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^TA HAH PASSAT LES ELECCIONS I JA
TENIM UN ífOU AJUNTAMENT. ES EL MOMENT DE
FER UNA ANÀLISI 1 UNA VALORACIÓ IMPARCIAL
DELS RESULTATS:
JBV PRIMER LLOC CAL DESTACAR L 1 ALT
íNDEX DE PARTICIPACIÓ. TAL VEGADA PERQUÈ
TOTS ELS GRUPS HAN EMPRAT TOTES LES SEVES
ARMES PERQUÈ AIXf FOS.
,S1I COMPARAM ELS RESULTATS OBTINGUTS
PER LES QUATRE CANDIDATURES
QUE S'HI
PRESENTAREN, OBSERVAM QUE A.P. I P.S.O.E.
BAIXEN RESPECTE A ANTERIORS COMICIS, U.M.
PUJA I I.D.M. S'ESTRENA AMB 284 VOTS I 2
REGIDORS.
_L'ABSENCIA
D'UNA
MAJORIA
ABSOLUTA
EXIGIA UN PACTE PERQUÈ L'AJUNTAMENT FOS
GOVERNABLE. I AQUEST JA HA SORGIT: PSQEIDM-UM,
LES
PARTICULARITATS
DEL
QUAL
TROBAREU EN AQUEST MATEIX NúMERO. LA
FóRMULA
ADOPTADA,
EL
REPARTIMENT
DEL
TEMPS DE LA BATLIA, ES INSòLITA, POC
USUAL I EL TEMPS I L 1 ACTUACIo DE TOTS
DIRAN SI HA ESTAT VÀLIDA.
JDE MOMENT, DONEM UN VOT DE CONFIANÇA
AL NOU CONSISTORI I MANIFESTAM QUE FENT
CARRERANY
SEGUIRÀ
D 1 APROP
LA
SEVA
ACTUACIÓ PER FER-NE LA VALORACIÓ QUE
CONSIDERI OPORTUNA.
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Reunits a Mßrla da Ia 3nlut, a dayant el Jutge de Pau del
Poble, D. Hiquel Gelubert 1 Cnrbonell, ela regldora elootos a lea
pasaadea Elecoions Looals de 10 de Juny de 1987i dels partits
politlos Unia Mallorquina, Partit Socialiata Obrer Eapanyol i
l'agrupació d*eleetors Independents de Maria: per part d'U.M.,
D. Mi<iuel Torella 1 Mas i D. Bartomeu Bergas t Vanrell; pel P.3.0.E.,
D. Rafel Oliver i Mas i D. Guillem Bergas i Perriol, i pel I.D.M.,
D. Magi Ferriol 1 Bauza 1 D. Bartomeu MonJo i 3ureda, i aoorden
el aesüent paotei
Elegir Batle de Maria de Iu Salut, el proper ÌO de Juny,
a D. Miquel Torella i Mas, que ho serà des del Juliol de 1987 fhs
l'Octubre de 1988. Al darrer ple del moa d*Ootubre, C. Miqusl Torella presentarà Ia dimissió, i durant el mea de Novembre dá 1988,
serà anomenat Batle D. Magí Ferriol i Bnuzïi, que hu seiíi fina tD.
Febrer de 1990, el qual durant aquest mes presentarà Ia dimissia.
Al primer ple del mes de Març de 1990 serà el«git Batle, D. Rafel
Oliver i Mas, el qual acabarà Ia legislatura.
I perquè així oonsti, ela oitata regidors i el Jutge de
Pau, firraan aqueat 4ooument a Marln de Ia 3alut, a denou de Juny
de mil nou-oenta vuitanta-set.
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[ELS GENTILICIS| .
Si d'una persona en
deim que és artanenca,
tot <i'una ja considererem
que ha nascut, viu, o
està
molt
vinculada a
Artà;
això
mateix tío
podrem dir d'un manacorí
(Manacor.;, d'un arianyer
(.Ariany), o d'un solleric
(Sóller). Però, i d'un de
Maria,
com
en
direm:
marier, marià, . marienc,
mariando?
Sempre m'ha estranyat
aquesta manca de concreció a l'hora de donar nom
als habitants de Maria.
De sufixos que permeten
formar gentilicis n'hi ha
molts:
-à,
-ana: . ciutadà,
ciutadana.
-e"nc, -enca: ciutadellenc, ciutadellenca.
-er,
-era:
petrer,
petrera.
-es,
-esa:
maanès,
maonesa.
-i ,
-ina:
bunyolí,
bunyolina.
-al, -ala: andritxol,
andritxola.
etc,
i els de Maria què?
Crec que de totes les
possibilitats que el català ofereix per formar
gentilicis n'hi ha quatre
que poden ser objecte de
comentari. Parlem-ne,
1.mari-er,
mariera: gentilici correcte
des del punt de vista de
Ia llengua, més utilitzat
per
Ia
gent
de
fora
poble,
2. - mar:
mari-ana:
encara que sigui correcte
en Ia seva construcció,
no es pot dir que sigui
massa utilitzat. Això no
obstant, sí que és conegut
com
ho
demostra

aquesta cançó que diuen a
Muro:
A maria, marians
a cada casa n'hi ha,
i no tenen per estar

a l'esglèsia es capellans
3-- mari-enc. marienCa_r.;.el seu ús és pràcticament inexistent, encara
que com els altres tres
sigui del tot correcte,
4-~ mari-ando. marianda: és el més extès
entre Ia gent de Maria i
conegut també a fora com
ho prova aquesta cançó:
A
i
a
i

Ariany, arianyers
a Maria, mariandos;
Sant Joan són marxandos
a Petra, taconers,
Aquesta quarta forma
ès la que crec que es

mereix més consideracions
i aclariments.
Trobam aquesta forma:
-ando, -anda en paraules
com:
marxant<venedor ambulant,
poc de fiar) passa a
"marxando",
perfant(persona que va
pel món sense treballar)
passa a "perfando".
volant(persona que passa
sense aturar-se) passa a
"volando",
totes aquestes tenen Ia
terminació: -ant, -anta,
modificada, per influència
del
seu
caràcter
pejoratiu, en:
-ando, anda,
un
castellanisme
documentat des de fa uns
segles.
En el cas de mariando, peró, no sembla
probable que hagi seguit
el mateix camí, ja que no
hi ha hagut el pas de
-ant a -ando com en el
casos anteriors, ni sembla oportú creure que
també tengui un matís
pejoratiu. Tot i el seu
regust
castellanitzant
(no existeixen en català
els sufixos que formin
gentilicis en -ando), no
es pot ignorar ni deixar
de banda, degut, com ja
he dit abans, al seu ús
generalitzat avui en dia.
No cal tenir por,
doncs,
d'usar
cap
d'aquestes formes, encara
que
jo
particularment
m'inclinaria per reivindicar l'ús de Ia primera:
marier, mariera, sobretot
tenint en compte allò que
he dit abans, que era Ia
forma amb Ia qual Ia gent
de fora Maria ens coneix,
majoritàriament.
Joan Gelabert Ma;

Rt
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Suposaa que el pare Nicolau no ens escriu per
publicar Ia carta, però per Ia importància que té per a
nosaltres i per Ia seva simpatia, Ia reproduira,
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Sr. Editor de Ia Revista FENT CARRERANY.
Estimat amic:
Acabo de rebre amb alegria inmensa sa vostre
Revista del mes de febrer, n. 7.
Ha estat tan goig profund com a Marier que he
sentit,'i que totduna vuil donar-vos ses gràcies
mes expresives i sinceres: 1) Per vos n'heu
recodat,,de mi... i 2)perque representa un avanç
per el nostre poble.
Ja miraré de quant vagi a Maria, en el mes
d^agost de pegar-vos ses molèsties, sa suscripci6 i s^envío a n^aquestes terres del Oncle Sam.
Es meu mallorquí no es de pinyol vermell, pero
escrit amb sa nostre llengo, i aixís faign exercici, deixant a banda shingles que sempre tenim
que usar per aquestes terres.
Veig que a Maria s^en moren mes dels que n- Lxen
M"agrada sa poesia de l*AMO EN MAGI NADAL
També es BULLITDE NOTICIES...que agraïm els
qui estam afora vila.
Ja sabeu que poreu disposar sempre d'aquest
fill d^es poble, que encare que estigui un
perell de mils de kil6metros fora de Maria
sempre s'en rercorda d^es poble a on va naixer.
Sempf^.affm.
fi<^to
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E» sesbla que no tu ha pitjor
csc que el qui no vol veure,
EIs caçadors a fiaria so» un
collectiu de 120 persones, està»
aquí affib els nostres defectes i les
nostres terres, garrigues, pinars,
etc,
Ens agrada caçar entenguent
caçar
co»
un
esport
i
l'aprofitawent dels,recursos de Ia
natura, La conjund& ani»ai-ho»e
l'han de viure hora-hora, dia a
dia, any darrera any, els nostres
animals estan entrenats per caçar,
els esticam i cíudaffi al llarg de
tot l'any, no estan aperduats
pixant i cagant per les acerss,
carrers, plaçes, etc, a»b el seriós
perill
sanitari _ qu"e
això
representa,
Per altra banda els caçadors
d'aquestes illes estaa "orgullosos
de que una raça autktona nostra
co» el ca eivissenc no hagi
desapwegut, això, institucions
nacionals i internacionals ho han
reconegut, Aquesta »eraveiiosa
criatura wisteix perquè els
caçadors durant cents d'anys l'han
conservat,
Ens agraden les arses, so« Io
suficient honest per reconei:<:er-lo,
això sí, ens agraden per aprofitar
els recursos que Ia natura ens
d6na, no per exercir Ia violència
frívolasent, als aniaals que
nosaltres cacan els aprofita»
proteínicaroent, ens els «enja» i no
és veritat que hagiguen nascut per'
estar lliures,, Nosaltres als
conills els vacunanx de Ia
fflixo8iato3i, als aapHaai perquè
s'adaptin al camp i desprès a caaip
obert l'hoffle el cerca i si pot
l'agafa, aix6 s'í per tenjar-lo no
per tirar-lo,
Pens, ftiquel, que tu no
coneixes els vertaders caçadors,
(continua a Ia pàgina 12)
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CONVERSA AMB PESE ALEMAKY
Va per Ia vida hipersensibiiitzat,
és a dir, amb els sentits ben oberts,
sense fugir a cap sensació nova, sinó
més aviat cercant-la. Aquesta predisposició'crea estímuls que.són els desencadenants de _tot el procés creador, es
l'inici
d'una
futura
obra.
Aquests
estímuls son múltiples i diversos, poden
consistir en una imatge, una conversa o
un simple abjecte, pot esser qualsevol
situació real. EIs estímuls es van
acumulant al seu- interior. Aquí acaba Ia
intervenció dels sentits per donar pas a
Ia raó que fa que els estímuls ja acumulats entrin en relació els uns amb els
altres. En darrer terme intervé l'atzar
gràcies
al qual es recomposen els
elements i s'elabora l'obrafinal. Dins
cada obra per tant fan Ia seva aparició
tres importants elements: els sentits en
primer lloc, Ia raó i .l'atzar que
concreta l'obra»
Crec que ès interessant parlar un
poc. de l'evolució de l'obra des de les
seves primeres pintures fins a les
darreres
(exposades darrerament a Ia
Banca March* perquè l'obra d'En Pere
s'ha manifestat en evolució ascendent i
lineal,
sense
ruptures.
Les
seves
primeres composicions eren quasi, quasi,
una experimentació per l'obra posterior,
ja més estructurada i madurada. Aquest
estudi s'ha demostrat en els quadres de
Ia mostra de Ia Banca March, encara que
aquesta no té perquè esser l'etapa
definitiva ja que, com més tard arriba
aquesta, més es posterga l'estancament
del pintor.
AIs inicis, els motius fonamentals
dels quadres <.al menys els que jo he
vist de Ia primera etapa) eren cossos
femenins sobretot, deformats tots ells.
Són quadres de major simplicitat, més
senzills,
amb
colors
estridents,
xirriants. La tècnica que emprava en
aquella època era Ia pintura a l'oli que
no dóna textura
<a
escassament) a
l'obra.
Actualment les seves creacions són
ntè-3 estudiades i recercades. Segueix el
cami de Ia deformació mes armonica i

O O O 0

minuciosament composada. La temàtica és
més àmplia, continua haguent-hi cossos
humans, encara que només parts o membres
i introdueix els abjectes quotidians que
envolten Ia vida.
L'home, en les seves composicions,
té
el
mateix paper
que
l'objecte,
intenta
transmetre
una
sensació
agradable a l'espectador i per tant les
seves obres cerquen
l'estètica
més
elevada.
EIs abjectes que plasma tenen una
gran activitat que dóna dinamisme a Ia
composició,
estan
en
una
recerca
constant,. van
i vénen violentament,
cercant
alguna
cosa
indeterminada,
inconcreta. EIs seus objectes, per tant,
estan humanitzats en quant a aquest
punt, com l'home cerquen constantment el
seus origen o el seu final o a ell
mateix o.,.
També ha canviat Ia tècnica, ha.
deixat de banda l'oli i ha optat per
emprar l'acrílic que permet una major
textura.
EIs
colors
s'han
anat
suavitzant,
ara
utilitza
tons
més
apagats,
els marrons, blaus, grocs,
l'intensitat dels calors de Ie^ primeres
composicions ha minvat.
Una de les preguntes que Ii vaig fer
demanava si els seus quadres tenen una
significació o si pel contrari són pura
estètica.

<&AKMA>V.
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Va respondre que per eIl cada obra
té el seu prapi significat i que dins
les seves composicions hi ha una
simbologia, però qué na se preocupa de
transmetre-la, el que no vol és imposaria. Qui hi veu el trasfons perfecte si
només si veuen els objectes també Ii
està bé.
Per acabar diré que Ia pintura d'Bn
Pere esta en Ia frontera entre l'art
abstracte i l'art figuratiu, es per tant
l'uniò de dues corrents que podríem
pensar antagòniques, pero que amb l'obra
d'En
Pere
queda
confirmada
Ia
possibilitat d'unió.
Maria Antònia Sabater Garau
^- *-*<- ^K^ ^ ^K- ^K- ^. ^^- ^f ^t^f ^K- * ^K- ^
*tr ^t ^K- ^K- *- ^* ^K- ^fr ^K- ^K- ^ ^K- ^K- ^t * ^K- ^K- ^ ^K ^- ^
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"VEHGUI EL YQSTRE REGNE".
MT 6, 10. ,

Tots sataem resar el
"pare nostre", ja que de
ben petitets el mos han
ensenyat.
Dins aquesta oració
senzilla, profunda, humana i social hi ha aquesta
petició al Pare.
El que demanam, sempre d'acord a Jesucrist,
es una terra a on hi hagi
llibertat, igualdat, justícia, amor, pa per a
tots i com a fruit: PAU,
Resulta que aquestes
coses no surten com els
bolets, per les bones,
sense
esforç,
només
resant,
sense
sembrar;
més aviat és necessari
lluitar per aconseguirho, i això deu esser el
que Ii toca fer a un qui
creu amb Déu, del qual
l'home n'es l'imatge aquí
abaix.
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Aquí
abaix
on
a
vegades
es
-veu
el
contrari: individualisme,
egoisme, poder, explotació, acumulació en mans
de
pocs,
suficiència,
etc.
El
que
no
acab
d'entendre és com pot
resar el "Pare Nostre" un
grup d'eclesiàstics que,
el dia del Corpus, dia de
l'amor fratern, treuen
pels carrers una custodia
que
val
milions,
el
mateix dia que es demana
una almoina per llevar Ia
fam,
A
aquests
senyors
eclesiàstics i a tot humà
ens diu Jesús de líazaret;
"No ompiigueu les arques
amb coses de valor aquí a
Ia terra; perquè a Ia
terra les coses s'arnen i
rovellen. . . <Mt. " 6,
es
iQ>
fere rons rascuaj
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"FENT CARRERANY" ha
complit un any. Qui ao
diria! Ha estat un llarg
any de feina formativa i
informativa, de Ia qual
tot el grup del COSSELL
DE REDACCIó n'estan ben
orgullosos i satisfets.
Aquesta
satisfacció
és. el que ens ajuda a
oblidar-la feinada i els
maldecaps que ens du el
muntatge, el "part" de Ia
revista, el darrer cap de
setmana
de
cada
mes,
feina que, moltes vegades
s'ens allarga fins a prop
de Ia matinada. Aquesta
petita història no pot
oblidar el col.lectiu de
"L'Associació
Cultural
Fent Carrerany" que edita
Ia revista.
Ara vos convidam a
repassar amb nosaltres el
"dotze números de "FENT
CARRERANY",
treient
d'eils ei més destacable:
crec que podem passar un
moment agradable.
Començarem
per
Ia
seva magnitud física: el
seu número de pàgines.
Sense
saber
de
quin
material disposaríem ni
quantes pagines seriem
capaços d'oraplir, començàrem amb dotze pagines,
ei numero Q. Ampliàrem a

16 pàgines del número 1
al 4, Però a partir del
n2
5;
amb
l'única
excepció del n3 ?, tots
han estat de 20 pàgines.
Qualque vegada ens hem
plantejat
augmentar
Ia
paginació, però el temps,
l'ànim i Ia feina ho
diran.
Les persones que ens
hem cuidat de què Fent
Carrerany estigués a punt
cada final de mes, el
Consell de Redacció, han
estat els següents: Na
Joana Maria Queralt, En
Pere
Fons,
En
Jaume
Mestre i Magí Ferriol,
han estat dins ell, els
dotze números. Llavors hi
hagut baixes i altes: Han
estat baixa, per diversos
motius, En Josep Lluís
Corresa,
que
just
hi
figurà en el número Q; Na
Maria Jerònia quetglas,
des de Ia primera revista
fins al número 6, Hi
entraren al Consell, Na
Margalida Mas, al n2 1; i
N'Antoni Mas al n2 5, que
junt
amb
els
quatre
citats amb primer lloc,
formen l'actual CONSELL
DE REDACCIó.
Entreels col·laboradors,
i
perdonau
si
n'abiidam
qualque
un,

recordarem a N'Enric Pozo
(dins Ia secció esportiva),
En Joan Gelabert
(una
sèrie
d'articles
sobre Ia nostre llengua),
N'Eulàlia Arlès <.en portades i dibuixos), En
Bartomeu Monjo (portades
i col·laboracions vàries),
En
Pere
Sureda
(diversos
anàlisis
i
d'opinió),
En
Bartomeu
Pastor -(itineraris històrics i urbanístics de
Maria), En Pere Crespí
(articles de base científica), En Rafel Oliver
(informacions
Municipals) , En Jaume Sabater i
Marti Monjo (en Ia Pàgina
de Natura), N'Antoni Lluc
Mas (Societat de Caçadors), En Bernat Ribas
(Pàgina Pagesa), N'Antònia
Pozo,
Na
Maika
T
Lozano,
En
Gabriel
Bergas, En Pep Moragues,
En
Miquel
Morey,
En
Miquel Oliver, En Nofre
Sureda,
N'Antònia
Ma'
Bergas, N'Antoni Mestre,
En Lluc Matas, En Pere de
Ses Sotes, En Magí Nadal,
Na
Catalina
Mas,
Na
Marilen Andreu, En Jordi
Ferriol, N'Andreu Forte:Za, i . Com veis Ia llista
és llarga. Això és molt
positiu i esperam que es
segueixi ampliant.
En
quant
a
les
"seccions, sabem que Ia
que té mès acceptació és
el "BULLIT DE NOTÍCIES"
que ha estat present a
"FENT CARRERANY" des del
número 0. També ha tengut
molta
acceptació
"LA
SALUT HO ES TOT", secció
que ha mantingut en Josep
Lluís
Corresa.
Altres
seccions destacables, Ia
"PÀGINA
BiBLICA"
amb

FRWT r.AKEKRA*Y

comentaris
d'en
Pere
Fons, sobre texts de Ia
Bíblia. "CAERERANY ESPORTIU" de Ia qual se n'han
cuidat En Jaume Mestre,
N'Enric Pozo, Josep Lluís
Gorresa i N'Antoni Mas;
"CORREU OBERT", "DEMOGRAFIA", "EL TEMPS, "POEMES
I
GLOSES",
"NATURA",
"PÀGINA
PÀGESA",
són
altres seccions que té Ia
nostra revista.
Encara que no hagin
format secció, han estat
molt abundants i polèmics
els
articles
sobre
educació. També el tema
de
les
Eleccions,
sobretot,
Locals,
ha
tengut una presència molt
forta a .la revista donada
Ia seva importància per a
la-nostra comunitat.
Les * entrevistes
no
han abundat. Han estat
entrevistats:
L'amo En
Xesc de Son Cloquis, En
Macià Ramis, En Rafel

Ferriol, N'Antoni Mulet,
N'Esteve Mas, En Rafel
Oliver, En Jesús Orbe 1
als cap de llista de les
passades eleccions,
En
Miquel Oliver, En Rafel
Oliver, En Miquel Torelló
i En Magí Ferriol.
En quant als articles
han tengut un valor per
ells
totsols,
els
següents:
"CAP A
UNA
ESCOLA MALLORQUINA (Magí
Ferriol, n° 0), "DE FORA
ESTANT"
(Joan Gelabert,
1), "EL BUST DEL METGE
MONJO" (Pere Sureda, 1),
"LES
FESTES
D'ANTANY"
•(Bartomeu
Pastar,
2),
"ELS ITINERARIS PREHISTò.RICS I URBANiSTICS DE
MARIA (Bartomeu Pastor, 4
i 5), "I SI PARLÀSSIM
D1AUTORITAT" (Pere Sureda, 8 i 9), "EL VALOR DE
LA LECTURA DINS L 1 EDUCACIo" (Margalida Mas, 3 i
10,', i molts d'altres que
s'ens faria molt llarg

comentar.
Recordau
que
també
hem publicat 11LA LLEI DE
NORMALITZACIÓ LINGüíSTICA" que ens ha de servir
d'eina
per
aconseguir
aquells
objectius
que
perseguim a Ia Nostra
Associació i per extensió,
l'Associació
de
Prensa
Forana
de
Mallorca,
a
Ia
qual
perteneixem
. des
del
Desembre de 1'any passat
(n2 5),
Mentrestant
les
subscripcions
a
Ia
revista segueixen augmentant a bon ritme. En
aquests moments en tenim
unes quatre-centes,
de
les quals cinç van- a Amèrica.
Just em queda desitjar que
Ia cel-ebració
d'aquest primer aniversari, sigui el preludi de
moltes altres
celebracions i d'una llarga vida
informativa junt amb tots
vosaltres.
Magí Ferriol
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Durant Ia passada campanya, tots
els partits rivalitzaren per empaperar
el pobie per veure qui en treia més
profit. .A.U6 acaba, els resultats tots
els sabem. I els cartells? Què no els
hauríem de llevar? Perquè els arbres de
LS

>iaca

encara
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"capullos".
Qui. s'en
responsabilitza
d'aixo? Es ben hora de què ès demostri
que s'actua d'una aitra manera.
CABSHRA FUGISERA
Una
forta ventolera
irapedi, el
passat dia 13 de juny, que els alumnes
de
Ia
nostra
escala,
acompanyats
d'alguns familiars visitassin Cabrera,
Ja sabeu que -aqueixa,
ocupada
per
militars actualment, s'intenta que es
converte*xi en parc natural. La visita
es canvia per Marineland i Aquapark, Un
altra vegada serà.
REVISTA ESCQLAS
Durant Ia darrera setmana escolar
aparegué el numero quatre de "CRElXENT",
Ia revista escolar del nostre col.legi
public, Ia lectura de Ia qual vos
recamenam. L'editorial i una carta als
pares
demanen
Ia
col.laboració
l'aquests. Completa Ia revista una sèrie
de treballs escolars, una pàgina de
poesia, informació esportiva, i noticies
d'aquí i d'allà.

Na Hcam*
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CATALIgEBEEEES
Ha sabeu quantes Catalines hi ha al
nostre poble? Idò es el nom que raès es
repeteix i n'hi ha exactament 163. Per
tant,
anau
alerta
quan crideu
Na
Catalina que na us contestin totes. L'hi
segueixen els Joans U32) i els Antonis
i Ant5nies (112+104=216). Tota aquesta
informació Ia trobareu a Ia revista
escolar 'Creixent,"

GSAS PA5TICIPACIo
^
Una de les notes mès àestacabies de
les Eleccions del passat 10 de Juny fou
l'alt percentatge de participació, just
comparable amb Ia de les generals dei
77,
les
primeres
democràtiques,
El
percentatge fou d'un £-2% a Ia taula
d'abaix i d'un 07% a Ia taula de dalt.

HA TSQBAT CASA I ES CASA
EIs nostre company Enric Pozo, que
des d'aquesta 'mateixa revista anunciava
que cercava pis, ens fa saber que ja
l'ha trobat. I que ademès es casa. Amb
Na Catalina de Sa Pobla. Que tot siguin
enhorabones i que duri el pa de noces,

GRAg FESTA FI DE CUSS
Quina cocadaí Aquesta vegada si
respongueren les mares a Ia participació
i feren coques de debò. La festa fou ben
li'jid3. Vos remetem a Ia pàgina on hi na
Ia infarmacic gràfica.

CQNSTITUCI6 DEL NOU AJUHTAMEgT
Dimecres passat dia 30 de Juny, un
dia abans de sortir aquesta revista,
s'haurà constituït el Nou Consistori.
Esperem que tot hagi anat bé i que Ia
cosa continui.
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CINEM
Dia 11 de juliol, -a les 10 de Ia
nit
es passarà Ia 1? part de Ia
pel.lícula "Jesús de Nazaret". Donat el
tema religiós, es farà a l'església, es
cobrarà 100 pesetes, 50 per Ia parròquia
i 50 per despeses de Ia pel.lícula.

*'

A l'escola hi ha un jardi
que floreix durant tot l'anv
i ara FENT CAHSERANY
Ii dedica aquest boci.

CGNFIRMCIo
Uns 25 joves han volgut aceptar els
compromisos del batisme que s'els donà
inconcientament quan eren menuts. Que
aquest compromís amb Jesucrist sigui
vertader,
que
no
hagi
estat
una
comedieta més.
CQNSESVATQRI
.
EIs dos organistes de Ia parròquia,
Pere Ferriol i Pere Mas, ja tenen dins
Ia butxaca el primer aprovat ' en el
conservatori ; si aixi segueix Ia cosa,
prest Maria podrà autofuncionar amb
música i, a Io millor, l'orquesta del
passat, q'ue tanta de glòria donava a
Maria podrà tornar esser una realitat.

<tSaS6s^
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Males ilengues diuen que una sola
mà amolla dues paperetes a l'urna. Si
tots fessim el mateix, faríem un poble
gran: dable d'habitants, doble de vots i
doble de bogeria.
ACUBAMESTS

Es bo de fer acubar-se quan les
coses no raden de Ia manera que un
voldria que rodassin. Ss que en un
casament de tants d'anys, hi ha pastaper acubar-se. Quan falta llibertat i
independè-ncia el que és de tots pareix
d'un totsol.
LES TEULADES DE L1ESCOLA
Està a punt de desaparèixer .el
jardí qui hi havia sobre les teulades-de
l'escola de baix. Motiu: les obres que
s'estan fent, a carrec del M.E.C., per
adecentar Ia teulada i eliminar les
goteres.
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<ve de Ia pàgina 5)
aquells que estimen i conaixen el
99
|PEMOGRAF I A j
nostre ca«p, que saben on està el
99
pou sense sintell, que respecten
99 EK HAl DBIXAT
els iarges, que iai han trepitjat
En Pere Mas Alomar, de 70 anys. Morí el passat 31 de
9 9 Maig,
un pinotell, aquells que no cacen
Vivia al carrer Femenia, n2 20
altra perdiu d'un esbart quant
99
• sola»ent en queden tres o quatre,
99
Na Joana Aina Gual Esteva, ens deixà el dia 14 de
aquests sin els caçadors que Ia
juny a l'edat de 61 anys. El seu domicili, Sa Raval,
99
societat de caçadors voldrien a
99 128.
Maria, Som conscients que no és
99 BEffVIIGUTS
així, Per conseguir-lo vosaltres
els
naturistes,
husanistès,
99
Dia 13 de Juny va néixer Ia Francesca Perelló
ecologistes de tot Mallorca teni»,
9 9 Bonnin.
Es filla d'En Pere Perelló Llull i de ïa Maria
pens, un ca»í a rec6rrer junts,
Bonuín Gual.
99
La Comunitat Autino*a va
99 JA L'HA1 FETA
prohibir Ia caça del tord Ia
99
passada te»porada, arreu.de l'Estat
El passat 30 de Maig, es casaren a Manacor, En Macià
Espanyol estaven estorats del que
99 Ramis
Mas i Na Joana Maria Siera.
passava,
Institucions
tan
99
prestigioses co» Ia Conselleria de 99
A l'església parroquial de Maria, En Miquel Mestre
Sanitat de Ia 6eneralitat de
Morey
i Na Franciscà Font Carbonell, contregueren
99 matrimoni
Catalunya o l'Institut Superior
el dia 27 de Juny.
99
d'Energia Nuclear declaraven per
escrit que el consu» del tord no 99 (Voldriea publicar les fotografies del »oviwent deaogràfic del nostre poble,
conte*plava perill, flixè passava a 9 9 Per aix4 basta que els familiars interessats Ia f a c i n arribar a qualsevol
l'octubre, novenbre, desesbre de 99 se*bre del Consell de Redacci6)
l'any passat,
EIs caçadors estan indignats co<o CO CO CO CO CO CO <0 <0 CO CO CO (O CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO ÇÇ
de Ia prohibici'5, EIs tords aquí no COCO co co co co co co co co co ço co co co co co ço co co co <o co co co co c«
es .podien caçar i al reste de
l'Estat ei venien a 70 pts,
l'unitat, Si algun caçador caçava
BEQUES 87-88 ** BEQUES 87-88 ** BEQUES 87-88
el tord per »enjar-lo incurria a«b
delicte a Balears i al reste de
l'Estat no, per tant a nivell
PLAC DE PETICIo: de 1'1 de Juliol al 31
individual no »és puc dir que bon
d Octubre.
profit als que en »enjaren perquè
Ia Conselleria de Sanitat de les
Illes Balears ei dia'3 de juny (7
dies abans de les eleccions) OERQ6^
Ia Llei de caça del tord i declarà
UnLers^rSTÜDIS; BÜP' CQÜ' FP ÍE—
que "davant ¡es proves realitzades
a l'Institut d'Energia Nuclear, el
consu» del tord no presenta
ON TROBAR IMPRESOS: Es .poden adquirir en
penil", Mira quina casualitat el
qualsevol estany.
que deien fa sis »esos, »entres
tant el tord ha fuit fa estona, No
Ii veus ies orelles a s'ase
ES PODEN DEMANAR AJUDES PER ESTUDIS
PER
Hiquel?,
TASSES
ACADÈMIQUES,
PER
TRANSPORT
I
PRR
Per acabar podria dir-te una
LLIBRES I MATERIAL DIDACTIC
frase de P, Sargonida "segle XlI
abans de Jesucrist", o de Mao Tse
Tung, o de J,L, Delibes, peri te'n
ON S'HAN DE PRESENTAR: AIs centres on s'han
diré una de un hose del nostre
de cumplimentar els estudis.
poble des carrer roajor; "Margalida
Ia caça ha anat bé, els nostres
fills »enjaran aquests di*«"
Antoni Lluc flas Negre
Societat de Caçadors
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Un caçador para llaços
;per agafar qualque conill.
Ens hem valgut reunir
per veure si a Ia fi
treuríem tots els porcs grassos.
Perquè el temps es abundós
tot són flors.i banderetes
si vénen un parell d'anyadetes
¡que siguin esgarradetes,
alerta que ses pessetes
no tornin pesses de das.
Un qui té banes espatles
un bon viatge durà.
Heu cregut que es poble marià
sigui una granja de batles?
L'amo En Magí Nadal
Lloret sempre ho és'Llorito
i es record és aquest pi
i ja teniu a Ia fi
per batle un ferrerico.

^p

Vos >feis en aquest portal
amb molta sabiduria
i ha arribat a venir es dia
que sou es rector de Maria
i tarabé es de Sa Raval,
Qui- no perdona no és perdonat
jo sempre.ho he sentit dir.
Sa mala herba que hi ha per aquí
ja estarà un poc escampat,
Pere de Ses Rotes

Què et penses que un ciutadà
tengui sa vida avorrida.
N'hi ha que perden sa vida
per voler-la disfrutar.
Per menjar un plat de ',opes
el se clava ben aviat.
A Maria no n'hi ha cap
per compondre un glosat
com en Pere de Ses Rotes.
Jo volia anar a França
perquè no hi he estat mai
per poder dur un ventall
de tots els vents que ell alcança.
Andreu Forteza

EL TEMPS
Poca aigua ha caigut
aquest mes, com es normal
en aquest temps. Just un
litre i mig per metre
quadrat recollírem el dia
10 de Juny, el dia de les
Eleccions,
Ara
bé, a
canvi d'aigua hem tengut
uns quants dies de molt
de vent. La ^temperatura
màxima que hem registrat
ha esta de 265 centígrads
bastants de dies: els
dies 3, 6, 7, 13, 14, '25,
26 i 2?, La Mçinima de 15
2, Ia registràrem el dia
2 de Juny.
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Cada temporada hi ha~*
un cultiu que es posa de
moda: ara Ii toca el tarn
al pistatxo.
Degut a'una serie de
característiques que té,
resistencia a Ia. sequera,
r-ultiu
pac
complicat,
adaptació a tota classe
de terreny, que. aprofita
terrenys que no aprofitaríem amb altres cultius,
flora>:io tardana i per
tant
na
l'agafen
les
¿elades,
possiblitat
d'associar-lo amb altres
cultius
i derrera,
i
pr i nc i pa .1,
u nes
bones
perspeotives caniercials,
El" pistatxo és un
fruit que tè una. alta
cat.ització ai mercat, per
Ia qtfal cosa desperta
l'interes del pages i, al
mateix
tècnics. Ara mateix a Ia
finca que té "SA NOSTRA"
a Sa Pobia, "SA CANOVA",
s'estan fent proves amb
diferents
varietats
i
diferents peus, per tal
de trobar Ia combinació
adequada per a Mallorca.
Pero sembla que és un
cultiu molt adaptable a
les
característiques
agronomiques de Mallorca.
La PlSTACIA VEKA ès
l'espècie més important
del gènere PISTACIA, ja
que
ès
l'unica
que
proGue i :•: fru i ts comest i 'oles.
Hi
ha
altres
espècies d'aquest genere
cue Ii. serveixen com &
patrons,
com
son
ei
LENTISCO,
que
es
Ia
"mata" d'aquí, com tots
sabera, planta de gran
rusticitat que s'adapta a
tota mena de terreny.

EL PISTATXSR <Pistacia Vera.> és un arbre
"dioico", per Ia quai
cosa existeixen arbres
mascle i femella, o sigui
nue els necessitam als
dos per praduir fruit. La
fructificacló
es
fa
damunt
lienya de dos
anys, eIs fruits agrupats
amb
raims,
amb
un
contingut de 20 a 30
fruits.
La
maduració
es
produeix entre agost i
setembre.
Es considera i'especie fruitera més resistent a Ia sequera, pot
vegetar amb quantitats
infimes
d'aigua,
amb
pluviometries de 50 a 150
mm. a l'any.

Ès un arbre susceptible a les gelades però,
per
Ia seva
floració
tardana (abril), no presenta cap problema aquí a
Mallorca.
El
pistatxer
pot
esser considerat i'arbre
fruiter més ben adaptat a
i'aridesa del clima, fins
i tot més que el garrover
i 1'olivera.
Les possibilitats del
cultiu del pistatxo a
Mallorca pareixen possitives, "considerant que
ens
trobam
dins
els
limits de
temperatura,
altitud, precipitacions i

característiques de terreny,
marcades
corn a
ideals
pel
cultiu
d'aquesta planta. Som de
l'opinió
que
el
seu
cultiu s'adaptarà perfectament
les característiques de Mallorca.
Aixi i tot hi ha que
dir
que
hi
ha poca
informació sobre el seu
cultiu a Espanya, hi ha
desconeixement sobre peus
i
erapeits
així
com
problemes amb Ia polinització, l'alternància
de
producció. De moment les
plantes
son
cares
i
lentes
en
entrar
en
producció comercial <vuit
anys.'.
Convè pensar amb tot
aixo
abans
de
fer
plantacions grosses.
Bernat Ribas Molinas
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EIs resultats per a
nosaltres han estat molt
positius, degut a Ia gran
tasca i feina feta amb
aquests quatre anys.
Si no hem fet més
coses
durant
aquests
quatre anys ha estat per
ses males col·laboracions
i
gestions
fetes
pel
nostre Ajuntament, Però
creira 'que
amb
aquest
Ajuntament nou es podran
fer moltes raés coses i
així esperam per aquest
poble tiostre uns grans
resultats perqúè és el
que es mereix el poble,

resultats i el comportament dels demés
grups
municipals,
ho
deixam
sense comentaris,
Invitam a que cada
persona analitzi el seu
vot i, com es natural i
segons els resultats, queopini com millor
l'hi
paresqui.
ALlANZA POPULAE

USIo MALLORQUINA

PSOE

Nosaltres pensam que
el
resultat
de
les
pasades
eleccions
ha.
estat satisfactori ja que
podia haver estat pitjor
"doncs hem guanyat les
votacions"
per
tant
aprofitara des d'aquí per
donar les gràcies a tots
els votants i en especial
aquells que depositaren
amb nosaltres Ia
seva
confiança. Tenim clar que
a pesar d'haver guanyat
les votacions hem sufrit
una
reculada electoral
però
l'anàlisi
que
podríem fer, vists els

A l'hora de fer una
valoració de les pasades
eleccions municipals cal
analitzar les llistes que
hi participaven.
A.P,Clar Tepresentant
del conservadurisme, exponent d'una política de
dretes
i que, a
les
passades eleccions, disposaven de quatre regidors, el que significava
majoria simple.
U.M,- Opció conservadora
nacionalista, que a Maria
el seu maxim representant
és En Miquel Torelló. A
les passades
eleccions
disposava d'un regidor.
Ï.D.M.- EIs independents
constitueixen Ia novetat
política ai nostre poble,
ja que és Ia primera
vegada que concurreixen a
les
eleccions.
A
les
passades
eleccions
es

presentaren en coalició
amb els socialistes.
P.S,O.E.- EIs socialistes
a Maria representen clarament l'electorat d'asquerres,
aquells
que
creiffl amb
Ia justícia
social, amb Ia igualdat
de totes les persones.
Les. passades eleccions
presentaren coalició amb
els independents, obtenint quatre regidors.
Una vegada analitzades
les
llistes,
cal
destacar:
1er,- Amb priraejr lloc cal
destacar un alt percentatge de votants, un dels
més alts de Kollorca, a
mesura que anava passant
el dia, es veia que Ia
gent votava amb il.lusió,
es presentia que el percentatge estaria prop del
80%.
2on,- Malgrat A.P. sigui
Ia
llista raés votada,
queda clar el manifest
que Ia majoria de gent a
Maria vol un Ajuntament
progressista ja que Ia
suma de vots d' independents
i
socialistes,
superen
àmpliament
els
obtinguts per A,P. Per
altra
banda
U.M.
es
consolida com Ia quarta
força política de Maria.
Amb
conclusió
el
poble de Maria majoritàriament vol un CANVI a
1'Ajuntament.
3er.- La possibilitat de
Ia formació d'una majoria
municipal Ia qual m'atreviria a qualificar d'històrica, allà on forces

FEIT CAPBKRATY

PEL5

JiL

PQtíTit* 40C4le
1

*$3Sg*t

progressistes
tendrien
responsabilitats
municipals.
Amb poques paraules
que
l'Ajuntament
pot
estar
regit
per
una
coalició UM, IDM1 PSOE,
donant així una mica de
repos o descans a AP.
Aquesta coalició pot
esser
profitosa
per
Maria. Per una banda Ia
ferma
decisió
de UM,
encapçalada
per Miquel
Torelló, de fer feina amb
Independents i Socialistes <el que esper i desig
que duri nolt de temps),
per ,altre
banda
Ia
similitud de programes,
Ia capacitat de treball,
imaginació i ganes de dur
endavant quatre anys de
progrés per part dels
Socialistes i Independents,
La possibilitat
és
real, esperem i desitgem
que el seny d'En Miquel
Torelló amb particular i
UM amb general, ho fassin
possible.
Queda molt que fer,
aixó sí, els progressistes de Maria tenim una
llum d'esperança,
esperança que esperem aquesta
vegada es faci realitat.
Antoni Lluc Mas Negre
P,S.O,E.

VALORACIO
ELECTORALS.

RESULTATS

En
nom
del
grup
INDEPENDENTS DE MARIA,
vull donar les gràcies a
Ia gent que ens ha donat
Ia seva confiança amb el
seu vot. I que sàpiguen
ja des d'ara, tant els
que ens han votat com els
qui
no,
que
no
es
quedaran
decebuts
de
Ia
r
nostra
actuació
dins
l'Ajuntament, Començam a
treballar a Ia SaIa amb
els dos regidors que ens
han donat els vostres
vots, i amb tot el grup
que
fins
ara
ha
col,laborat amb I,D.M. i
amb tots els qui s'hi
vulguin
afegir ja des
d'ara a fi de fer un grup
més ampli i més arrelat,
si cal, dins el nostre
poble.
La veritat és que el
vespre del 10 de juny,
fou una nit trista. Ens
havien
creat
moltes
esperances de què els
resultats ens serien més
favorables.
Molta gent
ens deia que Ia nostra
opció era molt bona i el
nostre grup molt compacte
i atractiu. Oferíem un
nou camí per fer un poble
obert, actiu, dinàmic,
responsable, , . , coses que
aleshores no havien estat
possibles, I estàvem en
l'esperança de que molta
gent pensava que s'havia
d'acabar amb els restes
del passat. Això era el
que pensàvem i sentíem

aquell vespre,
ja que
vèiem que Ia situació
continuava igual. Just hi
vislumbràvem un camí per
a guanyar al continuisme
polític. El que passava
,era
que
en
aquelis
lmoments no sabiem el que
pensaven
els
altres
grups, els que no havien
estat en el poder.
Però
aquest
camí
s'ens ha aclarit i s'ha
obert: el pacte a tres
bandes entre el nostre
grup, el PSOE i UM. I el
que manco importa és el
qui sigui batle, que ni
hagi tres, o que es digui
que aixó és una comèdia.
El que importa és que
podrem
dur
a
terme,
conjuntament
amb
els
grups citats, un munt de
projectes, dels quals no
volem
que
en
sigueu
aliens,
sinó
que
hi
participeu com a cosa
vostra, Hi ha il.lusió i
alegria una altra vegada:
ho he notat en Ia gent,
Just ens queda demostrar,
des de les Comissions de
CULTURA, SANITAT, INFORMACIo i EMBELLIMENT, de
les quals es faran càrrec
els
INDEPENDENTS
DE
MARIA,
i des
de
Ia
Batlia,
el temps
que
l'ocupem,
que
ens
mereixem
Ia"
vostra
confiança.
Gràcies,
poble
de
Maria,
Magí Ferriol

FEBT CAgRERAr?

TcAue^ defdtBoL-6AM
El passat dia 13 da Juny va
comengar el V Torneig de Futbol
SaIa !1aria de Ia Salut que una
vegada roes organitza FENT
CARRERANY, Aquest
any es
torneig es diu. de Futbol-Saia
degut a que ses normes que
regeixen sa corapetició són ses
de sa FIfiJSA,s.
Aquest any ets arbitres són
de sa Federació Balear i ses
seves actuacions han dei;<at
content a quasi tot-hom, Mereix
dir que es jugadors estan
col,laborant quasi tots perquè
es partits surtin bé, Ets anys
anterios ets arbitres eren
'locals i ses suspicàcies
estavsn a s'ordre des dia a més
que ses critiques cap a ells i
a s'Qrganització en aarrer lioc
eren fortes i sortides de to,
Ara, es que abans criticaven a
>Vets àrbitres pensen que eren
uns fora de serie i es pagament
de 12,GQQ'- ptes per poder
jugar, a fi de pagar ses
despeses d'arbitratges, ha fet
que es reconeguessin, en certa
manera, es seus mèrits,
Oe totes formes ses
crítiques ja eren esperades i
solen venir seropre des mateix
redol i tots sols es daren a
conèixer,
Fins ara eren sis es
jugadors incluint es porter i
aquest any just són cinc en
total, Es jugara sa competició
per es sistema ae iiiga a una
uni:a volta en jornades de
3issabte de capvespre ¡ festius
dematí segons siga es dia,
Oegut a sa falta de faroies a
sa pista de "futbito", aixó
tar,t pregonat es darrer més, sa
jornada ha de començar atò un
bon bater de sol a les 15'3Q
hores, EIs equips participants
a n'aquesta edició són 14 i
aiguns es quedaren fora per
impossibilitats a s'hora de

distribuir es partits degut a
sa faita de llum elèctric,
Aquests 14 equips són els
següents; S'Estiu-82, campió
des darrers anys, Ca'n TomeuFereteria Matlet, Fonthisa,
Ca's Xigaler-Supermercado Ca'n
Pedro, Pub n£ !-FENT CARRERANY,
Hens fiaria, 6ar X i v a r r i , Es
Beis, Riu Fruits, (tots aquests
equips esmentats són de fiaria
encara que tenguin jugadors
externs), Tallers Munrib de
Sta, Margalida, Taller Mecànic
Guillem Pastor de Llorito, Son
Serra-Disco Metro des Port
d'Alcúdia, Arbós-Mannión de
Ciutat, Oisco Charly de Ca'n
Picafort; cost podem veure hi ha
equips d'alguns pobles de
veïnat, prova de s'interés que
desperta es torneig, inclús hi
ha equips que
repeteixen
assistència,
S'Organitiació, especialment n'Enric Fozo i en Fep
Lluís Corresa, ja des d'abans
des torneig han traballat aiolt
de cara a que tot surti el
millor possible, deixant apart
ses crítiques consebudes, i
aixó esta avalat per es equips
externs participants que saben
separar el que és. joc en si,
esport, i es baixar a Sa Font
aaib ànims d'armar-la : per
sistema criticar i dubtar des
que posa sa cara i sa feina
perquè ets altres puguen
disfrutar d'alló que per si
sois no hagueren fet,
S'ha hagut de pintar sa
pista, cuidar-se de s'aigua de
ses dutxes, fer una mica neta
sa pista, stc,,, ai igual que
s'any passat emperó es torneig
ha començat i s'espectació i
amocio va en augment a rmda que
passen ses jornades i ses
espettatives de triuraf que
tenien uns i altres han canviat
una vegada ja enaug,
Passant a n'es terrny
esportiu hem de dir que ja es

veuen
uns
equips
forts,
S'Estiu-S'2, Ca's Xigaler, on en
Maties marca sa diferència,
Fonthisa, són es tres primers
de sa classificació i altres
equips que encara per es «oment
no estan a d'alt de sa taula
per haver descansat o perdut
algun partit, per haver jugat o
bé entre ells o amb ets equips
abans esmentats, TaI és es cas
de Tallers Munrib, Tallers
Guillem Pastor, Riu Fruits,
Hens Maria, Disco Charly, Son
Serra-Disco Metro, Com podem
veure sa rivalitat es grossa
entre aquests equips i en
enfrontaments
entre
ells
qualsevol resultat és possible,
Abaix queden equips co«i Ca'n
Tomeu-Ferreteria Matlet que
sense en Miquel Pastor, en
Guille« "Català" i en Pere Font
ha baixat molt, tal com
reconeixen els mateixos, i es
tres equips que segons diuen
juguen una lliga particular
entre ells; Es Beis, Pub n2 !FENT CARRERANY i Bar Xivarri,
Oestacar d'aquests que dins es
terreny de joc no són tan
problemàtics ço« s'any passat i
fan fàcil sa labor arbitral i
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S1ESTIU 82
FOITHISA
CAS XIGALER SUPERM CAS PEDRO
DISCOTECA CHARLY
TALLERES XUSRIB
TALLER KECAÏICO G. PASTOR
RIU FRUITS
HEHS HARÍA
CAB TOMEU FERRERIA KATLET
SO» SERRA DISCO METRO
ARBOS MARIMOH
PUB H. 1 FEHT CARRERAHY
XIVARRI
ES BEIS

; . . .

4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
3
4
3
3

A

o

T^

PG

PE

PP

GF

GC

4
4
3
3
2
2
2
2
1
O
O
O
O

o
o
o
o
o
o
o
o
1
1
o
o
o
o

o
o
1
1

25
17
27
17
17
12
10
10
8
4
6
3
1
1

2
4
7
9
7
11
7
5
13
6
16
25
19
27

o

2
2
1
1
1
1
3
4
3
3

8
8
5
6
4
4
4
4
3
1
O
1
O
O
O

13 DE JUNY; 1! JORNAOA;

des contraris, un aplaudiment
per ells, Aquests tres equips
ancara que reconeixen ses seves
dificultats per poder guanyar
partits an front d'equip
superiors tècnicasient, lluiten
amb una fe i deportivitat.t
d'admirar,

<,

HENS MARIA
''
AnEQS MARIMON,,
HVARRI 1 ,
PUS N2 1 FENT CA ÎRERÀN
ES1 BEIS
S ESTIu 82,,
i

Y! !
,,

" >( 18 DE JUNY;

JAUHE MESTRE LLOMPART

f

,4, - , 0 ,

,2,
,0,
,!,
,0,
,3,

- ,5,
- ,7,
- ,6,
- 12,
- ,0,

,

TALLERES MUNRI8
FONTHISA
DISCOTECA CHARLY
TALLER MECANICO S PASTQR
CAS XI6ALER SWERM-CAN PEDRQ
CA'N TQMEU FERRERIA MATLET

2i JORNAOA

*!VARRI
TALLERES MUNRIE,,
ARBQS MARIfIQN,,,,
TALLER MECANlCO G 'PA!>TOÍ
RIU FRUITS
SON SERRAOISCQ ME T^RO
RO

,0 - ,5,
12 - ,0,
,3>i - 8
- ,6,
'4
i ^
*• i
.1 - ,3,

FQNTHISA
PUB N2 ! FENT CARRERANY
CAS H6ALER SUPERM CAN PEORQ
DISCOTECA CHARLY
HENS MARIA
S'ESTIU 82

20 DE JUNY; 31 JQRNADa;

^-

PUB N2 ! FENT CARRERANY,,,,1,
DISCOTECACHARLV,,
,,0,
FQNTHISA1,
,,4,
CAS H6ALER SUP, CAN PEORQ,7,
S'ESTIU82
10,
CAN TOMEU FERRERIA MATLET,,3,
27 OE JUNY; 4§ JQRNAOa;
TALLER MECANiCQ 6 PASTOR
ES BEIS
TALLERES MUNRlB
HENS MARIA
, , ,,
RIU FRUITS
ARBOS MARIMGN 1 ,

í)

RiU FRUITS
TALLERES MUNRiB
TALLER MECAfUCO 6, PASTQR
m'ARR!
ES BEIS
SON SERRA DiSCQ METRO

o

^i

4
^
•~J
i

-

5*%

0

I

4
o

CAS XI5ALtR SUPERM CAN PEORQ
CAN TQMEU FERRERIA MAkET
FQNTHISA
PUB N2 1 FENT CARRERANY
DISCOTECA CHARLY
S'ESTIU 82

5 DE JULIQL ; 5§ JQRNADA; COMENÇAMENT 08,30 H 1
8 30
S,20
•0 10
U 1 OO
1150
12,40

TAtLER MECANICQ S, PASTQR,
HENS MARIA
PUS N2Ì FENT CARRERANY,,,,
ES BEIS
FQNTHISA
CAS HGALER SUPERM CAN PEORG

SiW FRUiTS
HVARRI
ARBQS MARlMQN
DISCCTECA CHARiY
SQN SERRA OiSCO METRO
r&j TQM[U FFRR «Ai; £7

30.

PRTT CARKERAJY

fcOMPQgICl6 PBL MDU AJCTTAMEgT|

MIQUEL OLIVER GUAL (Alianza Popular)
ANTONI TORRENS CASTELLÓ

(Alianza Popular?

AMTOMI MQREY BARCALÓ (Alianza Popular)
RAFEL QLTVER MAS <P. Soc. Obrer Espanvol)
GUILLEM BERGAS FERRIQL

<P.S.Q.E)

MAGÍ FERRIQLBAUZÀ <Indep. de Maria)
BARTQMEU MONJG SUREDA <Indep. de Maria)
MIQUEL TQRELLo MAS (Unió Mallorquina)
BARTOMEU BERGAS VAfflRELL <.Un. Mallorquina)

******************************************t******^^
* E V 0 L U C I ó
D E L
V 0 T: ELECCIOSS MUNICIPALS, AUTONoMIQUES I EUROPEES*

MUNICIPALS:
ANY

CENS

VOTS

ABST.

PSOE

1979 1464
1983 1491
1987 1504

1169
1212
1259

20. 1
18.7
16. 2

421
460
347

PCE

PSM

AP

76

UCD

CDS

UM

IDM

201
242

284

ALTRES

661
535
386

AUTONÒMIQUES:

1983 1491
1987 1504

1212
1259

18.7
lo. 2

412
408

10
9

24
70

483
463

2
22

255
281

- 21

472

37

225

EUROPEES:
Ì987 1504

1259

447

11

30

