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EDITORIAL

Alaró creix en una Mallorca que necessita, d'una banda reafirmar constantment, l'espai vital per als
seus habitants i, d'altra banda, configurar el funcionament d'un sistema econòmic propi que englobi els
problemes i generi treball; impulsar accions en aquest doble sentit és l'única manera de poder defensar el
territori on som. I, és en aquest context, històric i social, que la REVISTA "ALARÓ" ha volgut i vol par-
ticipar, solidàriament, a través de facilitar la informació que ens apropi als esdeveniments, als fets, a les
opinions... a com? i, de quina manera reconvertim el nostre poble?

El Consell de Redacció de la REVISTA assumint la responsabilitat que representa fer d'intermediaris
de la comunicació en premsa escrita, vol manifestar, públicament, la volunat de: difondre les informa-
cions amb objectivitat i, sobretot, fonamentades; evitar el menyspreu de les persones o el  descrèdit injus-
tificat a institucions i a entitats públiques i privades; rectificar les informacions o les opinions que es
demostrin que són falses; recordar a l'Ajuntament que está obligat, com a òrgan de govern i com a admi-
nistració pública, a complir el principi de transparència informativa; evitar informacions o opinions que
siguin discriminatòries per raons de creences, sexe, races o nacionalitats; convidar a tots els alaroners i
alaroneres que s'atreveixin a expressar les seves opinions o, simplement contar el que fan; i, finalment,
fer constar que aquesta REVISTA no es decanta per ningú ni per cap partit polític. Qué el sentit comú
ens acompanyi a tots.

Materials Construcció

G. Gómez Ulla, 79 - Tel. 51 00 32
07340 - ALARÓ (Mallorca)
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CARTES

Carta

Al Consell de Redacció de "Alaró, noves i parers"

A la revista del passat mes de juliol
vàreu fer un comentari suposadament
dirigit a la meya persona que em va
saber greu, perquè a més d'injust no
correspon a la realitat.

Parlava del fet que jo, com a càrrec

públic, m'aprofit per tenir l'aigua de
franc. Agrairia vos féssiu ressò
d'aquest escrit per clarificar la situació
d'acord amb la meya honesta manera
de veure les coses. Entenc que ende-
més aquesta exposició pot servir per
reflexionar de manera conjunta i no
com a solució individual a un proble-
ma que afectat a tot el poble. Estic a la
vostra disposició per aclarir qualsevol
dubte que puguin tenir respecte a la
meya actuació com a càrrec públic,
tant del passat com les del futur.

Si a tot el que expós a continució
voleu dir privilegi, ho puc acceptar;
per?) és un privilegi pel qual a s'Hort
d'en Tapí hem pagat aquest any passat
66.000 ptes. a la Comunitat de
Regants. Les deu hores d'aigua a la
qual tenim dret com a regants passen
als depósits municipals (tota la que hi
pot anar) i la rebem per la xarxa públi-
ca amb un comptador que l'any passat
va registrar 1.337 m3. Si feis els comp-
tes, veureu que hem pagat l'aigua a
49'36 ptes./m3; per tant no hi ha res de
franc. Si la font duu tanta d'aigua com
s'ha dit (135 m3/h.), resulta que amb
un any utilitzam tan sols l'aigua de què
podria disposar amb un dia; i com que
als depósits municipals, per raons  tèc-
niques, només n'hi arriben unes 20-25
com a màxim, encara deixam a dispo-
sició de la comunitat, a criteri de la dis-
tribució que d'ella en faci el sindicat,
la quantitat de 1.100 tn. per setmana.

Aquesta situació va començar ara
fa tres anys quan el pou de Son Fuster
va baixar de rendiment i hi havia la
urgència d'utilitzar altres cabals
d'aigua per al subministrament del
poble. Si llegiu els estatuts de la
Comunitat de Regants, veureu que
diuen que l'Ajuntament pot fer ús de

l'aigua per garantir els subministra-
ment, que a més está confirmat per una
sentència del Tribunal Suprem de
1975.

Amb aquesta situació, per part de
l'Ajuntament i de la Comunitat hi va
haver l'acord que un sobrant de l'aigua
passás als depósits municipals a través
d'una canonada independent que va de
Ses Artigues a Son vidal. Es va pensar
amb l'aigua de Son Fortesa i amb
altres, entre les quals hi havia la de
S'Hort d'en Tapí. Entre aquestes dues
finques es disposava de 82 hores set-
manals per a així garantir el subminis-
trament sense afectar massa a les
"hores o minuts" dels altres regants.
Això representa dotze hores diàries
durant quasi els set dies de la setmana.
A més no hi ha que oblidar que l'Ajun-
tament, encara que no sigui en forma
d'hores, té dret a omplir tots els depó-
sits municipals, antics, d'ara o del
futur, tal com diuen els estatuts. A
canvi d'això els depósits municipals
s'omplien de la xarxa pública i es
varen instal.lar acometides i compta-
dors a Son Fortesa i a S'Hort d'en
Tapí, on es registra l'aigua consumida.
En conjunt, el nombre d'hores que
l'aigua (no tota) passa de Ses Artigues
a la xarxa municipal és de 120 a la set-
mana.

La Comunitat de Regants també en
sortia beneficiada. D'aquesta manera
podia oferir el seu siquier una jornada
laboral molt més racional enlloc
d'haver d'estar pendent de l'aigua
durant les vint-i-quatre hores diàries.
La comunitat també ha rebut compen-
sacions econòmiques de les quals es va
fer coneixement públic a passades
assemblees.

Tornant a la meya situació de privi-
legi. El meu privilegi és el que jo vol-
dria per a tota la comunitat de regants;
que poguessin rebre l'aigua per la
xarxa municipal sense haver d'estar
pendent de quan i com t'ompliran la

cisterna o el safareig, saber que l'aigua
que consumeixen és la que te toca i un
poc més si la necessites, sense haver
d'estar pendent de favoritismes de cap
tipus; rebre l'aigua a pressió i per tant
estalviar l'us d'una bomba, etc. Jo crec
que això val molt i permetria que els
regants poguessin gaudir dels privile-
gis dels que no ho són i disfruten de
l'aigua a través de la xarxa municipal,
que és i seguirá essent municipal per
damunt de conjuntures i concessiona-
ris.

A més d'aquests avantatges, hi ha
l'econòmic. Actualment els regants
han de pagar els serveis de la comuni-
tat amb uns costos que eren relativa-
ment baixos fa uns anys, però que
l'any passat varen augmentar un 150
%. Aquest cost no s'hauria de pagar;
per tant, a més de la bonificació que es
tendria en el preu de l'aigua, s'hi hau-
ria d'afegir l'estalvi que suposaria no
pagar la quota actual de la comunitat.
Molts regants tendrien l'aigua quasi de
franc si els seus consums estassin dins
els marges que es poden considerar
normals.

Aquesta és la situació de privilegi
que jo voldria, per a mi i per a tots els
regants, i no com ara que en molt casos
pagam més que els "privilegiats" que
tenen aigua del poble i no són de la
comunitat.

Apart de totes aquestes considera-
cions, voldria jo donar-vos un poc
d'informació sobre l'aigua. Quan a
altres articles o reportatges n'heu par-
lat, s'ha dit que l'Ajuntament ha apro-
fitat 6.680 hores i els regants només
1.880, i l'Ajuntament pareix el dolent
de a novel.la. Pensau primer que
d'aquestes sis mil hores, quatre mil
dos-centes seixanta-quatre són de Son
Forteza i de s'Hort d'en Tapí, per tant
són de regants particulars i particular-
ment, (segons l'actual sindicat aquestes
aigües són privades), podria fer amb
les meves el que volgués: enviar-les a
ca meya, passar-les als depósits muni-
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CARTES

cipals o cedir-les a qualque veïnat, de
la mateixa manera que es venen o com-
pren els minuts. Personalment he de dir
que jo no hi cree amb la propietat de
l'aigua, però això seria una altra dis-
cussió.

Tornem un poc enrera. Si l'Ajunta-
ment aprofita 6.880 hores, amb un
cabal que admet la conducció de 20
m3./h., això suposaria que han anat als
depósits municipals 137.600 m3./any.
Si de la font en surten com a mínim
100 m3./h. de promig, durant les 6.880
hores que van a l'Ajuntament, van
també a la síquia 80 m3./h., per tant a
la comunitat hi van "al mateix temps"
550.400 m3. Durant les 1.880 hores
que l'aigua va exclusivament als
regants, aquests disposaren de 188.000
m3. Si ho contemplam d'aquesta
manera, l'Ajuntament aprofita 137.600
m3. a l'any i la comunitat 738.400 m3.
A que l'Ajuntament ja no és tan dolent
com alguns ho volen fer creure?. Aquí

només hi ha un detalls. Jo no crec que
la font dugui un promig de 100 m3./h.
durant tot l'any, ho dic des del punt de
vista professional, com a geòleg, enca-
ra que estaria molt content d'equivo-
car-me i que fos així.

Aquest cabal és el que falta per
estudiar i juntament amb altres ele-
ments, entre ells bona voluntat, arribar
a un acord satisfactori per a tothom
amb la finalitat de mantenir la Comu-
nitat De Regants. Una comunitat amb
unes normes i formes d'aprofitament
de les aigües de Ses Artigues que són
història i han de passar a la història,
per damunt dels interessos que ara hi
pugui haver, siguin de persones de la
comunitat, de l'Ajuntament o altres. Jo
som defensor del manteniment de la
Comunitat de regants amb tot el seu
patrimoni material i cultural; em sento
"comuner' i voldria que s'arribás a la
millor solució possible, per això cree
que s'hauria de fer un debat tranquil i

sossegat sobre aquest tema.
Un debat al qual vull aportar tot el

que sé i tot el que crec, sense por a per-
dre votacions ni a quedar-me en mino-
ria, que per això crec profundament en
la democràcia. L'únic que pretenc és
fer conèixer els meus punts de vista i,
democràticament, intentar convencer
els comuners de tot el que crec millor
per a la Comunitat de Regants i per a
Alaró.

No sé si aquestes retxes hauran
aportat res de nou. Sigui com sigui,
estic a la vostra disposició, com he dit
abans per aclarir tot el que volgueu. En
qualsevol cas, vos demanaria que en el
futur, quan critiquen les actuacions ho
féssiu amb tota llibertat com és el vos-
tre dret com a mitjà d'informació, però
que aneu més en compte en les acusa-
cions que atempten contra l'honradesa
de les persones.

Gràcies per la vostra atenció.
Josep M. Verd.

Cartes al Consell de Redacció

SUBVENCIONS

L'Associació "amas de casa Nured-
dunna de Alaró", organitzadora dels
cursos d'estiu en el poble per a nins i
nines de dos a onze anys, tenia sol.lici-
tada una subvenció a l'Ajuntament per
poder concedir unes beques a les famí-
lies més necessitades i també uns des-
comptes a les mares que tenen dos o
més fills en aquests cursos. Davant la
negativa de l'Ajuntament, al.legant que
la quantitat sol.licitada podien abonar-
la els usuaris, les mestresses de casa
fan saber al regidor d'Educació i Cul-
tura, Pep Verd, que amb gran sacrifici
tots podem pagar les necessitats i els
capritxos, com per exemple els excur-
sionistes es poden pagar les botes, les
confraries les tulipes i els usuaris el
rebut de l'aigua i de la Ilum.

Volem donar le gràcies al grup de
monitors i monitores del club d'esplai,
ja que sense la seva col.laboració no es
podria desenvolupar aquesta activitat.

Atentament.
Una mestressa de casa

DESFILADA DE CARROSSES

Les mestresses de casa Nureddunna
d'Alaró volem fer uns aclariments
sobre la desfilada de les Carrosses que
tenen lloc durant les festes patronals,
per a més exactitud dia 15 d'agost.

Les mestresses de casa havíem pen-
sat desfilar com l'any passat amb dues
carrosses, una titulada "la dona i el
medi ambient" i l'altra "Festa d'aniver-
sari" per als nins i nines dels curs Sol
'93, ja que és la gent petita la que
frueix més d'aquesta desfilada.

Quan faltaven 12 dies per sortir les
carrosses, l'Ajuntament encara no tenia
la llista preparada per a les inscrip-
cions, ens posàrem en contacte (per
telèfon) amb el regidor de festes, Tino
Gorgoso, i ens comuniá que no tenia
importància, que fins un dia abans s'hi
podien apuntar, també Ii demanàrem
quin dia hi havia d'haver la reunió amb
l'Ajuntament per conèixer les normes,
regles i premis que concediria el con-

sistori. El Sr. Gorgoso que bastava
unes hores abans parlar amb els parti-
cipants, que durant 20 anys ho havien
fet així. Davant tanta desorganització
vàrem decidir no sortir.

El que el Sr. Gorgoso no veu és que
per manca d'organització durant 14
anys hem anat de mal en pitjor i que hi
ha coses que no es poden deixar pel
final i menys dites en un bar. El que
hem vist enguany com a desfilada, si
es pot dir així, total 4 carrosses (2
d'elles improvisades el darrer dia).
Una se n'adona que la manca d'orga-
nització en la desfilada de carrosses
continua manifesta any rera any.

Com a associació del poble d'Alaró
ens agradaria que l'Ajuntament si está
interessat a mantenir aquesta festa (la
que mou més gent del poble i els seus
voltants) prengui les mesures necessà-
ries per a l'any que ve.

Atentament
Una mestressa de casa
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Embotits casolans
verdura fresca

drogueria

Correr Borbut, 10. ALARÓ

CARTES

Carta al Consell de Redacció

EL SIGNES SÓN ELS SEGÜENTS: 

CASA DESHABITADA

CASA JA ROBADA	 I I

DONA SOLA

INÚTIL INSISTIR

DE VACANCES

ROBAR– INVÀLID

RÁPID, TORNEN PREST

EMPRAR PALANCA

DISPOSADA PER ROBAR–HI

NO ROBAR–SUBNORMAL	 erZ.ZD

COMUNITAT AMB GUARDA

OBRIN AMB CADENA

AQUÍ RES	 CR1-1

ALERTA, POLICIA 	LI!  >

RES D ' INTERÉS
	 3:gt

CASA CARITATIVA

MOLT BONA	 O O 4:5

ALERTA AMB ELS CANS

AÇI ES POT ROBAR

SOLS HI VIVEN DONES

BONA ACOIDA, RELIGIOSOS 0 —

L'altre dia la Guàrdia Civil ens va
passar a un grup d'advocats un docu-
ment important. Sempre ha hagut, i hi
haurà, si no canvien molt les coses, Ila-
dres, però en temps de crisi el número
augmenta. per anar vius i poder saber
més sobre les tècniques que empren els
lladres per a robar, vos transmet el
comunicat de la Guàrdia Civil.

"S'ha trobat un document amb sig-
nes, en el cotxe d'un delinqüent, i s'ha
constatat per persones ja robades que
els signes inidicats són certs.

Aquestes signes són pintats amb
guixos, llapis o marcarts amb un objec-
te punxant en els, timbre de l'entrada,
en terra, parets, debaix de la catifa de
l'entrada, etc.

Naturalment no tenen hora, però
s'ha observat que entre les 13 i les 14
hores són fets gran part d'ells per
delinqüents, captadors, revenedors,
venedors ambulants, etc.

Aeonsellam:
1.- No penseu que no vos tocará

mai.

2.- Abans d'obrir la porta, mirau
qui és, no vos fieu.

3.- Si observau cap senyal, borrau-
les deixant el menor rastre possible.

4.- Contau aquest comunicat a
familiars i amics, que corri la veu.

Recordau que és important esser
solidaris amb els veïnats, ajudar-se
contra la delinqüència i denunciar els
robatoris.

Juliol 1993
Signes: Joan Verger Gomila.

Venda j reparació
de motos i bicicletes

TALLERS
MIGUEL

C. Dr. Fleming, 4
Tel: 87 91 58 /N'aró
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Ca Na Cantona, ara
fa 65 anys

Imatge de l'abocador

Descobert un abocador
il.legal de fems a

l'entorn del Castell

Degut a la passivitat demostrada
per part dels responsables de l'Ajunta-
ment, el G.O.B. ha decidit remetre una
denúncia al Servei de Protecció de la
Naturalesa de la Guàrdia Civil.A punt de jubilar-se després de molts

d'anys de fer feina amb gust

INFORMACIÓ LOCAL

Ara fa 65 anys que la botiga de ca
Na Cantona va obrir les seves portes i
será el proper mes d'octubre quan les
tancarà. És per aquest fet que els
volem dedicar, a madó Antònia, l'here-
va i la que l'ha duita fins ara, i a la
seva família aquestes línies.

Quan li ha arribat l'hora de jubilar-
se, madó Antònia ja comença a sentir
enyorança de la que ha estat \la seva
dedicació constat: sempre, a toia hora,
s'hi pot anar a comprar el que es
necessita i a hores més poc freqüents el
que un s'ha descuidat.

Una botiga, on segons la madona es
pot trobar de tot, des de verdura fins a
productes de merceria i en temps de
matances una cosa indispensable: un
preparat d'espècies per aguiar el porc.

Cal en aquest moments tenir una
mostra d'admiració i agraïment a
n'Antònia per la seva feina dins el que
és el món del petit comerç.

El passat mes de juliol va esser des-
cobert dins el Bosc de S'Oliveret, just
al peu de la penya del Castell, un abo-
cador il.legal de fems i mobles vells
procedents de l'hospederia.

Un videoaficionat va enregistrar les
imatges de les deixalles i brutícia aca-
ramullada a l'esmentat abocador per-
qué poguessin esser vistes a través de
la Televisió d'Alaró. Però els respon-
sables d'aquesta emisora no les vol-
gueren difondre.

Respecte a aquest tema el Partit
Popular d'Alaró va presentar una quei-
xa a l'Ajuntament reclamant la retirada
de tot el que en aquest lloc s'hi havia
abocat.

El G.O.B., quan va tenir coneixe-
ment dels fets, va remetre una carta al
Batle d'Alaró a la que s'exigeix la
paralització inmediata dels aboca-
ments; l'eliminació de tots els fems
acaramullats i la sanció al responsable
o responsables d'aquest atemptat.

Nou Jutge de Pau

Jaume Rosselló Guardiola i Maria
del Carmen Campos Cornejo varen
esser elegits Jutge de Pau i Jutgesa de
Pau substituta a la sessió plenària cele-
brada el passat 30 de juny.

L'elecció va comptar amb el vot
favorable dels regidors del grup muni-
cipal del PSOE i les abstencions dels
regidors del Partit Popular. Des de
l'any 1989 havia estat la Jutgesa de
Pau Joana Llinàs Rosselló, i el Jutge de
Pau substitut Rafael Pizá Fiol.

Els altres candidats i candidates
que presentaren la corresponent
sol.licitud per obtar a aquests càrrecs
varen ésser: Maria del Pilar Parrilla
Nuñez, Francisca Muntaner Bennassar,
Francesca Rotger Muntaner, Maria
Victòria Estrany Marquez, Bernardino
Bordoy Seguí i José Estarellas  Borràs.
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Els cossiers el dia de Sant Roc

Els indis foren sens dubte, els meus
renouers

De por no en podia fer més

8

INFORMACIÓ LOCAL

Imatges de les festes de Sant Roc



ES MAGATZEM C.B.
FERRETERIA DROGUERIA

Avgda. Constitució, 18 - bxs.
CIF. E07177702 — Tel./Fax (971) 87 92 12
07340 - Alaró (Mallorca)

L'inofensiu Franki
	

El voleibol, el nou esport d'Alaró

sy,„

,

El Magic d'Oz a arree d'Estudi Zero

INFORMACIÓ LOCAL
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INFORMACIÓ LOCAL

C . P. Sant Bartomeu
d'Alaró

A partir de dial de setembre el C.P.
Sant Bartomeu d'Alaró va començar
el curs amb un nou equip directiu for-
mat per la Directora, Maria Xamena
Mayol; la cap d'Estudis, Beatriu  Cerdà
i la Secretària, Francesca Janer que
continuará amb el mateix càrrec.

Segons ens ha informat la directora,
l'actual equip continuará amb la matei-
xa línia pedagógica que l'anterior i les
novetats que impliquin la Reforma, la
introducció de noves tecnologies i el
seguiment del P.CC. (Projecte Curricu-
lar de Centre).

El fet que l'equip anterior ocupás
els esmentats càrrecs des de feia quatre
anys, la qual cosa provoca un cert can-
sament, fou el motiu de la presentació
de la dimissió i l'arribada, des del
Ministeri d'Educació, del nomenament
de l'equip actual.

INFORMACIONS DE L'A.P.A.

Segons ens ha fet arribar l'Associa-
ció de Pares d'Alumnes, el C.P. Sant
Bartomeu ha rebut una subvenció de
95.000 pessetes per part de la Conse-
lleria de Cultura, Educació i Esports a
través del Sr. Conseller Bartomeu Rot-
ger. L'esmentada subvenció es desti-
nará a la compra de material audiovi-
sual per a les aules d'educació infantil.

I parlant de subvencions l'A.P.A.
vol expressar el seu desconcert davant
la <igualitària> política de subvencions
de l'Ajuntament d'Alaró quan encara
és l'hora de rebre una resposta a les
darreres reunions que es tengueren, ara
fa catorze mesos, per a la constitució
del PATRONAT DE CULTURA enca-
rregat d'establir els criteris per a les
subvencions.

Maria Xatnena nova directora del C.P. Sant Bartomeu

El Partit Popular d'Alaró davant les informacions aparegudes al darrer
número d'aquesta revista, vol aclarir:

-És fals que tal com es desprèn de la informació referent a l'elecció del nou
president, no va ser impulsada la candidata Catherine Garcés pel cap de l'opo-
sició Llorenç Comas ni tampoc Margalida Borràs estava respaldada per cap
grup ni membres de recent afiliació.

-En realitat varen esser 3 candidats els que aspiraven a la presidència: Cat-
herine Garcés, Margalida Borràs Joan Simonet. aquests candidats es presenta-
ren per pròpia iniciativa i, per votació secreta, va esser elegida democrática-
ment Margalida Borràs Bibiloni.

-Respecte a la confecció de les llistes per a les properes eleccions munici-
pals de l'any 1995, en aquests moment la nova junta no s'ha plantejat res sobre
aquest aspecte. La nova Junta del Partit Popular d'Alaró dóna el seu suport als
actuals regidors del grup municipal del Partit Popular, elegits  democràticament
a les darreres eleccions municipals.

-El Partit Popular tenia autorització de la Junta Electoral per celebrar un
míting a la Casa de Cultura de l'Ajuntament des de les 19 h. fins a les 24 h del
dia 29 de maig. El míting estava previst que començás a les 21 h. i va
començar a les 21'45.
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TALLER DE
XAPA I
PINTURA

GABRIEL JAUME

Telèfon 51 03 71
	

ALARÓ

Pere Sampol de Son Curt, 15
	

(Mallorca)

BAR ES CANTÓ
«Ca's Fusteret»
Aperitius i berenars

C/ Campanario, 1
	

ALARÓ

INFORMACIÓ LOCAL

Espavila't, va dir aquell!

La Maquina netejadora en acció

Ja érem damunt festes quan a
l'Avinguda principal poguérem con-
templar com una máquina molt moder-
na, avesats, clar, a la tradicional grane-

ra, recollia el fullam que perden els
nostres estimats plateros.

Tot havia d'estar enllestit per
començar les festes.

Forn Nou
PASTISSERIA

Joan Alcover, 35
TeL 51 03 13

LIBO (Mallorca)
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Renault recomana lubricants elf

AVINGUDA DE LA CONSTITUCIÓ, núm. 36
07340 - ALARÓ

RENAULT 
EL PLAER 

DE VIURE'LS
TALLER I VENDES

Tel. 51 04 72

INFORMACIÓ LOCAL

Conveni entre l'Ajuntament i la U.I.B.

Un acord Marc de col.laboració
entre la Universitat de les Illes Balears
i l'Ajuntament d'Alaró va esser apro-
vat en el Ple celebrat el passat dia 30
de juny.

Els principals punts que conté
aquest acord són:

1. Fomentar i afavorir el desenvolu-
pament de la llengua pròpia de Mallor-
ca.

2. Establir programes de coopera-
ció i col.laboració en el camp de les
manifestacions culturals i científiques.

3. Establir concerts per al desenvo-
lupament esportiu i utilització conjunta
d'instal.lacions.

4. Obrir vies de cooperació pel que
fa al desenvolupament informàtic, tant
científic, administratiu i tècnic.

5. Fomentar l'establiment de con-
certs per a l'assesorament, l'elaboració
de dictamens, assistències tècniques i
altres activitats que l'Ajuntament
demani a la Universitat de les Illes
Balears.

6. Facilitar la realització de con-
certs per a l'establiment d'investiga-
cions tècniques i/o aplicades de llarga
durada ami) la utilització
d'instal.lacions i materials comuns
adhuc de personal.

La durada d'aquest conveni és de
quatre anys i existirá una comissió
mixta que s'encarregarà d'avaluar les
activitats realitzades i proposar-ne de
noves.

TALLER JUAN CAMPINS
SERVEI OFICIAL

RIE N A 'VIL 'V
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MEMORIA DESCRIPTIVA ANTIGA TORRE DE
LA FABRICA D'ELECTRICITAT D'ALARO

Referència histórica
L'especialització sabatera d'Alaró a partir de l'any 1870 es complementa

amb la concessió de les primeres explotacions carboníferes de lignit, dins
aquest context de modernització s'explica el funcionament de la central  elèctri-
ca, la primera que s'establí a Mallorca.

La fabrica  va esser construïda sota el patrocini dels germans Gaspar i Josep
Perelló, comerciants locals de sabó i oli, i es va inaugurar el setze d'agost de
1901. Era una central térmica moguda per una máquina de vapor de 100 c.v.
que tenia un volant de 7 metres de diàmetre i dues calderes que alimentaven
dues dinamos que giraven a un  règim de 800 r.p.m. i produien una energia eléc-
trica que es distribuia a 150 volts. A més de la producció eléctrica, la
instal.lació servia per moure la  maquinària d'asserrar marbre i fusta i fabricació
d'oli i sabó.

El fet de la inauguració va ser tot un esdeveniment públic per al poble i per
a la resta de Mallorca.

L'arribada de l'electricitat a Alaró és un clar indicador del nivell de moder-
nitat assolit pel poble a finals del s. XIX: Però també fou una fita clau per
explicar el procés de desenvolupament econòmic i social fugint de la
dependencia agrícola que caracteritzà molts de municipis illencs que creà una
indiosincrácia pròpia, moderna i pionera, que té en la central eléctrica un punt
de referencia vàlid per l'Alaró d'avui i de demà.
Realitat actual

De la que fou la primera fábrica d'electricitat de Mallorca en resta tan sols
el primer cos del fumeral, conegut com la <Torre de l'Electricitat>. Es compo-
sa aquesta edificació de dos murs  concèntrics, de forma tronc-piramidal i base
octogonal. L'exterior, construït de maçoneria i rematat per una cornisa de
mares i l'interior está construït en totxo. Entre ambdós hi ha una escala que
puja fins al nivel! de la cornisa.

Al valor arquitectònic d'aquesta ,:onstrucció, com a característica de la
morfologia urbana del poble, s'hi afegeix el seu interés com a element d'arque-
ologia industrial, únic testimoni d'un primerenc esforç industrialitzador a la
nostra illa.

ALA RO

ANTIGA TORRE DE

LA FABRICA

D'ELECTRICITAT

ESCALA : 1 / 300

INFORMACIÓ LOCAL

La primera experiencia a i' àmbit
d'aquest conveni ha consistit en enca-
negar a la Universitat el manteniment i
control dels processos biològics de
l'estació d'aigües residuals pel sistema
de llacunatge del nostre municipi.

Durant l'any que la Universitat
desenvolupi aquestes tasques, és a dir,
des del mes de juliol de 1993 fins el
julio! de 1994 l'Ajuntament aportará la
quantitat de 4'5 milions de pessetes.

L'ANTIGA TORRE DE LA
FÁBRICA D'ELECTRICITAT
SERÁ DECLARADA MONUMENT

Una resolució del Director General
de Cultura, que va sortir publicada en
el B.O.C.A.I.B. el passat 29 de juliol
estableix l'inici d'un expedient per a la
declarad() de <Bé d'Interès Cultural>

tavor de l'antiga torre de la fábrica
de l'electricitat d'Alaró amb la catego-
ria de monument. Això suposa la deli-
mitació d'una zona de protecció al vol-
tant d'aquest edifici, pel que totes les
obres, intervencions o tractaments que
vulguin realitzar-se tant a la contrucció
com al seu entorn no podran dur-se
tant a terme sense que l'organisme
competent hagi aprovat prèviament el
projecte d'obra.

Tant la delegació del G.O.B.
d'Alaró com la de l'Obra Cultural
Balear, a més d'altres entitats varen
presentar sol.licituds demanant la pro-
tecció de l'esmentada torre.

	nn••nn••NN

r o' a L1.
Avinguda de la Constitució, s/n.
ALARO' (Mallorca)
Tel. 51 02 39

vse,,
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<Malgrat tot les meves arrels són ben alaroneres>

ENTREVISTA

ma Sassi o Catalina Sastre Simonet

Aquesta vegada hem passat una agradable i entretin-
guda estona amb na Catalina Simonet, n'Ina Sassi. Ens
hem traslladat del passat al present, guaitant cap al futur.
Parla animadament, riu, la seva fesomia reflexa anys

d'experiència i una sobtada inquietud, fruit del nou
triomf. Recorda les seves primeres actuacions, el vestit de
Gilda, el seu estimat poble d'Alaró... <Malgrat tot les
meves arrels són ben alaroneres>, ens diu...

-INA SASSI és el nom artístic de
Catalina Sastre Simonet, alaronera
de naixement, quins moments recor-
da de la seva infància a Alaró?

-Vaig néixer i em varen batejar a
Alaró, per') per circumstàncies fami-
liars em vaig traslladar cap a marsella
amb els meus pares... na Maria de ca
na paneret i en Dama de can rouagó.
Després de dos anys tornàrem a Alaró,
on nasqué el meu germà i visquérem
en el nostre poble fins a l'edat de cinc
anys, quan tota la família ens anàrem a
viure a Palma. Per tant a causa de la
meya curta edat no vaig fer amigues
amb qui pogués sortir o jugar... Però
malgrat tot les meves arrels són ben
alaroneres.

-De quina manera sorgí aquesta
inquietud cap a la música, cap al
món de la cançó?

-Aquest interés per la música va ser
motivat pel germà petit de mon pare,
en Miguel Sastre, es dedicava a cantar
i em duia allá on actuava, les seves
cançons eren més bé d'estil andalús,
d'Antonio Maya i Pepe Pinto. Alesho-
res em feia pujar a la tarima i cantàvem
junts.

A més a més anava a classes de
cant amb un professor alaroner i va ser
precisament ell qui em va introduir a
l'ORQUESTRA TROPICAL
d'Alaró... Tan sols tenia dotze anys i
record haver-hi cantat un any.

-On va fer les primeres actua-
cions en públic?

-Les primers actuacions foren a
Alaró i a Consell amb el nom de
<Cati>. Després quan vaig començar a
actuar amb els TRASHUMANTS em
varen proposar de canviar el nom per
un altre de més artístic, férem la com-
binació i sorgí INA SASSI, Catalina
Saste Simonet. Amb aquest grup hi
vaig estar de l'any 40 al 49... Al mateix

temps feia actuacions a sales de festa
com Tito's i Trébol, i anava a les festes
dels pobles: Maia de la Salut, Felanitx,
Manacor, Sa Pobla... Amb l'ORQUES-
TRA BOLERO i els TRASHU-
MANTS he recorregut quasi tota
Mallorca.

Record que d'Alaró n'hi havia que
actuaven amb l'ORQUESTRA TRO-

"Em vaig trobar molt
estimada pel poble
d'Alaró"

PICAL. Alguns encara viuen però n'hi
ha que ja són morts com en Toni de
can cul i en Sebastià de ca na cardaixa.

-Quins foren els cantants d'aquell
temps que més influiren en els seus
inicis?

-Devers l'any 40 a Mallorca n'hi
havia molts pocs, així i tot record en
MIQUEL DAVILLA, en MIQUEL
VICENS director de l'Orquestra Tras-
humants, na FRANCISQUETA
que també actuava amb aquesta
orquestra, en MIQUEL REAL, na
MARIA CRISTEL i na MARUGITA
MUNAR.

-Va tenir dificultats per ser una
dona que volia obrir-se pas en el
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ma Sassi amb el vestit de Gilda

ENTREVISTA

món de l'espectacle?
-No, cap ni un. En aquell temps les

dones eren més admirades que els
homes. Una orquestra on hi havia una
dona tenia més èxit. Sens dubte érem
un bon reclam publicitari. hem de tenir
en compte que abans les dones que
cantaven solien esser <guapetes>. Es
mirava molt una dona que tengués
presència, que se sapigués vestir bé...
Personalment m'agradava sortir ben
vestida.., si havia d'anar d'home, em
posava fins i tot el corbatí!

-Sabem que ha estat bastants
d'anys sense actuar, quasi bé trenta,
perquè torna als escenaris al cap de

"A sa roqueta vaig
quedar, a sa roqueta
continuaré i a sa roqueta he

tornat triomfar"

tant de temps?
-Bé són exactament 37 anys i en fa

dos que l'Ajuntament de Palma, amb la
intenció de recuperar la <música
camp> va voler reunir a vocalistes i
orguestres dels anys 40 i 50. Ja en que-
daven pocs... em telefonaren per si
volia tornar a cantar pea) jo no estava

decidida, no n'estava segura de fer-ho
tan bé com abans... tenia por al fracàs.

La meya família m'animà molt. La
meya filla i els meus néts no m'havien
sentit cantar mai damunt d'un escenari.
Vaig acceptar. Només assajàrem dues
vegades i va sortir molt bé. Després
d'aquesta actuació a Ses Voltes i arrel
d'una entrevista que em feren, en Paco
Vicens em va proposar d'enregistrar un
disc i de continuar les actuacions pels
pobles... La veritat és que em trob molt
bé damunt dels escenaris.

-Algunes de les seves cançons,
formen part del repertori actual?

-Sí, la majoria però ara el repertori
és més reduït. Vaig arribar a tenir un
repertori de 100 cançons però ara es
limita a 15. L'única nova és el BOLE-
RO BALEAR que la cant en mallorquí
perquè el trompetista de SABOR
LATINO la traduí i un PUPURRI DE
CHA-CHA-CHAS. Seguesc caniant
Noche de ronda, Farolero... Record
quan vaig cantar AMADO MIO
amb el vestit de Gilda... tot un èxit!

-Va enregistrar algun disc?
-En aquell temps no en vaig enre-

gistrar cap. Però ara amb el suport d'en
Paco Vicens n'he enregistrat un:
BOLERO BALEAR i el pupurri de
CHA-CHA-CHAS. Es de curta durada.
Abans no hi havia tantes facilitats, ja
t'havies de traslladar a Barcelona i tot
es complicava. Ara tot és molt més
fácil.

-Quines diferències destacaria en
el món de l'espectacle d'abans res-
pecte al d'ara?

-La tecnologia d'aquell temps era
molt pobre. Com diu l'expressió
mallorquina <hi havies de ser>. Ara
tant el so, com el teclat t'ajuden molt...
Llavors hi havia d'haver una persona
per a cada instrument. En aquell temps
actuaves amb les mambelletes del
poble.

-Qué va sentir quan actuà a
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Alaró durant les Festes de Sant Roc?
-M'impressionà molt. no esperava

aquella expectació. No ho oblidaré
mai. Em vaig trobar molt bé i molt
estimada pel poble d'Alaró.

Particularment i durant les actua-
cions em costa bastant dir algunes
paraules al públic i generalment no ho
solc fer, però a Alaró va ser diferent.
Vaig fer un esforç i vaig presentar-me
amb el nom de Catalina Sastre que era
així com em coneixien els alaroners.

Abans de l'actuació ja cm demanaven
si tornaria a cantar aquella o aquella
altra cançó... Va ser molt emotiu...

"M'agradava sortir ben
vestida... si havia d'anar
d'home em posava fins i tot
el corbatí>

-Ideo pot dir que va ser profeta a
Ja seva terra?

-Sí ho puc dir. He cantat aquí i a
Barcelona. Vaig estimar massa Mallor-
ca per acceptar les ofertes que em feren
per cantar a l'estranger. Volia seguir
devora els meus... Per això a <sa
roqueta> vaig quedar, a <sa roqueta>
continuaré i a <sa roqueta> he tornat
triomfar.

Caterina Amengual
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REPORTATGE

Un taller de ioga, una de les activitats de les mestresses de casa

Ara que ja comença el curs normal per a tothom, les
mestresses de casa també reiniciaran les seves activitats,
així doncs aquest mes d'octubre es posará en marxa el
taller de ioga, al qual la monitora que l'imparteix anome-

na "taller de relacions personals i benestar".
Per tal d'explicar-nos el perquè d'una experiència

d'aquest tipus i, al mateix temps acostar-nos-hi, na Petra
Sierra ens ha oferit la següent aportació.

Taller de relacions personals i benestar

L'ésser humà está compost per tres
parts: un "jo" físic (cos), un "jo" emo-
cional, psicològic o mental (psiquis), i
un "jo" espiritual (ánima). Cada part té
una finalitat, una funció i una necessi-
tat básica a cubrir, i cada una d'elles
está connectada amh les altres dues,
formant un tot unitari i en equilibri.

Actualment la concepció cada
vegada més acceptada i reconeguda és
la que considera l'ésser humà com una
unitat bio-psico-social que está en
constant interacció amb el seu medi
ambient, sempre canviant. Tota situa-
ció externa que exerceixi una influèn-
cia sobre un "jo" determinat actua
directament sobre la totalitat del nostre
ser. Conseqüentment, el benestar d'una
persona o l'equilibri intern exigeix una
harmonia entre el cos, la ment i

i a la vegada aquesta harmo-
nia depèn del grau de satisfacció de les
necessitats bàsiques de cada "jo".

La interacció que manté l'home
amb el medi ambient, amb altres éssers
humans i amb ell mateix, com ésser
únic i al mateix temps semblant a la
resta d'éssers humans, és fonamental. I
és a la vida daña on la persona es veu
enfrontada i afectada per un bon nom-
bre de situacions diferents que provo-
quen la desharmonia o desequilibri
intern, i que es tradueix en estrés,
ansietat, inseguretat, violència, pors,
malalties...

En la mesura que ell sàpiga adap-
tar-se, rebre i més tard respondre a

aquestes pressions o canvis del medi
ambient és com será el seu nivell
d'harmonia interna, que és el que final-
ment el durà a tenir una bona o dolenta
relació amb les persones que l'envol-
ten, ja sigui a la casa, en el treball, amb
les amistats... Molts reben les pressions
de la responsahilitat, altres viuen el tre-
ball com un sentiment de sobrecàrrega,
la frustració, de pèrdua de confiança, o
fan feina més enllà dels seus límits.

A qué ens pot ajudar el IOGA?

El ioga ens pot ajudar a aconseguir
aquests objectius.

A nivell físic el ioga ens ajuda a
tenir més consciència del nostre cos,
on queden impreses i gravades les
emocions i les experiències, a tenir
més flexibilitat segons una concepció
ampla del terme, doncs si ens sentim
lleugers físicament ens sentim més dis-
posats i capaços.

A nivell mental ens dóna calma i
controla l'agitació i el pensament.

A nivell psíquic ens dóna con-
fiança per superar pors i ansietats.

A nivell espiritual és un canal per
a l'expressió de la nostra part trascen-
dental.

La situació actual ens ha de dur a
reflexionar. La neurosi com a sistema
institucionalitzat de vida, el ritme agi-
tat de la societat ens arriba a desbordar.
Els aspectes espirituals i humans que
poden donar sentit a la vida, creativitat,

imaginació, individualitat, qualitat,
amor, felicitat, aventura aconseguible,
són substituïts per productivitat en
sèrie, còpia, grup, quantitat, plaer i
benestar per allò còmode i necessari.

Aquesta forma de vida ha creat tal
desequilibri en nosaltres, tant pel que
fa a allò físic (sedentarisme, artificia-
lisme, patologies de l'abandonament a
allò psíquic, neurosi, bloquejaments
mentals...) com a allò afectiu (proble-
mes de comunicació, del bon sentit
d'humanisme en general...). Hem
comès i continuam cometent una erra-
da permanent, atorgar la raó de viure al
progrés tècnic i material.

I en aquest camp d'errades i dese-
quilibris ens acomodam a tot tipus de
societats més o menys mediocres, però
a la manca de visió espiritival no ens hi
podem adaptar. Qualque dia sentim
una cosa semblant al buit, insatisfac-
ció, com, si les nostres veritables aspi-
racions, les més humanes, no tengues-
sin sortida en aquesta forma de vida, i
allá hi ha el ioga com a canal d'expres-
sió mitjançant l'exercici corporal, a
través d'un aprenentatge de l'adequada
respiració i de les tècniques de relaxa-
ció, que després es poden aplicar en
qualsevol moment.

S'ha de retornar al meravellós "art
de viure la naturalesa" en lloc de "nor-
mes rígides per humanes que siguin".

Petra Sierra
Monitora de ioga
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ELECTRÓNICA RUBÍ
C/ d'Alexandre Rosselló, 9 - Tfn. 51 08 11

ELECTRODOMÈSTICS
REPARACIONS

ANTENES
PARABÒLIQUES

PER TOT EL MÓN VENEM EXPERIÈNCIA

PARER

Política i joventut a Alaró

De cada vegada més s'atraquen les
eleccions municipals al nostre poble i
de cada vegada més un se'n dóna
compte que ja ha començat la campan-
ya electoral, o sigui, és hora de deixar
per més tard les accions concretes i és
hora de començar a vendre la imatge
del partit polític. Almenys així ho
veuen alguns.

Això pot ser més o menys normal i
corrent, però el problema comença
quan els partits, en el seu intent de fer
campanya, decideixen entrar en el
tema de la joventut. El problema és
que solen donar per bons qualsevol
mitjans sempre que puguin donar com
a resultat els seus objectius de poder.
La meya opinió és que tot l'ajud que
ens puguin donar als joves será ben
rebuda, ara bé, el que no és acceptable
ni decent és emprar els joves per fer-se
propaganda, o sigui per vendre imatge
del seu partit. tot això ho dic perquè
darrerament a Alaró hi ha gent que
dóna una mà desinteressadament a la

joventut sempre i quan es puguin foto-
grafiar els joves i gent del seu partit
per, en segon lloc, sortir publicat a
qualque diari.

L'Operació Imatge ha començat i
el seu lema és: "Per poc que facem que
ho sàpiga tothom". Está clar, ara per
ara val més que paresqui que fas coses,
que no que les facis realment i no ho
sàpiga ningú.

Mereix menció especial un cas con-
cret que está relacionat amb tot això i
duu per nom Escola d'Estiu SOL '93, i
que pot servir com a exemple aclaridor
del panorama actual. Fent memòria
me'n record de l'any passat (ler. any
de l'Escola d'Estiu), quan per proposta
de les Mestresses de Casa d'Alaró
alguns joves vàrem organitzar activi-
tats durant 2 mesos d'estiu. Les nostres
primeres sorpreses varen esser que
rebíem una subvenció del Govern
Balear i que ens visitaria el Conseller
Adjunt a la Presidència, Francesc
Gilet. Com vos podeu imaginar un es

demana que com pot ser que els Clubs
d'Esplai facin tants d'anys que funcio-
nen i hagin de passar mil aventures per
rebre dos duros del Govern Balear i,
una activitat nova, amb una durada de
dos mesos, pugui tenir un ajud econò-

mic per anticipat només pel fet que pel
mig hi ha l'Associació Mestresses de
Casa Nuredduna (o això ens pensà-
vem). Enguany es varen tornar a orga-
nitzar les activitats i la història es va
repetir: subvenció assegurada per anti-
cipat del Govern Balear i el darrer dia
visita de la nova Consellera Adjunta a
la Presidència Rosa Estarás. I aquí no
acaba tot. Quan pel mes de julio l

aquesta revista va donar a conèixer la
'lista de la junta del Partit Popular ala-
roner, en ella es robaven membres de
les Mestresses de Casa (Nuredduna),
relacionades amb l'Escola d'Estiu... El
primer que fas és demanar-te si real-
ment volien fer una activitat pel bé dels
joves i del poble o només pel seu propi
bé. I sobretot et demanes si aquestes
persones actuaven com a mestresses de
casa o bé com a integrants del partit
polític de l'oposició a Alaró, en tot cas,
perquè tant d'interès per part del
Govern Balear?

Són massa preguntes i massa dub-
tes, i això fa sospitar que una vegada
més a l'hora de fer "campanya" no
s'hagi mirat prim en els mitjans, i
s'hagi utilitzat la labor d'uns joves a
una Escola d'Estiu per mostrar les vir-
tuds el seu partit; uns joves que solen
dur endavant un club d'esplai, sense
mesclar-hi idees polítiques en la seva
tasca i tenint clar que l'educació en el
temps lliure no té ni tendrá mai cap
color polític.

En definitiva, esper que qualque dia
la política es deixi de servir dels joves
per començar a servir als joves. Encara
hi som a temps.

Tolo Noguera
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inTTYS

Verge del Refugi, 19
Telf. 51 04 97
07340 ALARÓ        

SOCIETAT   PEBRE DE CIRERETA       

NAIXEMENTS

Juana Maria Borrás Sánchez 920-6-
1993)

Juana Maria Huerta Guardiola (29-
6-1993)

Catalina Campins Perelló (13-7-
1993)

Catalina Guardiola Picornell (4-8-
1993)

Xavier Rosselló García (14-8-
1993)

Matías-Tomás Seguí Salas (21-8-
1993)

MATRIMONIS

Antonio Jiménez Múñoz i Catalina
Dols Oliver (19-6-1993)

Antoni Cifre Mairata i Antònia
Bibiloni Riera (26-6-1993)

Josep Maria Llompart Villalonga i
Margalida Marcús Mateu (17-7-1993)

Leonardo Romero Ribas i Maria
Elena Martínez Méndez (14-8-1993)

Antonio Manuel Gálvez Ruiz i
Dolores Melero López (31-7-1993)

Manuel Maria Segura Aguilar i
María Isabel Jiménez González (21-8-
1993)

DEFUNCIONS

Nicolás Salas Bibiloni (1-9-1926/1-
7-1993)

Felipe Rotger Coll (4-3-1922/17-8-
1993)

-Els dirigents del PP a les Illes
Balears podrien prendre exemple dels
seus companys d'Alaró i demostrar de
tant en tant un mínim de sensibilitat i
preocupació pel nostre medi natural.

* * *
-Segons va escampant el donat del

Castell, ell "está ben tranquil", respecte
al tema dels fems llançats des del Cas-
tell dins el bosc de s'Olivaret. El que
és sorprenent és que no ho diu per ell,
sinó perquè ha estat el batle el que li ha
dit que hi estigués.

* * *

-Crida l'atenció que tots els partits
polítics amb representació parlamentà-
ria que votaren unànimement a favor
de la Llei de Protecció dels Animals no
hagin dit ni "mu" sobre la polémica
festa des bou.

* * *
-Determinats polítics utilitzen la

televisió per a la seva promoció perso-
nal, d'altres per ajudar-se en la seva
carrera política surten sempre seguit a
la portada de diaris i revistes, i alguns
fan ús de la festa des bou. D'altres
comencen amb el càrrec de jutge de
pau.

* * *
-Qui estableix l'escala de valors de

la T.V. TRAMUNTANA per decidir
allò que surt i allò que deixa de sortir?

* * *

-Qué és pitjor, la ignorància o la
indiferència? No ho sé ni m'importa.

* * *
-Guardau mig minut de silenci per

a mí.

L.S.D.

Es yermar

Es yermar és una feina
que homes i dones
poder fer molt bé.
Sols es necessita
bons braços i carnes
per anar per sem,nter.

Quan té una panereta de rem plena
s'al.lota diu a un home d'ells:
Vine duu a sa portadora
I aquelld esprés ho passa en es
cubell.

Els nostres cants i
balls

Els nostres cants
es Vermar i altres balls
s'han fet tan populars
perquè tenen una melodia
que encisa a l'escoltar.

I és que són uns balls
que quan els ballen
tan bé ho fan
que en lloc de persones
pareixen àngels del cel baixats

Sa vostra amiga
Anita Sastre Rosselló

'MURIERES
MPREIVITA

C/ Bonaire, 1
Tel. 51 17 39
Fax 51 17 39 07350 BINISSALEM (Mallorca)
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CADETS

Així com vos vàrem prometre en el nombre d'aquesta
revista del mes passat vos donarem els golejadors d'aquest
equip en aquesta Higa 1992-93 de la categoria CADET:

GOLEJADORS:
Amb 44 gols: Bici Ferragut
Amb 17 gols: Pascual de Cabo.
Amb 14 gols: Carlos d'Sha (6 de penalty)
Amb II gols: Llorenç Guardiola (1 de penalty)
Amb 4 gols: Xisco Mulet.
Amb 2 gols: Vicente de Cabo.
Amb 1 gol: Pau García, Tiá Morro i Salvador.

PREFERENT I JUVENILS

Encara que pareix impossible; fins dia 12 de Juliol no es
sabia si la temporada 93-94 hi hauria futbol de Preferent a
Alaró, emperò aquest dia 12 va esser fonamental pel futbol
alaroner ja que un grup d'alaroners ho va tornar agafar i ho
va posar en marxa.

En aquesta pre-temporada fins el moment ha estat has-
tant bona per part de l'equip alaroner ja que ha obtingut
bons resultats i lo més important és que també han desarro-
llat un bon joc.

Els resultats fins al moment han estat els següents:
Ferriolenc (1a. Regional), O - Alaró, 4
Collerenc (la. Regional), O - Alaró, 6
Alaró, 2 - Montaura (2a. Regional), O
Alaró, O - Ferriolenc (3a. Divisió), 1
Les cares noves d'aquesta pre-temporada (això no vol dir

que tots fitxin per l'equip alaroner) són:
Porters: Pons (Rtv. Victoria) y Payeras (Montaura).
Jugadors: Guerrero (Xilvar), Toñito, Juanjo (Montuïri),

Fuster (At. Balears), Banana (Ferriolenc), Escarrer (Constan-
cia), Ferragut (Juvenils), Colom, (Juvenils), Moises (Xilvar),
Mulet (Juvenils), Darío (Sallista), Planas (Constancia).

Per contra les cares conegudes que ja jugaven l'any pas-
sat són:

Jugadors: Isern, Sabater, Amengua], Bici Guardiola,
Ripoll, Tinco I, León II i Roig.

Aquest equip comença la Higa el dia 29 d'Agost dins el
camp del Santanyí i com a notícia important s'ha de dir que
el sorteig va esser bastant capritxós en quant a la proximitat
de la disputa dels "derbis" amb els equips veïnats ja que a la
3a. jornada a celebrar-se el dia 12 de Setembre l'Alaró visita
el camp de l'equip veïnat del Llosetenc i 15 dies després, el
26 de Setembre, visita el camp del Consell.

FUTBET NACIONAL

Els passats dies 3 i 4 de Juliol l'equip alaroner de l'Auto-
cares Comas va fer el seu darrer desplaçament d'aquesta
temporada (esperem que la próxima també pugui desplaçar-
se a fora de l'illa; ja que això suposaria que tornaríem guan-
yar el Campionat de Mallorca i el de Balears) a Múrcia per
jugar la fase final de la Copa de S.M. el Rei on també hi par-

ticipaven els següents equips: Caputxinos de Totana, de
Murcia; el Panaderia Virgili, de Cadis; el Policrisa F.S. de
Badajoz.

En el primer partit varen enfrontar-se al representant de

Badajoz, partir que es va poder guanyar fins que tant sols
mancaven 5 minuts per acabar, periode que va esser quan els
alaroners varen baixar la guàrdia i varen perdre per 7-3 lo
que suposava hacer de jugar el diumenge 4 pel 3r i 4at. lloc
davant del representant Murcia de Totana; partit que per falta
d'importància no va esser lo que es podria esperar.

El campió d'aquesta fase va esser el representant del
Cadis: el Panaderia Virgili F.S.

A pesar de tot això s'ha de resaltar per damunt de tot el
grandiós paper que ha fet aquesta temporada l'equip alaroncr
que ha quedat el 4rt. classificat del Campionat d'Espanya
i que ha passejat el nom d'Alaró per la Península; fet que
mai cap deport local havia aconseguit. Esperem que per la
Temporada 1993-94 el nostre equip pugui fer un paper molt
digne (encara que ha situat el Ilistó massa alt per poder-lo
superar i inclús igualar) però lo que és molt important és
que pugui rebre més ajudes tant per part dels aficionats
alaroners mitjançant carnets de socis (ja que enguany
aquest equip farà socis) com per part de l'Ajuntament ala-
roner mitjançant una subvenció al manco de la mateixa
quantitat de doblers que la que varen donar al bàsquet; i si fa
falta de tota Mallorca ja que un campió de Balears i 4rt. clas-
sificat d'Espanya es mereix tenir més ajudes.

Des d'aquí hem d'informar a tots els lectors que l'equip
de Futbet del poble ha renunciat a participar la Temp. 93-94
a la máxima categoria del Futbet Nacional com és la Divisió
d'Honor. Aquesta renúncia s'ha degut sobretot per falta de
poder econòmic; cosa molt trista tractant-se del Campió de
Balears.

A pesar d'aquesta renúncia l'equip alaroner reb d'aquesta
revista el major i millor recolzament moral perquè pugui
anar endavant i per qué el poble i l'Ajuntament se n'adonin
de que tenen un campió de Balears i finalista en el Campio-
nat d'Espanya, cosa que fins ara pareix que encara no
s'havia enterat ja que en els partits de la fase final del Cam-
pionat de Mallorca cap funcionari del nostre consistori no hi
va fer acte de presència a veure els partits de l'equip alaro-
ner.

I hem de recordar que aquest equip de futbol Sala
amb els seus pocs anys d'existència ja ha donat més ale-
gries al poble que tots els altres deports amb tota la seva
!larga existència.

FUTBET LOCAL

Dia 15 de Juliol va començar el I Torneig de Futbet Bar
Tango degut a la proximitat de les festes de Sant Roc.

Hi participaven 9 equips enquadrats en dos grups (un de
cinc equips i l'altre de 4), en el grup A hi havia: M.C. Ger-
mans Simonet, Es Cantó, Es Tango, Pitxabandúrries i Tibu-
rons; en el grup B: Banca March, Traffic, Pintures Juan
Vicenç i Construccions Sala.
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Els resultats de la la. fase varen esser els següent:

GRUP A
Tiburons, 2 - Germans Simonet, 1
Pitxabandúrries, O - Es Cantó, 1
Tiburons, 4 - Bar Tango, 4
Germans Simonet, 6 - Pitxabandúrries, 1
Tiburons, 5 - Es Cantó, 7
Es Cantó, 2 - Bar Tango, 2

Tiburons, 4 - Pitxabandúrries, 4
Germans Simonet, 5 - Bar Tango, O
Pitxabandúrries, 3 - Bar Tango, 6
Germans Simonet, 7 - Es Cantó, 4

GRUP B
Banca March, 1 - Construccions Sala, 4
Traffic, 3 - Pintures Juan Vicec, 3
Banca March, 1 - Pintures Juan Vicen, 2
Banca March, 4 - Traffic, 4
Construccions Sala, 5 - Pintures Juan Vicenç, 3
Construccions Sala, 2 - Traffic, 3
Després d'aquest resultats les classificacions varen que-

dar de la següent manera:

Grup A:

G. Minet 4 3 0 1 19 7
Es Cantó 4 2 1 1 14 14
Tiburons 4 1 2 1 15 16
B. Tango 4 0 1 3 8 17

Grup B:
Traffic 3 1 2 0 10 9
C. Sala 3 2 0 1 11 7
P. J. Vicenç 3 1 I 1 8 9
B. March 3 0 1 2 6 10

QUARTS DE FINAL
Germans Simonet, 4 - Banca March, 3
Es Cantó, 1 - Pintures Juan Vicenç, 2
Es Traffic, 5 - Bar Tango, 2
Construccions Sala, 9 - Tiburons, 5

SEMIFINALS
Germans Simonet, 5 - Construccions Sala, 1
Pintures J. Vicenç, 3 - Traffic, 3
Va guanyar el P.J. Vicenç per penalts

TERCER I QUART LLOC
Traffic, 3 - Construccions Sala, 2

GRAN FINAL
Germans Simonet, 1 - Pintures Juan Vicenç, O

Andreu Vidal

Partits de Voleibol
Alaró - Consell

Primer partit de Categoria Benjamí Masculí entre Alaró i Consell.

Durant les festes de Sant Roc, el dia 12 d'agost se cele-
braren a la pista del CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS tres
partits de voleibol: el Col.legi de Ntra. Sra. CONSOLACIÓ
d'ALARÓ i el Col.legi BARTOMEU ORDINES DE CON-
SELL.

Primer partit de Categoria Benjamí Masculí
ALARÓ, 2 - CONSELL, 0. Parcials de (15-8) (15-7)
Destacats: Miguel Rosselló i Jaume Perelló.

Segon partit de Categoria Aleví Femení.
ALARÓ, 2 - CONSELL, 0. Parcials de (15-7) (15-3)
Destaca: Clara Llambias en els remats.

Tercer partit de Categoria Infantil Femení.
ALARÓ, 3 - CONSELL, 0. Parcials de (15-4) (15-6) (15-

10)
Superioritat de l'equip local. Práctica de la táctica de

dues col.laboradores.
Titulars: RAMIS, JERO, ISABEL, CLARA, VICTORIA

i CATI CRESPÍ.

En conclusió, uns magnífics resultats aconseguits per les
alumnes del Col.legi LA CONSOLACIÓ. Esperam que
seguesquin amb aquesta mateixa il.lusió per aconsegir con-
solidar el poble d'Alaró en un dels primers en l'esport
BASE.

Llorenç Guasp.

Punts
6
5
4
I

4
4
3
1
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Voleibol

ir Torneig Mini-Voleibol Vila d'Alaró

Durant els mesos d'estiu, finals de
juny, el mes de julio] i la primera quin-
zena d'agost, per tal de promocionar el
voleibol en el nostre poble, en Llorenç
Guasp en col.laboració amb l'Ajunta-
ment d'Alaró organitzà el primer tor-
neig Vila d'Alaró de mini-voleibol en
la modalitat de MIXTE, en una pista
de 12x6.

Els equips estaven formats per
grups d'amics, i es regien per unes nor-
mes establertes: la inscripció era gra-
tuïta, podien jugar nins i nines en el
mateix equip o diferent, no era neces-
sari pertànyer a cap associació, a la
inscripció hi havien de figurar els
noms i llinatges i data de naixement
dels jugadors, el màxim de jugadors
havia de ser de quatre i el mínim de
dos.

Els partits es varen realitzar cada
divendres a la pista del CAMP MUNI-
CIPAL D'ESPORTS, mitjançant el sis-
tema de tots contra tots en el sistema
de liga i les edats dels participants va
ser del 9 als 13 anys, amb algunes
excepcions.

Es varen formar dos grups: El grup
A amb 6 equips i el grup B amb 7
equips, en total 13 equips, dels quals 8
varen ser femenins: CONSOLACIO A,
CONSOLACIO B, Tortugas Ninja K,
COSTA i LLOBERA, BAR CASINO,
BASTIDA i CERCLE D'ESTUDIS.

Els equips masculins varen ser 5:

PONTERRÓ, ELECTRICA SEGUÍ,
LA CAIXA, BAR LOS DAMUNTS i
ERMITAÑO MIR.

Cada jornada es presentava molt
animada, reunint-se els 78 jugadors a
la competició.

Cada divendres es realitzaven 6 i 7
partits corresponents a les jornades de
la lliga. Es començaven a les 6 de la
tarda i s'acabaven a les 10 de la nit.

Tots els equips s'esforçaven amb
totes les seves possibilitats per aconse-
guir la victòria.

La correcció, la deportivitat i la
col.laboració, ja que es feien àrbitres
improvisats, va ser de tots i en especial
de la SRA. COLL que apuntava tots
els punts que s'aconseguien.

Després de realitzar-se les set jor-
nades corresponents a les dues lligues,
s'arribà als quarts de final jugant els
quatre primers classificats del Grup A
contra els quatre classificats del Grup
B.

Les semifinals i les finals es varen
dur a terme dins els actes que es realit-
zen durant les Festes Patronals de Sant
Roc, sent el campió l'equip aleví
femení del COL.LEGI NTRA. SRA.
CONSOLACIÓ D'ALARÓ, format
per les següent nines: Clara Llambias,
Cati Crespí, Maribel Navarro, Victòria
Bibiloni i Ma Magdalena Rebassa

El segon lloc va ser per l'equip
masculí del Ponterró, format pels nins:

Tomeu Cañellas, Guillem Martorell,
Joan Albert Rebassa i Fernando.

El tercer lloc va ser per l'equip
masculí Eléctrica Seguí format pels
nins: Arnau Seguí, Jaume Bibiloni,
Joan Llambias, Josep Sastre i Jaume
Marqués.

Creim que aquesta experiència és
positiva i desitjam que tengui continua-
ció durant els pròxims estius, servint
com a reforç per a la introducció en el
nostre poble d'aquest agradable i entre-
tingut esport que és el voleibol.

Horari de l'autobús
Feiners i dissabtes

Sortides d'Alaró: 7'45 h., 9'45 h.,
15'30 h., 18'45 h.
Sortides de Palma: 9 h., 13'30 h.,
18 h., 20 h.
Diumenges i festius
Sortides d'Alaró: 10 h., 18'30h.
Sortides de Palma: 9'30h., 18 h.

Tintoteria i bugaderia

SA NETEJA

C/ de Sant Roc núm. 52
07340 - ALARÓ

Tel. 87 91 84

BAR LA GRANJA
BERENARS - TAPES VARIADES
DINARS I SOPARS PER ENCÀRREC
MENJADOR PRIVAT

Avda. Constitució, 39	 Tel. 510248
07340. ALARÓ

22



33

CANA
-LEMON
-TONIc
- Jo L.

17y,SAPnrr ROC 	

95

(.) , IDOS.	 TRES So S II

Mi RO ,	 R ,	 No T'EN4c jt

ESTE 13Plic.0 sE
MUEVE Mücre..•

UlAPA z Es HEU REz AL Í

-

•41.2.

X ES 40A/410/19DOR 14 ---

elj

0 0 EN VOL-EIA cA9 cat3E

-r 8 o r_z Fiu

MANOS AS	

ACIO
11.z 8A Esro £5 ON ATRAccp

r=1 	Z
.74EP" 1 """ "fi , foRF.-42,o , ToRERe5 I

ORGAIIIT
/.fP ES ' c^mPc91‘15S11* y30 1C)

CY/\
cluE S E BESEN , QUE SE ,



O

o

(i)

1— z
z g
4
(I en

o

< ti;




