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I EDITORIALI
Fa uns anys, quan els carrers del nostre poble estaven

tots aixecats i amb cara d'esglai miràvem com aquelles
maquinotes que feien tremolar les cases obrien grans siquíes,
ningú, ni els més pessimistes podien pensar en Ia situació ac-
tual. SoIs fa tres anys que el pou de Roqueta abasteix d'aigua
el poble de Maria, i ja hem de patir restriccions. Aquelles
imatges que any rera any vèiem pels mitjans de comunicació,
a terres llunyanes, de llargues coes per omplir un poal d'aigua,
ara les tenim a casa nostra. La psicosi per Ia falta d'aigua ha
duit Ia gent a fer coses rares: omplir cisternes, barraIs, dipòsits
queja tenien arraconats, etc.

La situació actual, Ies restriccions d'aigua, ens ha de fer
pensar i reaccionar a temps. Hem de pensar que l'aigua és un
bé escàs, que no és de ningú i alhora és de tots.

Ara més que culpables s'han de cercar solucions. Però
per cercar solucions hi ha els tècnics, i eIs polítics per aplicar-
ies. La mesura, les mesures, a prendre, han de passar
necessàriament a considerar l'aigua com un element de
consum mesurat, controlat i fins i tot susceptible de ser
sancionat si se Ii dóna una destinació diferent al consum humà.
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Notícies Curioses
Amb aquest nom comença una nova secció de

noticietes curioses relacionades amb el nostrepoble
que en Bartomeu Pastor ha anat recopilant després
de molts d'anys de trescarper dins els arxius.

-"Als 23 de desembre de 1714 morí un foraster an
Ia possació de Roqueta, fonc anterrat amb Io fossar de
Maria; y Ii fonc celebrat un offici cantat el qual pagà el Sr.
D. FFCO DES=BRULL anima ejus requiescat in pace.
Amen".

-"Als 18dejuny de 1715 fonch sepultat Io cadàver
de Antoni Quetglas fill de Antoni y de Juana Salom,
cònjuges, tots naturals de est lloch de Maria el qual mori
sens dispondre testament ni obre pia, mori negat en Ia ri-
bera de Montblanch vila de Sta. Margarita".

-"Mort de Mateo Font y Roig y Nebot (1) hijo de
Joaquin y de Franciscà Nebot, marido de Isabel Font
Belloto. Enterrat Iglesiade Maria". (Any 1808).

( 1 ) Mateu Fontirroig i Nebot del Puig, casat amb Ia
seva neboda Isabel Font-Belloto Fontirroig. La seva filla
Francesca Fontirroig Font-Belloto casà amb Salvador
Morell Esteve.

Mateu, nascutaMariael 1723 i mortaPalmael 1781,
era fill de Joaquim Fontirroig i Viladel Pujol i de Francina
Nebot del Puig i Antic de Porreres.

FONT DOCUMENTAL: Arxiu Diocesà tf62-D.

Bartomeu Pastor Sureda

Mapa de Ia Vila de Santa
Margalida en el Segle XVII

d'Antoni Mas i Fornés.

Acab de llegir amb molt d'interès Ia investigació
històrica duta a terme per l'amic Antoni Mas. Es tracta
de l'estudi d'un mapa del segle XVII que abasta els ter-
mes municipals actuals de Sta. Margalida i Maria.

L'estudi que fa Antoni Mas sobre els topònims
que surten al mapa no hauria estat possible sense el seu
gran coneixement històric dels dos termes municipals. La
tasca de catalogació de l'Arxiu Municipal de Sta. Margalida
Ii hapermès d'adquiriruns coneixements amplis d'ambdós
municipis.

Maria f ins al segle XIX (1836) queda dins
l'administració municipal de Sta. Margalida, i és per això
que importants topònims del nostre terme apareixen dins
d'aquestajoia cartogràfica del segle XVII.

Topònims com: Sa Bisbal, Es Gassons, Son GiI,
Rafal Roig olim Colombars, Cavalleria de Maria,
Montblanc, Reboster, Coves deIs Pi lars (dins
Montblanc), Síquia Reial, torrent de Montblanc, el camí
d'Es Reboster, el camí de Petra a Muro i el camí de
Maria a Sineu.

Arquitectònicament cal ressaltar les cases de
Montblanc, les d'Es Rafal Roig i les d'Es Gassons. Ja
dins el conjunt urbà, podem destriar un grup de cases(els
actuals carrers Major i Plaça de DaIt), una casa aïllada
(segurament les cases de Son Roig) i dues torres de molí
(Son Puig i d'En Blai),ja datades al segle XVII.

MAPA^;feflLA'^

cnel SEGl*E-XVII

"*''^AMtdniMm f Fornés

Aquesta és laportada de l'obra de n'Antoni
Mas a Ia quefa referència aquest article.

Bartomeu Pastor Sureda
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Personatges recordats
JULIA CIFRE

MIRALLES (1797-1867)
Va néixer a Maria,

concretament al carrer de S'Arraval.
El seu nom de baptisme era Jaume.
Quan va entrar al convent de Sant Do-
mingo de Palma va canviar el nom de
Jaume per Julià, com homenatge al
venerable Fra Julià Benet Fontirroig i
Gisbert(1545-1613), també natural de
Maria.

El llinatge Cifre, encara existent
a Maria, prové de Ia mateixa branca.

La seva casa pairal estava al
carrer de s'Arraval (actualment n'és
propietari l 'amo en Rafel Morey
"exsecallador"). Abans de Ia darrera
reforma era l'única casa amb tres aiguavessos. Li va
vendre l'amo en Jaume Sureda Cifre, que Phavia heretada
dels seus avantpassats Cifre. Hi havia una capelleta on ell
hi deia missa quan a causa de Fexclaustració de 1835

Carrer de S'Arraval, on tenia ca seva

havia tornat a Maria.
La casa del carrer de S' Arraval era una construcció

del segle XVIII. AIs segles XVIII i XIX, al carrer de
S'Arraval només hi havia cases a Ia part dreta del carrer;
les de l'esquerra són de finals del XIX i principis del XX.
Al corral de Ia casa del dominic hi havia un caminoi que
enllaçava amb el carrer Major i Roqueta. Tot el comellar,
entre el carrer de S'Arraval i carrer Major, era conró i
pinar (Sa Pineda). Segurament, això encara no ho havem
pogut documentar, anà a estudiar fora de Mallorca. Tenia
Ia titulació de Lector en Teologia.

Amb motiu de l'enderrocament del convent de Sant
Domingo de Palma ( 1837), s'emportà al seu poble l'estatua
de Sant Vicenç Ferrer que actualment es troba a una capella
del lateral dret de l'Església parroquial de Maria.

Si que tenim constància de Ia tornada després de
l'exclaustraciodel835.Perla visitapastoral(l) delbisbe
Rafel Manso a l'Església de Maria sabem dels eclesiàstics
residents a Maria:

1. Tomàs Company, prevere exclaustrat de l'Orde
de Predicadors, vicari de l'Església des del 30 de maig de
1844. Tenia 44 anys.

2. Jordi Carreras, prevere, natural i veí de Maria.
3. Julià Cifre, prevere exclaustrat de l'Orde de

Predicadors. Tenia 52 anys.

(1) Arxiu Diocesà. Visites Pastorals, 1849. 16
Bibliografia: ADROVER ROSSELLÓ, Pedro. La

Orden de Predicadores en Ia Historia de Baleares (s. XIII-
XX). Palma. Ed. Lleonard Muntaner, 1995.

Escultura S. Vicenç Ferrer, església de Maria.
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Personatges recordats
PERE TAULER PASTOR (1901-1928)

1. BIOGRAFIA:
Pere Vicenç Tauler neix a Maria el dia 6 de maig de

1901 (1).
EIs seus pares Pere Tauler Cifre, guàrdia civil, na-

tural de Santa Margalida, i Jerònima Pastor Llompart, de
Maria. Vivien al carrer d'Es Pou.

No tenim dades documentals de Ia infància de Pere
Tauler. L'any 1913 (2), al seu domicili familiardel carrer
d'Es Pou hi figura Isabel Llompart Barceló, padrina ma-
terna.

La professió del seu pare, amb tota seguretat,
l'obligà a recórrer diferentes poblacions tant a l ' illa com
fora. Sembla que el seu pare havia estat destinat a Múrcia
(3).

L'any 1918 ingressaal'Academiad'Infanteria,d'on
surt Alferes el 1921 (4). Posteriorment s'incorpora al "Ter-
cio-Legión", com a Tinent, a Ia quarta bandera (5).

Es distingien les operacions de Melilla(1922). L'any
1921 havia tingut lloc el desastre d'Annual (prop de
Melilla). No tenim constància de Ia seva participació di-
recta.

El 1923 obté el títol de pilot. Ja aviador, és destinat
a Cap Jubi (Sahara). Per mèrits de guerra, entre els quals
destaquen: operacions de Melilla, pas de Kert, presa del
campament Dar Quebdani, Sidi Mesaud... ascendeix a
capitàl'any 1928.

Dia 11 dejuliolde 1928jahaviatingutunaimportant
avaria quan es trasllada, amb un Dornier, des de Ia base
de Mar Chica (Melilla) a los Alcázares (San Javier-
Múrcia). En aquesta ocasió, també anava en companyia
del Comandant Francisco Rodríguez Caula, el capità Ca-
ñete, el capità de corbeta José Garcia Quesada i el soldat
mecànic Juan de Dios (6). Després de demanar auxili per
radio i llençar bengales van ser remolcats, pel vapor
alemany Olimpo que navegava rumb a Orà, fins a Melilla.

2. L'ACCIDENT MORTAL.
La desaparició de l'hidro en què volava el capità

Tauler va ésser notícia de portada dels diaris durant més
de quinze dies (Diari Almudaina de Palma i El SoI de Ma-
drid, entre d'altres).

L'accident mortal havia ocorregut el dia 31 de
desembre de 1928. El Dornier n. 8 havia sortit de los Al-
cázares-San Javier (Múrcia), en direcció a Melilla. El tem-
poral d'aquell dia feia pensar en el pitjor. Pertal d'explorar
les costes espanyoles i africanes, surten en direcció a
Almeria els vaixells Extremadura i Cartagena. Al mateix
temps diferents hidros realitzen un vol de recerca (7).

Pere Tauler vestit de capità d'aviació l'estiu de 1928,
davant el cotxe nou que havia regalat al seu pare.
Segurament Ui darrera fotografia de Tauler a Mallorca.

PeI tamany delsfigons de lafìguera, podria tractar-
se del mes dejuliol. Després de l'accident de I'll dejuliol
devia haver obtingut permís per viatjar a Mallorca.
(Fotografia cedida per Damià Quetglas Bergas)

La secció Aeronàutica del Ministeri de l'Exèrcit així
com el Comandament militar de Cartagena es mobilitzen.
El vaixell Canalejas escombra les costes infructuosament.

Així i tot l'optimisme de trobar-los amb vida no
desapareixia. EIs aviadors Kindelan i Ramón Franco, amics
dels desapareguts, no perden les esperances. Pensen que
poden trobar-se a les costes d'Orà (Algèria). Altres
companys es mostren més pessimistes.

Des de Madrid arriben més notícies. Una d'elles,
que el coronel Kindelan ha telegrafiat a los Alcázares per
tal que surti el Dornier n. 6 en tasca de reconeixement de
les costes de Tunísia i Marroc francès.

Malgrat passaven les hores encara romania un cert
optimisme: "...por Ia pericia reconocida de sus tripulan-
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tes"; "..." El Capitán Jiménez i el Comandante Franco
estiman que el viento puede haberles llevado a las costas
tunecinas, o a las italianas, o puede haberles recogido al-
gún barco desprovisto de radio". "... El avión puede resis-
tir perfectamente varios días al ímpetu de las aguas". "...
El Comandante Franco pensó en salir a buscarles tripu-
lando el aparato Numancia, pero éste se halla desmantela-
do". "El rey don Alfonso se interesa frecuentemente por Ia
suerte del hidroavión Dornier".

Xalet de Can Tauler.

3. NOTÍCIES CONFUSES SOBRE LA
DESAPARICIÓ.

Continuen els vols de reconeixement. El mal temps
dificulta el vol del comandant Rubio.

Al diari Almudaina del diumenge dia 6 de gener i a
primera plana: DE LA DESAPARICIÓN DEL HIDRO.
Al costat del titular apareix una fotografia del capità Tauler
i una altra d'un hidro.

En cap moment es parla de Ia desaparició dels
aviadors (8).

"...EsremolcadoelhidroDornier. En su interiorno
había ningún cadáver. Esperanza de que los aviadores vi-
van". "...Se deduce que el aparato sufrió averías en vuelo
y que Caula amaró en perfecto estado y siguió navegando
con dirección Este llegando a las islas Avivas (Habibas,
actualment). Teniendo Ia impresión los aviadores de que
Caula y Tauler, tripulantes del avión, se hallan en alguna
isla o han sido recogidos por algún barco". "...Remolque
del hidro por parte del crucero Extremadura a Melilla".

Madrid 7 a les 17 hores (Telegrama): "Regreso de
buques. ¿Los tripulantes arrebatados por las olas?. "...No-
ticias de Melilla dicen que los indígenas han manifestado
que se apresuraron a advertir a las autoridades Ia presen-

cia del hidro". "Se sabe que Ia noche del 31 de diciembre
un barco francés, que navegaba por las costas de Orán,
observó señales lumniosas impidiéndole acercarse el es-
tado del mar".

Madrid 7 a les 20 hores (Telegrama): "Telegramas
oficiales dando cuenta de Ia recogida de Ia barquilla i res-
tos del aparato. Ha desaparecido el motor. Sigue
ignorándose el paradero de los aviadores". "Señales de
un cohete y fuegos verdes y rojos..." Añade el consul (de

Orán) que, al no tener noti-
cias de los tripulantes, hace
suponer que fallecieron a tres
o cuatro millas de Ia costa,
arrojando el mar el hidro en
el lugar donde ha sido encon-
trado, pareciéndole improba-
ble por el temporal que fue-
ran recogidos los tripulantes
por algún pesquero".

Madrid 8 a les 17 hores
(Telegrama): "...Se confir-
ma... que los tripulantes del
Dornier 8 lanzaron cohetes,
viéndoles un vapor francés,
que informa que perecieron
a causa del temporal reinan-
te tres de los tripulantes que
maniobraban sobre cubierta".

Madrid 8 a les 24 hores
(Telegrama): "Se desecha Ia idea de Ia prisión de los avia-
dores. No se les dará Ia baja del Ejército". "...Se ha aña-
dido que no se les dé de baja del Ejército hasta que se
cumpla un año de su desaparición". "...Se afirma que el
hidroavión fue construido en Italia".

Dia 11 de gener de 1929 apareix al diari Almudaina
de Palma i en portada Ia noticia: LA CATÁSTROFE DEL
DORNIER 8, que va acompanyada de dues fotografíes
amb el següent peu: (una) el Dornier 8 en el moment de
sortir de los Alcázares i (l'altra) restes de l'hidro trobats a
lescostes d'Orà.

Dia 17 de gener de 1929, el Diari Almudaina, en
portada, i amb una fotografia de l'aviador Tauler
acompanyada de Ia següent descripció: "Último retrato de
nuestro paisano el heroico aviador Sr.Tauler, hecho este
verano (1928) en Sta. Margarita, con el auto que regaló a
su padre, el suboficial de Ia Benemérita retirado D. Pedro
Tauler Cifre. La fotografía nos Ia ha facilitado Ia señorita
D. Margarita Monjo, prometida del Sr. Tauler, que está en
Barcelona, cursando el último año de Ia carrera de Farma-
cia".

Al diari Almudaina de dimarts 19de març de 1929
i a primera plana ressalta Ia notícia dels funerals pel capità
Tauler. La notícia va acompanyada d'una fotografia amb
el següent peu: "La enorme concurrencia que asistió a los
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funerales desfilando por frente Ia casa del Sr. padre del
malogrado aviador". S'ha de dir que Ia casa dels Tauler
estava ubicada al café de Can Morei (carrer d'Es Pou).

També al diari Almudaina de dia 23 de març de
1929 es continua parlant dels funerals de l'aviador Tauler.
A primera plana i amb una fotografia de Pere Mascaró
acompanyada de Ia següent descripció: "Las primeras au-
toridades de Ia provincia con los aviadores Franco y
Gallarza en Ia plaza de Maria de Ia Salud".

Durant més de tres mesos fou noticia de primera
plana en Ia premsa de Palma l'accidentat vol del capità
Tauler.

Tant de Ia seva vàlua personal com militar ens n'han
arribat molts de comentaris. Estant destinat a Àfrica i quan
es dirigia al seu destí del Sahara, va voler passar uns quants
dies a Larache amb tres quintos seus de Maria. Es tractava
d'Antoni Sureda Cifre, Joan de "Son Matet" i Antoni
"Moliner". Aquest darrer encara viu, conservant una
memòria privilegiada. Com anècdota hem sentit contar que
Ramon Franco Ii va voler retre un homenatge i que
s'equivocà a l'hora de tirar les corones de flors. O Ia que
succeí el dia del funeral quan l'amo en Pere des Retratos
provocà una explosió sobre el cor de 1 ' Església en un intent
de fotografiar Ia nombrosa assistència.

Carrer Capità Tauler (Avui carrer de l'Església)

4. HOMENATGE POPULAR.
Abans del funeral i en un ple celebrat a l'Ajuntament

de Maria el dia 16 de febrer de 1929, el batle Miquel Bunola
Perelló dóna compte d'una sol.licitud subscrita per més
de trenta veïns demanant que un deIs carrers de Ia població
porti el nom de Capità Tauler. S'aprova per unanimitat.
També s'aprova col·locar una làpida a Ia façana de Ia
casa natal del capità Tauler, per suscripció popular (9).

Per un ple de dia 30 de setembre de 1929 tenim
constància de l'oposició de Ia família Tauler a Ia col·locació
de Ia làpida, però no al carrer. Es tracta de canviar el carrer
des Pou per capità Tauler (10).

Ja l'any 1931 tenim Ia sol.licitud d'un permís per
construir una casa a Ia finca Sa Tanca, propietat de
Jerònima Pastor Llompard, mare del capità Tauler. Es
tracta de l'actual xalet de Can Tauler (ViIIa Isabel, nom
de Ia germana de Pere Tauler). La propietat va ésser
venuda posteriorment als actuals propietaris.

L'any 1988 el carrer capità Tauler és substituït per
carrer de l'Església (11). Una vegada més un dels nostres
personatges es queda en Ia més absoluta ignorància.

Dia 31 de desembre de 1998 es compliran setanta
anys de Ia seva desaparició. No estaria de més pensar en
retre-li un homenatge popular a aquest pioner de l'aviació.
Un altre repte de cara al futur podria ser el de crear els
mitjans per proclamar-lo fill il.lustre, com d'altres
personatges que tan representaren pel nostre poble. Ca-
sos com els venerables Font i Roig, el mecenes Metge
Monjo, el mateix Antoni Desbrull Font de Roqueta, fun-
dador de Ia Societat Econòmica d'Amics del País i gran
il.lustrat del s. XVIII; àdhuc el marger es Solleric, una de
les persones que més han contribuït a enriquir el paisatge
de pedra del nostre terme.

(I) Ajuntament de Maria: Registre de naixements.
Anyl901.

EIs seus padrins paterns: Pedro Vicen-
te Tauler Capó i Martina Cifre Femenia.

EIs seus padrins materns: Juan Pastor
Payeras i Isabel Llompard Barceló.

(2) Arxiu Parroquial: Lista para la sus-
cripción de las obras de Ia Yglesia.

(3) Sabater, M.A. i Quetglas, D.: "Pe-
queña historia de unos pioneros de la avia-
ción". Diario de Mallorca, 28 set. 1988.

(4) Jiménez Riutort, Domingo: "Un pio-
nero mallorquín de Ia aviación". Diario de
Mallorca, 3 dejuliol de 1996.

(5) Biografia de Pedro Tauler publi-
cada al "Diari El SoI de Madrid" i
reproduïda al Diari Almudaina de dia 6 de
generde 1929.

(6) Biografia Pere Tauler.
(7) La Almudaina. Divendres, 4 de gener i diumenge

6degenerde 1929.
(8) La Almudaina. Dimecres 9 de gener de 1929.
(9) Ajuntament de Maria. Actes Municipals.
(10) Ajuntament de Maria. Actes Municipals.
( I I ) Ajuntament de Maria. Actes Municipals.
(12) Ajuntament de Maria. 31 (Correspondència

1936-37).
(13) Ajuntament de Maria. 32 (Correspondència

1938-1939).

Bartomeu Pastor Sureda
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SA XERRADETA AMB. EN TOMEU VERA
No és de Maria, però s'hi sent bé. Es del Jonquet,

"catalinero" en diu eIl. Tota Ia seva vida ha estat vinculada
a Ia mar, a Ia pesca. Ara, una vegada jubilat, ha trobat
estada ocasional al PIa, terra endins. Es el sogre d'en
Guillem "Nofret", casat amb Ia seva filla Margalida Vera.
Maria té alguna cosa que ell valora, que Ii ha permès sen-
tir-se bé entre nosaltres. I encara que no sigui marier, Ia
seva vida, Ia seva experiència, és prou interessant per
merèixer una xerradeta d'estiu.

P- A veure l'amo en Tomeu, què fa un "catalinero" com
vós per Maria, terra endins?
R- Si que és ver. No m'ho hagués pensat mai. Però tenir
Ia fiIIa casada per Maria, ha fet que sense fer-ne comptes
Ia meva dona i jo hàgim conegut el poble. I com que tots
dos fan feina, Ia filla i el gendre, venim a donar-los una mà
amb els nins. I m'agrada el poble i Ia seva gent. Es un
poble que ha conservat molts de costums que fan que un
homecomjo s'hi senticomacaseva. A lamevabarriada,
que era com un poble, Ia gent s'ajudava i aquí he vist Ia
mateixaactitud.

P- Com era Ia vostra família?
R- Diuen que els Vera son de Ia península, però mon pare
em deia que a ca seva sempre havien xerrat en mallorquí.
En el 35 només hi havia dues famílies a Mallorca amb
aquest llinatge, els d'Andratx, que eren els nostres i una
altra a Alcúdia. Se que els meus padrins, tots dos, també
havien estat pescadors. A ca mon pare eren 15 germans,
dels quals en sobrevisqueren 12. Mon pare era el major.
L'any 1906, a l'edat de 14 anys, se n'anà cap a Cuba a fer
fortuna i hi estigué 6 anys. Altres germans anaren amb
ell. Quan tornà de Cuba, comprà una parella de barques

Bartomeu Vera, a Ia dreta, amb dues tonyines acabades
de pescar.

•MkMMHHw

Moment de Ia conversa amb Tomeu Vera

que anaven a vela, però un dia perquè no hi havia vent i un
altre perquè n'hi havia massa va ser un fracàs, perdien
molts dejornals. Quan els altres germans tornaren a Ma-
llorcacompraren barques amb motors instal lats. Arribaren
a tenir 17 barques. Mon pare però, es va dedicar més a Ia
pesca petita.
(...) Mon pare es casà i varen anar naixent els fills. Deu,
érem de germans. Esclatà Ia guerra i mon pare es trobà
que els tres fills majors varen ser mobilitzats. El meu germà
majorquedà mobilitzat pels republicans i els dos següents
pels nacionals. El major fins i tot vengué a Mallorca amb
un dels destructors que arribaren pel Desembarcament,
però ell no arribà a baixar. Al final de Ia guerra el tengueren
un temps en un camp de concentració a Algesires. El
segon, embarcà en un vaixell "el Teruel" que una vegada
que anà per bombardejar Barcelona xocà amb un altre
barco, "el Huesca", de Ia mateixa esquadra, i hagué de
tornaraMalIorca, ben malparat. D'aquell fracàs ningú no
en volgué dir res.

P- Les deguéreu passar magres, no?
R- Hi havia una norma que deia que si tenies tres fi l ls
mobilitzats en podies alliberar un, però a mon pare no Ii
varen fercas, perquè no varen volercomptarel meu germà
major, perquè estava enrolat amb els republicans. Estarem
set anys sense ells. I vaig veure coses que no em varen
agradar. La gent estava espantada. Santa Catalina, que
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Aquípodeu veure Es Jonquet en una imatgeja molt llunyana. Era el temps en què Tomeu Vera es dedicava a
Ia pesca

era una barriada tranquil·la on Ia gent sortia els horabaixes
i vespres a fora a prendre Ia fresca, canvià. La gent tenia
por. No podies anar tranquil pel carrer sense documentació.
Si Ia patrulla t'aturava i no duies Ia documentació et duien
al quarter. Si te trobaves davant d'un quarter a l'hora
d'hissar o abaixar bandera i no et posaves ferm i amb el
braç dret alçat "t'obsequiaven" amb una racció d'oli de
ricí. Molts se n'anaren cap als pobles on tenien parents i
amics. Hi va haver moltes venjances aprofitant Ia por.
Se'n duien Ia gent a Porto Pi, a Illetes, al castell de Bellver,
a Sant Carles, i quan no n'hi caberen més els col·locaren a
Ia fàbrica de Ca'n Mir. La meva mare i els germans petits
anaren a Andratx a casa d'uns familiars. Se repartiren
entre un parell de cases, però com que ma mare no volia
estar separada dels nins al cap de poc temps tornaren a
Palma. Algunes bombes caigueren a sa Feixina i els nins
anàrem a veure el forat que havien fet a terra. Però a
pesar de les dificultats, a pesar del raccionament, Ia meva
infantesa i adolescència varen ser molt felices. I Ia gent
s'ajudava i no mirava tan prim. Per exemple els meus
amics, i mirau que ja érem molts a ca nostra, aprofitaven
que ma mare era una cuinera excel·lent i feia un escabetxat
o un peixet fregit de primera i se quedaven a sopar moltes
de vegades. I a dormir que s'hi quedaven també. "Mos
quedarem a dormir a ca's Veres" deien a ca seva. I a dalt,
en una porxada on hi teníem les xarxes, ens hi col·locàvem
tots.

P- A quina edat tocàreu barca?
R- AIs 10 anysja vaig embarcar amb mon pare. El meu

germà Jaume que era tres anys major que jo, només de
tocar barca ja se marejava, així que em va tocar a mi
embarcar amb mon pare perquè no es trobàs sol. A totes
les barques petites ens tragueren una peça del motor, ja
que n 'hi va haver que se n'anaren fins a Menorca que
havia quedat republicana. Fins que no acabà Ia guerra no
ens Ia tornaren. Vaig anar amb mon pare fins que complí
els 50. Llavors va dir prou i que m'espavilàs. Ja no tornà
sortir més. El meu germà major també es va dedicar al
món de Ia mar i es va fer patró de barca de bou. Llavors
s'embarcà en un iot del Comte de Godó com a mecànic
naval. El tercer també es dedicà a pescar amb una barca
seva.

P- Vàreu tenir temps d'anar a escola?
R- Com que vaig embarcar de molt jove amb mon pare,
només vaig poder aprofitar de l'escoIa aquells dies que
per mala mar no podíem sortir a pescar. Al Pòsit de
Pescadors teníem un secretari que era el mateix que ens
donava classes als fills dels pescadors. Si feia mal temps
sabies que Ia classe seria plena, però si era el contrari, el
mestre quedava tot sol. Hi havia dues societats de
pescadors: "El Pósito" i "La Razón". Per cert, que en
aquesta darrera societat tenien un capellà que se'n cuidava
de l 'administració i els va fugir amb els diners de
l'associació. Quedaren ben fotuts!

Maria,juliol97
Magí Ferriol i Joan Gelabert

(Continuarà al proper número)
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PLE DE DIA 28 DE JUNY DE 1997

No hi assiteixen els regiodors D. ANTONI TORRENS
CASTELLÓ i D. ANTONIMULET CAMHNS

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ES ADIENT, DE
LACTA DEL PLE ANTERIOR. S'APROVA PER UNANDvCTAT.

SEGON.- APROVACIÓ DE LA SUBSANACIÓ DE LES
DEFICIÈNCIES DE LA REVISIÓ DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE L'AJUNTAMENT DE MARIA DE LA
SALUT, EN BASE A LACORD ADOPTAT PER LA COMISSIÓ
ESULAR D'URBANISME EL DU 25 D'ABRE, DE 1.997.
El Sr. Batle procedeix a llegir les deficiències trobades per Ia
Comissió Insular d'Urbanisme en Ia sessió de dia 25 d'abril,
manifestant que han estat subsanades totes les deficiències, i
que tan sols falta el plànol escala 1/1000, i ja s'ha demanat un
pressupost del cost i suposaria unes 850.000 ptes.
El Sr. Batle manifesta que Ia Comissió Insular d'Urbanisme els ha
dit que s'aprovarien les normes encara que falti el plànol.
Seguidament es sotmet a votació Ia SUBSANACIÓ de les
deficiències, i S'APROVEN per UNAMMITAT.

TERCER.- PRECSI PREGUNTES.-
1.- El Regidor Jaume Mestre demana com està el tema de les
subvencions, el Sr. Batle respon que està malament perquè no
s'ha fet res i es convoca una reunió per el dia 2 d'agost.
2.- El Sr. Mestre torna demanar perquè Maria de Ia Salut no ha
participat en el remanent del PIa d'Acció Especial i per el PIa
d'Equipaments Esportius, el Sr. Batle Ii respon que es degut a
que Maria no tenia cap projecte pendent i manifesta que
l'informació Ii va donar el Sr. Andreu Matas però no per escrit i
en quant al PIa d'Equipaments Esportius tenim pendents
d'executar3.000.000 de ptes i està pendent demanar el projecte.
3.- El Sr. Batle vol fer constar en Acta el següent prec, en
referència aI nomenament del Sr. Antoni Sureda com a Secretari-
Interventor. El Sr. Batle diu que una vegada arribat l'informe del
Consell Insular considera que Ia designació de Antoni Sureda
com a Secretari-Interventor va ser correcte encara que digui que
ho podia haver fet un altre.
4.- El Sr. Jaume Mestre vol que consti en Acta que el seu grup
polític està examinant l'informe i ho presentarà en pròxim plenari
com a moció tant sigui ordinari com extraordinari.

PLE DE DIA 28 DE JULIOL DE 1997.-

No hi assisteix D. ANTONI TORRENS CASTELLÓ

PRIMER.- 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 Ia següent per part del Sr. Mestre en el
tercer punt del ordre del dia allà on diu "moció" vol fer constar
que no ho va dir.
L'observació i l'Acta del Plenari anterior s'aprova per sis vots a
favor i una abstenció del Regidor, Sr. MULET, del Grup Munici-
pal Popular, degut a que no va assistir a Ia sessió.

SEGON.- LECTURA DE LES PROPOSTES D'ADJUDICACIÓ
DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ IADJUDICAQÓ DERM-
TWADELESOBRES 'TïECONSTRUCaÓPARETDELCARRER
SES VENES", "PAVDvŒNTAaOCARRERS NONOFREICUCO"
I "OBRES ADDICIONALS ViALS I DOTACIÓ DE SERVEIS",
EsíCLOSESENELPLAD'OBRESISERVEIS 1997.

Es dóna lectura a les propostes d'adjudicació.
El Sr. Mestre manifesta que vol fer constar que Coherge l'empresa
que s'ha adjudicat les obres en un global fa les obres 1.030.000
ptes més car que "Construcciones Llull Sastre", empresa que
també es va presentar. El Sr. Mestre diu que un Ajuntament com
Maria no ho pot regalar i a ell no Ii serveix de rés que l'obra es
faci amb un mes.
El Sr. Batle manifesta que era per compensar les pèrdues que hi
hagut per Ia bomba impulsora dels carrerons de S'Arraval.
Per altre banda, el Sr. MULET vol fer constar que hi ha hagut
obres amb una diferència de preu molt més petita i el termini de
temps era molt més llarg.
El Sr. MULET vol fer Ia següent matització amb referència a Ia
bomba impulsora hi havia un pressupost.
Seguidament es sotmet a votació amb el següent resultat: cinc
vots a favor (Srs. Quetglas, Torelló, Bergas, Castelló i l'Alcalde
Sr. Oliver) i dos vots en contra (Sr. Mestre i Sr.MULET). Per tant
s'APROVA PER MATCMA ABSOLUTA.

TERCER.- FACULTAR AL ALCALDE-PRESIDENT DE LA
CORPORACIÓ PER A LA FORMALITZACIÓ DELS
DOCUMENTS DE CONTRACTACIÓ DAQUESTES OBRES.
Sotmesa Ia qüestió a votació sense debat, s'APROVA PER
UNANIMITAT dels assistents.

QUART- PROPOSTA D1ALCALDU PER TAL DE PROCEDK
A LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA
DENOMDSACIÓI ÀMBIT TERRTTORIAL DEL "CONSORCI
PER A LA DiNAMTTZACIÓ ECONÒMICA AL MEDIRURAL
-ZONA5B-".
El Sr. Batle exposa que es va presentar una proposta d'estratègia
pel desenvolupament del Consorci per a Ia dinamització
econòmica al medi rural.
En aquestes propostes hi havia una sèrie de modificacions que
són les següents:

1. Canvi del nom per el de "Agència pel desenvolupament
rural".
2. Canvi de l'àmbit territorial.
3. Canvi del domicili social, el municipi de Campos serà
el nou domicili social.
4. Organització del Consorci, es modifiquen els articles
12il3.

Seguidament es sotmet a votació Ia proposta de ratificació i
s'APROVA PER UNANIMTTAT
En aquests moments entra en el Saló de Sessions el Regidor
Joan Carbonell Matas, sol·licitant poder-se incorporar a Ia Sessió
Plenària.

ONQUE.- PROPOSTA D'ALCALDU PER L'APROVACIÓ DE
LA SOL·LICITUD D'iNCLUSIÓ D'OBRES AL PLA INSULAR
D1OBRESISERVEIS 1998,DELFTNANCAMENTD'AQUESTES
OBRES I DELS AVANTPROJECTES DE LES MATEIXES,
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D1ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA ADREÇADA A
AQUESTA CORPORACIÓ PEL CiM.
El Sr. Batle exposa les obres que volen demanar Ia seva inclusió
al PIa d'Obres i Serveis 1998, i l'ordre de preferència de les
mateixes:

1.- "Pavimentació carrer Ses Venes, Son Negre i travessia
del carrer Costa i Llobera".
Pressupost: 3.679.335ptes.
2.- "Pavimentació carrer Jovellanos".
Pressupost:3.742.517.
3.- "Pavimentació carrer darrera carrer Morell".
Presc,upost: 3.957.780ptes.
4.-'*'Pavimentacio travessies carrer Sa Tanca, Aliniació
'5*l carrer Costa i Llobera, reconstrucció paret plaça des
Mercat i reparació mur travessia carrer Sa Tanca".
Pressupost: 3.028.165 ptes.
5.- "Pavimentació carrer de Petra".
Pressupost: 3.419.432ptes.
EI Sr. Batle vol fer constar que l'ordre de preferència que

estableix no és tancat sinó obert a les modificacions que creguin
oportunes.

Seguidament s'adopten els següents acords:
Ir. Aprovar l'expedient de sol licitud de finançament al

Consell Insular de Mallorca de les obres que s'anomenaran amb
el següent ordre de preferència:

a) "Pavimentació carrers Ses Venes, Son Negre i travessia
del carrer Costa i Llobera", amb un pressupost d'execució per
contracte de 3.679.335 pessetes i demanar Ia seva inclusió en el
PIa d'Obres i Serveis per a 1998. La subvenció a fons perdut que
se sol licita puja a un import de 2.943.468 pessetes (80%), essent
l'aportació municipal mínima i màxima de 735.867 pessetes (20%).

b) "Pavimentació carrer Jovellanos", amb un pressupost
d'execució per contracte de 3.742.517 pessetes i demanar Ia seva
inclusió en el PIa d'Obres i Serveis per a 1998. La subvenció a
fons perdut que es sol·licita puja a un import de 2.994.014
pessetes (80%), essent l'aportació municipal mínima i màxima de
748.503 pessetes (20%).

c) "Pavimentació travessies carrer Sa Tanca, Aliniació
deI carrer Costa i Llobera, reconstrucció paret plaça des mercat
i reparació mur de Ia travessia del carrer Sa Tanca", amb un
pressupost d'execució per contracte de 3.028.165 pessetes i
demana Ia seva inclusió en el PIa d'Obres i Serveis per a 1998.La
subvenció a fons perdut que se sol·licita puja a un import de
2.422.532 pessetes (80%), essent l'aportació municipal mínima i
màxima de 605.633 pessetes (20%).

d) "Pavimentació carrer darrera carrer Morell", amb un
pressupost d'execució per contracte de 3.957.780 pessetes i
demana Ia seva inclusió en el PIa d'Obres i Serveis per a 1998. La
subvenció a fons perdut que es sol licita puja a un import de
3.166.224 pessetes (80%), essent l'aportació municipal mínima i
màxima de 791.556 pessetes (20%).

e) "Pavimentació carrer de Petra", amb un pressupost
d'execució per contracte de 3.419.432 pessetes i demana Ia seva
inclusió en el PIa d'Obres i Serveis per a 1998. La subvenció a
fons perdut que se sol·licita puja a un import de 2.735.546
pessetes (80%), essent l'aportació municipal mínima i màxima de
683.886pessetes(20%).

2n.- Aprovar els avantprojectes de les obres de referència
redactats pel Sr. Joan Fiol Company.

3r.- Acceptar específicament les normes establertes a Ia
convocatòria del PIa d'Obres i Serveis de 1998.
Sotmesos a votació els anteriors acords s'APROVEN PER
UNANIMFTAT

SISÈ.- PROPOSTA D1ALCALDIA PER A L'INICI DE
L'EXPEDIENT DE DEMOLICIÓ EN COMPLIMENT DE LA
SENTENCLA. DICTADA PER LA SALA DE LO CONTENCIÓS
ADMMSTRATRJ DEL TRE3UNAL SUPERIOR DE JUSTÍCLA.
DELESn,LESBALEARSELDlA23DEJULIOLDE 1994.
El Sr. Batle manifesta que de conformitat amb Ia Llei proposa
que es prengui l'acord de concedir un termini de dos mesos
perquè l'entitat Font e Hijos, S.A. "Fonthisa" procedesqui a Ia
demolició de les obres significant-li que si en el referit termini no
ho ha fet l'Ajuntament procedirà a l'execució subsidiària i a Ia
seva costa, en compliment de Ia Sentència dictada per Ia SaIa de
Io Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears el dia 23 de JULIOL de 1994.
El Regidor, Sr. Jaume Mestre, com a part afectada no participa a
Ia votació.
Seguidament sotmès a votació Ia proposta assenyalada,
elresultat és el següent: sis vots a favor (Srs. Quetglas, Torelló,
Bergas, Carbonell, Castelló i l'Alcalde, Sr. Oliver) i una abstenció
(Sr. MULET). Per tant, s'APROVA per MAJORIA ABSOLUTA.

SETÈ.- PRECSI PREGUNTES.
1.- El Regidor Antoni MULET demana per l'aigua, el Sr. Batle Ii
respon que Cadagua demà enviarà una carta als veïns de Maria
per informar-los de Ia situació de l'aigua. Així mateix el Sr. Batle
manifesta que l'aigua no s'ha acabat però Ia bomba treia de 25.000
a30.0001itres/horaiaratansolstreu 13.000a 15.0001itres/hora
i s'han tallat les escomeses en el terme rústic.
El Sr. BatIe exposa que dimarts, dijous i dissabtes tendrà aigua
una part del poble i dilluns, dimecres i divendres l'altre part.
Així mateix el Batle manifesta que Cadagua analitzarà l'aigua del
pou de Toni de Son Canet i si s'entenen Ii comprarà l'aigua.
El Sr. Batle diu que es varen buidar els dos dipòsits i Cadagua
no s'havia donat compte.
La Sra. Castelló diu que Cadagua s'ha estès moltja que s'han
deixat posar molts de comptadors i el Sr. Batle respon que el
consum dels mesos de març i abril de l'any passat va esser de
2000 tonelades més que enguany.
El Sr. Mestre proposa que com Ajuntament s'hauria de
pressionar a Cadagua amb el nivell de l'aigua tenint en compte
que Ia bomba és petita i també no es pot oblidar que als usuaris
els haurà corregut el comptador i no hauran pogut disfrutar de
l'aigua. El Sr. Mestre manifesta que s'hauria de fer una campanya
per conscienciar a Ia gent del problema de l'aigua.
EI Sr. Batle vol fer constar que el Consorci és conscient del
problema de l'aigua.
El Sr. Mestre recorda el tema del descalcificador i el Sr. Batle
manifesta que és un problema de doblers.
2.- La Sra. Torelló posa en coneixement del Plenari que el proper
dia 6 d'agost visitaran Maria de Ia Salut uns nins saharauis,
dinaran a Maria i aniran a Ia piscina municipal.
3.-El Sr. Batlevol ferconstarqueelPlenariordinariseràdissabte
dia 2 d'agost a les 11 ja que a les 12 hores ha
convocat a les associacions pel tema de Ies festes i fa una con-
vidada a tots els regidors que vulguin per assistir-hi.
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BULLIT DE NOTICIES
OBRES A L'ESGLÉSIA.

Des de finals del mes de juny l'església de Maria
està d'obres. A hores d'araja s'ha canviat l'enllumenat i
s'ha començat a pintar. Segons ens va informar el rector
Pere Oliver, si no hi ha res de nou, per les festes de Ia
Mare de Déuja s'hi podrà fer l'ofici major. Coincidint amb
les festes de Ia Mare de Déu, el rector informà que Ia
imatge de Ia Mare de Déu, que sembla que tenia problemes
d'humitat, també tornarà al poble.

L1ESPLAI D'ACAMPADA A CALA MURTA.
Durant els dies 20 al 26 dejuliol el Grup d'Esplai ES

REBROT ha estat d'acampada a CaIa Murta. Prop d'una
seixantena, entre monitors, nins i pares feren cap a les
instal·lacions devora Formentor. El lloc, enmig de pins,
compta amb unes bones instal lacions i es troba a poc més
de deu minuts de Ia cala. A més dels
monitors, nins i nines, hi anaren
algunes mares que ajudaren amb les
tasques de Ia cuina. El darrer dia,
dissabte dia 26 de juliol, els pares
anaren a cercar els nins i aprofitaren
per fer una excel·lent paella que va
millorar les d'altres ocasions. EIs nins,
no cal dir-ho, s'ho passaren d'alIò més
bé.

SOPAR DE MONITORS I PA-
RES DE L'ESPLAI A SES
TARRAGONÈS.

El passat dia 2 d'agost, els pa-
res i mares dels "rebrotins" varen con-
vidareIs monitors i monitores del Grup
d'Esplai a sopar per agrair-los Ia seva

feina desinteressada envers els infants. Segons hem pogut
saber, el sopar a Ses Tarragonès va anar de primera. Diuen
les males llengües que hi va haver qualque pare i qualque
mare que va veure més d'un "marcianito" aquell vespre. I
per acabar-ho d'arreglar varen acabar fent copes pels bars
de nit de Ia zona.

TEMPS D'ENFILAR TOMÀTIGUES.
A tots ens agrada un bon pa amb oli i una tomàtiga

de ramellet fregada. Però per poder-ne menjar duraHt tot
l'hivern, hi ha d'haver algú que les enfili. Moltes doi^es
aprofiten les estones de fresca de l'estiu per anar enfilan t
tomàtigues i omplir el rebost. Aquesta és una feina que
encara avui, és molt normal al nostre poble i esperem que
per molts d'anys.

REUNIÓ DE LES ASSOCIACIONS A
L1AJUNTAMENT

Les diferents associacions de Maria varen ser
convidades a una reunió que se celebrà dissabte dia 2
d'agost a l'Ajuntament. EIs temes eren dos: les subvencions
i les festes de Ia Mare de Déu. Respecte de les
subvencions, sembla que cap associació no va complir el
requisit de demanar-ho dins dels terminis previstos. Es
considerà que hi hagués un nou termini per demanar-ho.
Alhora es digué que s'acabarien de pagar les subvencions
concedides l'any passat. S'acordà també que per al proper
any s'avisaria amb temps a les diferents associacions i
que aquestes farien Ia sol licitud abans del mes de desembre
d'enguany. Llavors es passà a parlar de les festes i els
actes que cada associació tenia previst fer.
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RTJTJJTDR NOTICIES

LA PANXA DEL RELLOTGE DE L1ESGLESIA
En aquesta imatge d'aquí baix podeu veure Ia panxa

del rellotge de l'església que, comja us n'haureu adonat,
torna marcar les hores. A vegades un poc massa prest,
altres un poc massa tard, però ja arribarà el moment que
el tècnic que hi està treballant Ii trobarà el punt. Esperem
que aquesta vegada duri més anys el seu marcar-nos les
hores,...

QUATRE COSES SOBRE LES FESTES DE LA
MARE DE DEU

En aquesta mateixa reunió s'avançaren quatre co-
ses sobre els actes de les properes Festes de Ia Mare de
Deú. Així s'acordà que es farien 5 dies de festa (de dia 4
a dia 8). Entre les coses previstes i pràcticament decidides
es pot parlar d'exposicions a Sa Capella Fonda i d'una
altra a Ca'n Gaspar, per celebrar els 15 anys de Cop de
Gas. Divendres hi haurà ball de bot, el pregó i de matinada
el concert de rock al Camp de futbol. Dissabte tendrem
play-back a Ia plaça. Diumenge concert de música clàssica
a l'església a càrrec de CROSS OVER PALMA ENS-
EMBLE i verbena. Dilluns a l'ofici predicaràGabriel Ramis
Miquel, descendent de Maria.

Xe FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA DEL PLA
DE MALLORCA

Aquest excel·lent festival, que a hores d'araja ha
començat, encara el teniu al vostre abast amb el següent
calendari:

lOd'agost. Lloret, 20 hores.
Camerata "SaNostra" i Claire-Marie Ie Guay

15 d'agost. Sineu, 19 hores.
Kungliga Musikhogskolan.

17 d'agost. Porreres, 22 hores.
Kristien Roels i Boguslaw Strobel.

24 d'agost. Montuïri, 22 hores.
Chantal Mathieu i Xavier Relats.

7 de setembre. Maria de Ia Salut, 20 hores.
Cross Over Palma Ensemble.

14 de setembre. Santuari de Cura, 20 hores.
Arte Corale.

EL PLA DEL PLA, EXPOSAT A L'AJUNTAMENT
DE MARIA

Un cop aprovat el PIa del PIa, el podeu veure
exposat a l'Ajuntament de Maria. Allà podreu observar
com entre les coses previstes n'hi ha dues que ens afec-
ten directament. Una, compartida amb l'Ajuntament de
Sineu, una àrea d'esplai comarcal a Ia zona de les mines i
una altra, un possible polígon de serveis.

Aquest PIa no pretén només regular Ia qüestió ur-
banística sinó que pretén avançar algunes propostes
d 'actuació que permet in un desenvolupament
socioeconòmic integral i controlat d'aquesta comarca de
Mallorca.
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DEMOGRAFIA
| ENS HAN DEIXAT;

L'amo en Miquel Ferriol Font,
morí el passat dia 9 dejuliol a l'edat de
67 anys. Vivia al carrer Sa Tanca, nú-
mero 27.

Madò Antònia Mas Castelló,
va morir el passat dia 9 de juliol a
l'edat de 82 anys.

Que descansin en pau.

|BENVINGUTST|

N'Antoni Jordà Aparicio
va néixer el passat dia 30 dejuny.
Es f i l l a de n 'Antoni Jordà
Quetglas i n'Amanda Aparicio
Valencià.

En Josep Morro Vanrell
va néixer el passat dia 10 de
Juliol. EIs seus pares són en
Jaume Morro Munar i na Maria
Antònia Vanrell Nadal.

' \

IfL
Antoni Jordà Aparicio

Enhorabona als seus pares i demés família.

771 f^ • WIa Caixa

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT 525002

FAX 525194
UNITAT SANITÀRIA (cita prèvia) 525594
APOTECARIA 525020
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax) ...525083
ESCOLA DE BAIX 525252
LOCAL TERCERA EDAT 525564
PARRÒQUIA 525033
GESA INCA: AVARIES 880077
BOMBERS 085
HOSPITAL DE MANACOR 847060
AMBULATORI D1INCA 502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA 061
SON DURETA (Centraleta) 175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca) 502850
AMBULÀNCIES 200362
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
DE LA CAIB (Inca) 505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA
(Inca) 505150

HORARIS:
AJUNTAMENT:
de8'30a 15hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30a20'30hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de9 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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1 El temps j MES DE jUNY
I MAXlMES • MINIMES

30 ;

30 -

25

20 -

15 :

10 ;

5 :

1 3 5 7 9 11 13 15

- - - -

17 19 21 23 25 27 29 31

PLUVIOMETRIA Temperatura Màxima
nin 4 0"> 1 29'5 ° C ("Dia 121)
Dia 18 121. Temperatura Mínima
Dia 27 61. 1 8 0C (Dia 28)

Temperatura Mitjana
TOTAL: 18'5 LITRES 23'5 0C

Mitjana Màximes
26'3 0C
Mitjana Mínimes
20'8 0C

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.

5.-Na Catalina Agnés Perelló Carbonell a
París damunt el Pont Neuf, que
travessa el riu Sena aquest passat mes d'abril.

6.- Era el 14 de Juny del 1997. En Guillem
Castelló Ferriol a l'estadi Santiago Bernabeu de
Madrid.



FENT CARRERANY - 16 (176) Agost, 1997

VII JORNADES CULTURALS I ESPORTIVES
En aquestes VII Jornades Culturals han col·laborat

més de seixanta persones voluntàriament. Sense elles hauria
estat impossible realitzar-les.

La participació de Ia gent a Iesjornades ha estat de
quatre-centes inscripcions.

La inaugurac ió fou dia 11 de ju l io l amb Ia
presentació del llibre "Encís de minyonia", d'en Jaume
Santandreu. El dia 12 anàrem a dormir a Sa Comuna i, a
trenc d'alba, ens aixecàrem per veure sortir el soI. El dia
13 tenguérem a Sa Plaça des Pou una excel·lent ballada
popular amb el grup de ball de bot "So de Castanyetes",
l'amo en Xesc de Son Cloquis, Música Nostra i els
Xeremiers "Sa Colla".

El divendres dia 18 anàrem a Lluc a peu. Tres per-
sones partiren de Maria i unes setanta, d'Inca. AlIa, en
Pere Oliver va dir una missa i organitzà una paella per
dinar.

El dia 19 el vespre els nins disfrutaren d'un Play
Back infantil amb Ia participació de vint-i-quatre grups
musicals, organitzat pei grup d'esplai Es Rebrot.

Dia 26 anàrem aSineu amb bicicleta. La participació
fou acceptable, peròs'hadetenirencomptequeels nins i
nines que eren d'acampada a CaIa Murta varen venir molt
cansats i molts d'aquests i els seus pares no participaren
en aquesta activitat. Quan arribaren hi va haver berenar
per a tots eIs participants a les jornades a Ia Plaça des Pou
i seguidament ball de SaIa amb moltissima participació,
sobretot de Ia tercera edat.

Dia 28 es varen tancar aquestes jornades amb Ia
Mostra de Cuina,
fet ja habitual des
de fa uns anys.

E nde mé s
d'aquests actes de
cap de setmana
tenguérem un bon
repertori de tallers
de d i l l u n s a
divendres durant
aquests quinze
dies.

EIs petits pintaren ous

N'hi havia que esperaven el seu torn

Aquests preparen
els dibuixos per im-
primir camisetes
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Participants al curset de tuina infantil
Acampada a Sa Comuna de Maria

Dos moments del playback infantil
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• y

Opimo
LA CULTURA DE L'AIGUA

Es molt fàcil. Agafau Ia maneta o Ia rodeta del grifo
i accionau-la. Ja hi som. Ja raja. Es aigua. Aigua bona
(relativament). Aigua fresca (relativament). En podem
beure. Ens podem rentar. Podem regar les plantes o Ia gespa
del jardí. Podem fer el cotxe net. Podem omplir Ia piscina.
Cap problema. Cap control. Barata. MoIt barata. No l'hem
haguda de transportar. No l'hem haguda de recollir dins
cap dipòsit especial (cisterna, aljub). No hem hagut de fer
res especial per poder-la emprar. Forma art de Ia nostra
quotidianitat, com el gas, com l'electricitat. N'usam tanta
com en volem. Pagam i prou.

No cal anar molt lluny, no cal anar massa enrere en
el temps. Al nostre paisatge, encara ara, afortunadament,
és fàcil trobar molts exemples que demostren que aquesta
quotidianitat no era, ni de bon tros, gens normal. L'aigua,
a Ia conca mediterrània sempre ha estat i és, encara, a
pesar de tot, escassa. Ens havíem acostumat a tenir aigua
a un preu elevat, a gastar-ne poca. Només l'agricultura de
regadiu en feia un ús una mica més generós, tot i l'esforç
dels animals per treure-la del forat a través de l'eficaç sis-
tema de sínies. Excepcionalment, alguna font escadussera
al PIa i alguna més a Ia muntanya estalviaven aquest antic
sistema d'extracció animal. L'ús urbà, l'ús humà de l'aigua
era escàs. Beure, rentar i rentar-se i prou. I l'aigua era de
pluja. Recollida dins de les cisternes i aljubs (no hi havia
hàbitat sense Ia seva cisterna), el règim de pluges
condicionava el seu ús prudent i assenyat.

Aquesta cultura, avui, és una altra. Però l'aigua
segueix essent Ia mateixa. Segueix essent escassa.

Quan fa uns anys es va fer evident que era necessari
racionalitzar Ia xarxa de clavegueram del poble pel pro-
blema de les aigües residuals ^a aleshores s'havia
generalitzat el consum a base de dur camionades d'aigua
de pou a emplenar les cisternes) amb molt bon criteri es va
fer el possible per dotar el poble d'aigua potable. I es va
cercar un forat que complís les expectatives de poder abas-
tar les necessitats d'un municipi com Maria. Es procedí a
expropiar el terreny, es va fer el forat i tothom tan content.
La millora era evident. Tothom que volia podia connectar
a Ia xarxa d'aigua potable i ja tenia l'aigua a casa. I es va
concedir l'explotació a una empresa.

I comença el problema. Les expectatives de consum
no s'acomplien en Ia mesura que resultàs un negoci Ia seva
explotació. La gent seguia consumint preferentment l'aigua
de cisterna; el règim de pluges ho permetia. Per tal de pal
liar aquesta manca de consum urbà Ia companyia començà
a estendre Ia xarxa de distribució de l'aigua cap a fora del
casc urbà. AIs voltants de Maria començaren a proliferar
horts i hortets abeurats d'aqueIla aigua que tenia una

destinació exclusivament de consum urbà. Ningú no obria
Ia boca. Ningú no deia res. Mentre ragi el grifo!

Passem al moment actual. EIs forats que hi ha als
voltants del pou del poble perden l'aigua o han d'enfondir
molt més si no es volen quedar sense. Uns anys de sequera
poden accentuar de tal manera el problema que el pou
municipal es demostri obsolet. No pot ser que una
perforació que naixia amb un principi tan clar acabi essent
un negoci foradat per Ia manca de control per part d'aquell
que l'hauria d'exercir. No és un problema de concessionària
(al cap i a Ia fi com a tal empresa que és, cerca rendibilitzar
els recursos al màxim), sinó de les forces polítiques que
són les que han de marcar les línies d'actuació, amb criteris
no precisament mercantilistes.

Es mal de fer que Ia gent entengui que l'aigua no és
un bé particular, que el seu ús racional i intel ligent és un
bé col lectiu i que tot control encaminat al seu ús respon-
sable no és debades. Però s'ha de fer. No podem quedar-
nos sense fer res ara i lamentar-nos-en quanja sigui massa
tard.

Joan Gelabert Mas

MALEiTS!

A més de malparits assassins, imbècils!
Escric aquestes línies tot just dos dies després del

desenllaç del segrest del jove regidor d'Ermua. Per Ia
televisió ens bombardegen amb les massives manifestacions
de dolor i ràbia de Barcelona i Madrid. La ràdio és plena
de tertúlies incendiàries, entrevistes, sentències,
declaracions de principis, amenaces. Lapremsa, igualment.
I, és clar, el carrer. Ho heu aconseguit malparits! Heu
aconseguit allò que us proposàveu.

Quan des de fora del País Basc alguns hem intentat
entendre que passava al vostre país, Ia realitat, Ia vostra
complexa realitat, ens ha fet tornar enrere.
L'independentisme democràtic, aquell que reclama per al
nostre poble les mateixes llibertats que volem per als altres
-també per a vosaltres i per als mateixos opressors-, no ha
estat mai ben vist per l'entorn d'Herri Batasuna. ElIs saben
-nosaltres també ho sabem, desgraciadament-, que Ia
situació actual no permet ser gaire optimistes. La
democràcia espanyola, no Ia democràcia, ha bastit un cor-
sé massa estret per permetre que ningú se Ii escapi de les
mans. Però a pesar del parany, a pesar de Ia teranyina
legalista tan hàbilment muntada, nosaltres seguirem apel
lant al diàleg i a Ia raó per demostrar Ia nostra coherència
i Ia justícia dels nostres plantejaments. Pacíficament.
Vosaltres, no! Vet aquí Ia diferència. I vet aquí Ia nostra
indignació. Perquè a més d'estar horroritzats per l'acció
comesa -les accions comeses-, heu provocat, per extensió,
que Ia gent confongui tot l'espectre independentista i el
posi dins del mateix sac. I que actituds clarament
democràtiques com poden ser Ia defensa pacífica del drets
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del nostre país, de Ia nostra llengua, de Ia nostra cultura
quedin sota sospita. Fins i tot els mateixos partits
espanyolistes PP i PSOE, aprofitant Ia ràbia col lectiva,
es permeten renyar els partits bascos democràtics EA i
PNB, qüestionant Ia seva lealtat a Ia democràcia espanyola
alhora que els acusen de ser massa tous amb l'entorn radi-
cal basc, mentre ells no dubten a fregar-te Ia constitució
pels nassos quan els parles dels nostres drets no reconeguts.
Quina paradoxa que heu aconseguit crear amb les vostres
abominables accions!

Heu vist alguna de les manifestacions que hi ha hagut
aquests dies? Heu vist com al costat de les pancartes
demanant Ia pau i Ia llibertat, el dret a Ia vida, n'hi havia
d'altres demanant Ia pena de mort? Es això el que voleu?
Fins i tot per a aquells que despotricam d'una constitució
que nega el dret més fonamental al nostre poble -el dret a
Ia seva autodeterminació democràtica-, ens remou Ia
consciència veure com amb els vostres actes estau posant
en perill una conquesta tan democràtica com és l'abolició
de Ia pena de mort. Ni per als vostres abominables actes
nolavolem!

Deia, abans, que Ia vostra realitat és molt diferent.
Aquí no hi ha morts en nom de Ia defensa democràtica de
les tesis independentistes. Vosaltres, que heu optat perun
altre camí, sí que en teniu. I això és el que cercau. Qui no
té un germà vinculat als violents, hi té un cosí, o una neboda,
o un fill, o Ia veïnada. La confrontació total. Tot val. Des
del tret al clatell, fins a l'extorsió. Des de Ia bomba
indiscriminada-recordau Hipercor!-, fins al segrest inhumà.
El vostre enemic és tot aquell que no pensi com vosaltres,
és tot aquell que dugui un carnet que posi que és espanyol,
tant si Ii agrada com si no Ii agrada que ho posi. Sabeu que
com més morts hi haurà més difícil serà que s'aturi el
conflicte. Més odi. Més dolor.

D'aquí ve Ia nostra indignació. Sija és difícil lluitar
contra un sistema que, emparat en un embolcall democràtic,
no permet que les cultures minoritzades, que els pobles
minoritzats, assoleixen el nivell d'independència política
al qual tenen dret, vosaltres, amb Ia vostra actitud, amb Ia
vostra cega, malparida i assassina actitud, no heu fet més
que complicar-ho encara més.

Maleïts!
14dejulioldel997

Joan Gelabert Mas

ACCIÓ SOCUL CVOLUNTARIS)

El Director General d'Acció Social del Govern Ba-
lear, en carta que publica un diari local, de dia 13 d'aquest
mes declara que no és cert que el Govern vulgui substituir
funcionaris de l'Assistència social per voluntaris, com
s'havia escampat aquests dies passats. El que vol fer el
Govern, diu el Director General és "Desenvolupar
actuacions complementàries a allò que són pròpiament

serveis socials. No estam propugnant res de nou. L'objectiu
no és estalviar diners. El que volem oferir són serveis que
si s'haguessin d'atendre per personal de plantilla serien
costosíssims (abans diu que no es tracta d'estalviar) i
probablement inabordables".

Per tant -segons qui això signa- el que s'entén és
que el Govern cerca QUALCÚ de fora que Ii resolgui Ia
papereta. I d'aquí és que es parli de VOLUNTARIS.

Per això és que voldria expressar Ia meva opinió.
Te tota Ia raó del món aquest senyor quan diu que

Ia proposta del Govern no té res de nova,ja que tots sabem
que això és més vell que el pastar, tota vegada que els
padrins dels nostres padrinsja ho feien. Si un dia Ia padrina
no podia atendre Ia seva mare o el seu pare, una veïnada
Ii donava una mà. O si un dia Ia nostra mare era a fer
feina al camp, una tia o una cosina ens donaven el berenar
quan tornàvem d'escola. A més que sempre hi ha hagut
persones misericordioses. Però si he de ser sincer, parlar
de voluntaris per abaratir o no augmentar les despeses del
Govern, avui, quan vivim en una societat de consum, de
malbaratament, amb un luxe extremat, sobretot en tot allò
que envolta les Administracions Governamentals, ho trob
un vertader escàndol, per no dir un insult. I voldria que
aquest senyor em digués què entén ell per costosíssim,
perquè costosíssim, costosíssim, segonsjo, seria:

a) Ia nòmina del Director General i Ia de tots els
col·locats.

b) tot el que es gasta en "pardaleries", que és molt i
que Ia gent no veu.

c) els extraordinaris que se suposa reben tots els
consellers (em referesc als que ajuden a pensar els caps i
que no han opositat, ni són elegits.

d) tots els regals que accepten els "grossos", quan
sabem que els regals no es fan per cara guapa.

e) anar a estiuejar pel Carib construint hospitals.
Hospitals per a qui?.

f) embellir els carrers de Petra per "no" rebre Mr.
Marshall.

etc. (Ia llista seria llarga)
I una altra cosa. Si per voluntaris es refereix (ho he

llegit a qualque lloc) a pensionistes ojubilats, he de dir que
em faríeu riure,ja que sabut és que compartim un país on
hi ha milions d'aturats, de gent que espera poder fer feina
i no en troba, al temps que presumim d'una Constitució on
es parla de drets de treball, de vivenda i de seguretat so-
cial.

¿Serà que algú trobaria bé que en un poble, el meu
per exemple, on ens deixà el secretari de l'Ajuntament
(en bona hora), en lloc de contractar una senyoreta de
fora, a més d'alguns temporers, ens haguessin oferts de
voluntaris alguns jubilats mariers (que d'aquesta feina
qualque cosa en queda malgrat ens embullàssim amb els
ordinadors, faxos i altres modernismes) per estalviar alguns
diners a l'Ajuntament? Això, o també, en lloc de matar el
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temps davant els cafès, que els jubilats agafàssim una
granera i començàssim a fer neteja de places i carrers?
No estaria malament, dirien alguns! Però, i en Pep? i en
Miquel? i na Francisca? i na Catalina?. No és millor que
siguin ells que ho facin, que poden, en saben i tenen dret a
una feina? Què poden fer els vells? Aconsellar qui? EIs
vells, els de Ia tercera edat, com es diu ara, en tenim prou
d'anar a fer receptes i parlar de Ia nostra artrosi.

Sr. Director General, no se m'enfadi. Diners n'hi
ha, i molts! Si no se'n perdessin tants per les bardisses! Es
perden diners (ho he llegit als diaris) en viatges que no es
realitzen. Es cobren diners per no anar a dormir; en hores
extraordinàries, quant es malgasta? EIs diputats, consellers,
batles i altres, segons es conta, a més del sou pel càrrec,
reben diners si van a fer feina (i el sou?), i fins i tot si no hi
van (els diputats d'HB de Madrid). Si, que hi ha diners! Hi
ha diners (20 milions) perquè l'elit mallorquina i forastera

contempli els modelets d'en Moyà a CaIa Rajada. Hi ha
diners (4 milions) per recompensar les besades de Ia Nor-
ma Duval en els mítings polítics (en Fageda Ia duu al Parc
de Ia Mar). Hi ha diners (no record eIs milions) per un
club de futbol que es gasta els milions per allà fora. Déu
sap que no tenc res contra vós, Sr. Director General, però
he de dir que si hi hagués un poc de serietat per no dir una
altra cosa, allò que deis INABORDABLE, podeu estar
segur que es podria envestir sense por, i bé.

Se que he gastat un poc d'humor (els vells abusam),
però hi ha més seriositat del que pareix. Voldria, Sr. Di-
rector General, que aquest informe intern del Govern del
qual parlau, fos ben estudiat pels especialistes. El que més
por em fa és Ia DEMAGÒGIA BARATA.

Atentament.
Maria, 16dejuliol, Mare de Déu del Carme.
MiquelOliveriRoig

ROCK'N' ROSTOLL,
UNA CITA OBLIGADA

Sabeu què és rostoll? Es segur que n'hi
ha més d'un que no ho sap! Això és una excu-
sa per donar-ho a conèixer. El rostoll és Ia palla
que queda ran de terra quan han batut. Fa tres
anys vàrem descobrir un còctel explosiu. Vet
aquí Ia recepta: cinc quarterades de rostoll, un
bon equip de música, al·lots renouers de per
aquí que vulguin pujar a l'escenari i més
renouers que esclafin al màxim de rostoll
possible. Tot això mesclat en una màgica nit de
lluna plena d'agost. Aquest còctel se servirà de
franc dia 16 d'agost a partir de les 23 hores a
Maria de Ia Salut, fins que surti el sol a festejar
Ia lluna.

Quan mos varen donar a tastar el còctel
que es fa a Can Picafort vàrem quedar amb Ia
mel als morros i per això en modificàrem un
poc Ia recepta per seguir Ia festa a Ia terra ferma.
La part explosiva del còctel serà l'espectacle
de grups com Hentelligents, Crostown Traffic
i molts d'altres.

Ah! I que no n'hi hagi cap que se'n vagi
gat cap a ca seva. Amb cinc quarterades hi ha
lloc a bastament per acampar!

Pere Ferriol, Martí Gual, Tomeu Mas.
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ELRACODEL POETA
Pels seus noranta anys
Poema dedicat al meu amic
mestre Pep Oliver Munar,
Mestre Artesà Sabater.

Codolada Constructiva

Mestre Pep, sempre voldria
poder-vos felicitar
just un paisà que tenia
casat amb una Maria
que vos vaig dur a casar.
Serà una gran alegria
els noranta anys celebrar
des del cel vos donarà
amor, força i energia,
i no oblideu que ella estarà
junt amb vostra companyia
perquè ella vos va adorar
tot el temps que va esser viva
junt amb Ia Verge Maria
amb Ia més gran cortesia
un abraç vos donarà
i des del cel davallarà
com Ia vàreu somniar
perquè pugui celebrar
els noranta anys d'aquest dia.

El vostre amic que vos dóna
una abraçada,

Enhorabona a Bartomeu Aloy
i Ferrer per haver aprovat les
oposicions de professor de
secundària d'anglès.

Tres gloses a en Tomeu

Has lluitat com un guerrer
per dur ses oposicions
és cert que, home feiner,
sempre aprèn les lliçons
d'anglès que les sap molt bé.

I ara com a professor
a tots ens has d'ensenyar
hassortitdelomillor
de savi i de gran valor
d'anglès i de castellà.

Si fas el doctorat
també hauries d'aprovar
i quan hauràs acabat
seràs una autoritat
que tothom t'aplaudirà.

PeIs que hi ha i pels que ja no hi són...

SONET
Estic pensant en tots els queja no hi són,
pares, oncles, germans, padrins i padrines,
enyorances que el meu esperit s'hi fon
ple de penes d'amor i melangies.

I mir i pens en tot l'entorn
d'una història confusa sense mides
porgades de gra en gra dins aquestjorn
i Ia mola del silenci n'ha fet farines.

Cap baix camín i no sé a on
me'n vaig a resar davant Maria
per les ànimes que han fuites d'aquest món.

Oh! Mare del cel sou infinita
pregau pels meus germans amb tot l'amor
quejo estim de bon ver Ia seva vida.

Una abraçada
Miquel Rosselló i Quetglas
Inca,juny-agost 1997

SONET DEDICAT A EN MIQUEL
ROSSELLO

I si som poruc, Miquel
em vols dir què he de fer?
No vaig de guerra. Ja basta!
O no vols que anem al cel?

Però, ja que m'ho demanes,
et diré que crec que enguany
s'omplirà es CARRERANY
de premonicions malsanes.

Vaig allà, a Ia llunyania,
com un trist i lleig nuvol
carregat de rancúnia.

Veig sentiments prendre el vol
per camins torts i errats
que no donen gens de consol.

Maria,16dejulioldel997.
Miquel Oliver i Roig
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CARRERANY ESPORTIU
TORNEIG DE FUTBET 1997

Dia 4 de juliol va començar el futbet, el gran
esdeveniment esportiu que com cada any, anima l'estiu
del nostre poble. Enguany es compleixen 15 anys de futbet
a Maria.

Fins aquests moments es duen cincjornadesjugades
i cal destacar els equips del Bar Sa Plaça de Sineu, els
Quintos'71 i el Rest. Diplomàtic ja què són els únics que
no han perdut cap partit, i Ia classificació és Ia següent:

1. Bar Sa Plaça 15 punts
2.Quintos'71 11 "
3. T. Bernat Mestre 9 "
4. Rest. Diplomàtic 8
5. Dream Team 7
6. Rest. Ses Torres 6 "
7. Barralets 6 "
8. Ciutadans 4 "
9. Cop de Gas 3 "
lO.PenyaBarcelonista 0 "

A lafotografla tenim l'equip del Quintos'71 que estan
realitzant un gran torneig: Biel Alexandre, Pere Carbonell,
Antoni Frau, Pere Bunola, Guillem Carbonell, Joan Gual,
Martí Mas i Bernat Carbonell

Màxims golejadors:
Miquel Mas 6 gols
Toni Font 6 "
MartíGost 5 "
Juanjo Maestre 5 "

Porters menys golejats:
BielAlexandre(Quintos'71) 3gols
Joan Colom (B. Sa Plaça) 4gols

6a Jornada
8-8-97: 21H. Dream Team-Bar Sa Plaça

22H. Penya Barcelonista-Rest. Ses Torres
9-8-97: 19H.Ciutadans-Barralets

20H. Quintos'71-T. Bernat Mestre
21H Rest. Diplomàtic-Cop de Gas

T Jornada
15-8-97: 21H. T. Bernat Mestre-Penya Barcelonista

22H. Ciutadans-Dream Team
16-8-97: 19H. Barralets-Rest. Ses Torres

20H. Bar Sa Plaça-Rest. Diplomàtic
21H. Cop de Gas-Quintos'71

8a Jornada
22-8-97: 21H. Penya Barcelonista-Cop de Gas

22H. Quintos'71-Bar Sa Plaça
23-8-97: 19H. Dream Team-Barralets

20H. Rest. Ses Torres-T. Bernat Mestre
21H. Rets. Diplomàtic-Ciutadans

9a Jornada
29-8-97: 21H. Bar Sa Plaça-Penya Barcelonista

22H. Rest. Diplomàtic-Dream Team
30-8-97: 19H. Barralets-T. Bernat Mestre

20H. Ciutadans-Quintos'71
21H. Cop de Gas-Rest. Ses Torres

Semifinals:
3-9-97: 21H. 2°Classif.-3rClassif.

22H. lrClassif.-4tClassif.
Finals:
7-9-97: 19,30H 3ri4tLloc

20,30H. GRAN FINAL

VIII TORNEIG DE FUTBET FEMENÍ'97
Les al.lotes també Ii han trobat el gust al futbet, ho
demostren els 8 anys cossecutius de futbet fenení al nostre
poble. EIs partits es jugaran els diumenges a l'horabaixa
per evitar els baters de sol.

Ia Jornada
10-8-97: 20H. Pub Creixent-Rest. Ses Torres

21H. Cop de Gas-15 any de Cop de Gas
desc. Bar Poliesportiu
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PENYA MADRIDISTA DE
MARIA DE LA SALUT
EIs passat24dcjuliol es vafer
un sopar de seguidors del Reial
Madrid per tal de celebrar la
consecució de Ia "lliga de les
estrelles". El sopar va ser un
èxi t ja què assist iren una
quarentena de seguidors del
Madrid. A més, al sopar es va
acordar Ia creació d'una penya,
que ja s'ha posada en marxa a
través d'una junta gestora. Va
ser elegi t pres ident per
unanimitat en Pere Carbonell
Roca. Més endavan t vos
donarem més detalls (local,
socis, etc...).

TORNEIG DE VOLEI-PLATJA durant tot el mes d'agost. Animau-vos a participar, és molt
S'ha posat en marxa un torneig de VOLEI PLATJA 3X3 divertit
al poliesportiu. Les partides es jugaran els dimarts, els
dimecres i els dijou; a partir de les 20hs. de l'horabaixa JoanGual

EL GOVERN POSA 15.013.551 MILIONS DE
PESSETES AL PLA MIRALL A MALLORCA
(titular del Diari de Balears del dia 2 d'agost)

t*mMv!
Alaró

$tibrencio

45.824

Alcúdia t,032.302

Algaida 30.912
Andratx 328.212

AcIa 52.462
Ariany 13.465
B a n y a l b u l a r 5 8 . 5 7 8 j
Binissalem
Súper
Bunyola
Calvià
CamjpaneJ
Campos

30.605
18.688
1.305

2.735,73S
9.501

74.423
Capdepera 221.716
Consell 15.660

Costitx 10.689

DeIa 8.942

Escorça 44.78S|.

msiètpí ;
Esporles
Estellaries
Felanitx
Fomaluti
Inca
Lloret
0o$8fa
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor de

• S . Saiiwaètô ':

25.1 85 j
11. 640 1 i

1 89.927 1

5.198 f

345J516J

9.634 I

48.967 ¡;

74.579]

84.833J

417.5€1 1

Ia Vall 94.157 i
Maria de Ia Salut 0 )
Marratxí
Monteïrí
Mure
Palma
Petra

112.531 1
211.544 1
257.907 Ï

5.522.883 1
• ÏÏÏJ44Í

PDllejja 318.664 j

Porreres
Pabla (sa)
Ptiigpunyent
Saiti Joan
SaM Llorenç
Santa Eugènia
Santa Margalida
Santa Maria
Santanyí
S« I va

63.451 ¡
219.506 1
10.730]
20.946!

615.991 1
3.572]

521 .900 |
50.592 1

218.428)
119.947|

I Sejceites 135.21 3 f
i Ses Salines

Stnea
Sóller

I Son Servera

28.707J
30.693 j
97.778 j

220.337 f
§ Valldemossa 62. 830 ¡
| Vilafranca 27.31 1 j
I TOTAL 1S.013.SS1 1

Inversió
totalsol·liciíada

44.808
milions/pies.

21%

: Prapus!esal
rnargede!$

critèr« MIrafl
.9.041

miHonSi<ptw.

79%

Inwsió
suhven:ionabIe

35.767
roi(ians/pt8S.

51% 49%

Subvenció
GOVSf8

11.14»

F)«aaca»nBnt
8Himcipal

17.618

Idò!, A Maria som tan guapos, que som l'únic poble
de Mallorca que no necessitam Mirall!



FENT CARRERANY -24 (184) Agost, 1997

BIBLIOTEQUES DE WIALLORCA
- Centre Coordinador -

BIBLIOTECA MUNICIPAL
SantMiquel, 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.

VinealaBiblioteca!
Està plena d'amics que t'esperen!

ELS RECORDS GUINNES DEL LLIBRE

El llibre més gran del món és el Super Book, que medeix
2,74 x 3,07 metres i pesa 252 kg.

El llibre méspetit que es pot trobar al mercat medeix 1 cm
i es tracta d'un conte infantil.

El llibre més gruixat. tot i que el seu format és només de 5
x 5 cm, té 2,75 m de gruix.

El llibre méscar és Ia Bíblia de Gutemberg, per Ia que se
va pagar més de 500 milions de pessetes.

La major publicació del món és el conjunt de 1.112 toms
que té Ia British Parlamientari Papers.

El diccionari més gran és el Deutsches Wörterbuch amb

33 toms i 34.519 pàgines.

L'autoraque ven més novel·les, actualmentés AgathaChristie, de laqual les seves 78 novel·les policíaques han sobrepassat
els 2 bilions d'exemplars venuts.

La llibreria més gran del món, amb 14.330 m2 i 21 km de prestatges és Ia Barnes-Noble Bookstore de Nova York.

La Biblioteca més antiga que es coneix és Ia del Rei Asurbanipal, que data del 668 abans de Crist.

La Biblioteca més gran del món és laBibliotecadelCongrésdelsEstatsUnits, amb941 kmdeprestatgeries, 98 milions
de títols i 5.045 treballadors.

El rècord de retard en Ia devolució d'un llibre a Ia Biblioteca fou de 288 anys.

Si voleu llegir més curiositats sobre el món dels llibres, o sobre qualsevol altre tema, vos recordam
que a Ia Biblioteca hipodeu trobar molta informació.

A més, parlant d'informació, us volem comunicar queja s 'ha posat en marxa el Punt d'Informació
Juvenil de Maria, instal·latjuntament amb Ia Biblioteca al Casal de Ia Tercera Edat, on un usuari del
municipipotaccedir i informar-se sobre educació, temps lliure, cultura, objecció de consciència iservei
militar, treball i ofertes d'ocupació, guies de viatge, ... L'horari és el mateix que el de Ia Biblioteca. Al
pròxim número us ampliarem Ia informació.

Consell Insular
Sl de Mallorca




