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Pressuposts de 1993

El passat mes de juny varen esser
aprovats els Pressuposts Generals de
l'Ajuntament per a 1993, la quantitat
dels quals puja a 232.521.074 ptes.

De l'apartat de les despeses hem de
destacar les 112.852.737 ptes. corres-
ponents a inversions reals, el que supo-
sa un 49% de la totalitat del Pressu-
post. D'aquestes, les més destacables
són: 34 milions que es destinaran al
Centre Sanitari; 4,8 milions, a la con-
servació del Torrent de Solleric; 134
milions, a la millora de l'enllumenat
públic; 16 milions, al col.lector
d'aigües residuals de Son Sant Joan;
5,8 milions, a la millora del camí vell
de Sta. Maria; 4 milions, per als ves-
tuaris del Camp Municipal d'Esports;

12,7 milions corresponents a les obres
de la Casa de Cultura i 26,1 milions
que els destinaran al futur Alberg que
s'habilitarà a les antigues dependències
de les mines.

Respecte a les subvencions hem de
dir que la Regidoria de Cultura compta
amb 750.000 ptes. mentre que la Regi-
doria d'Esports té un pressupost per a
aquest concepte de 1.250.000 ptes. Un
altre capítol a destacar del Pressupost
són les despeses de personal que
enguany són de 38.276.000 ptes.

La resta del Pressupost de despeses
es reparteix entre les despeses corrents
(47,7 milions) i les despeses financeres
(interessos i amortitzacions, 16,2
milions)

Referent als ingressos, el nostre
Ajuntament es nodrirà, principalment,
de la participació dels tributs de
l'Estat, 42 milions; el Programa LEA-
DER contribuirá amb 40 milions; la
Conselleria de Sanitat amb 24 milions;
La Junta d'Aigües aportará 14,3
milions; de la contribució urbana es
recaptaran 28,8 milions; de l'I.A.E.,
9,5 milions; de l'impost de vehicles,
9,75 milions; de la recollida de fems,
8,2 milions i, finalment, el Consell
Insular de Mallorca aportará uns 33
milions per la finançament de diversos
projectes d'infraestructura i equipa-
ments.

Adquisició d'un casal per a turisme rural
En el Ple ordinari celebrat el darrer

dilluns del mes de setembre, es va apro-
var el plec de condicions económico-
administratives que ha de regir el con-
curs per a la compra, per part de l'Ajun-
tament, d'un edifici per crear una explo-
tació de turisme rural.

Segons el Decret pel qual es regula
l'activitat de l'agroturisme i el turisme
rural a les Illes Balears (Decret 30/91),
s'entén per turisme rural la prestació de
serveis turístics, per motius vacacionals
i amb preu, que es realitzi a cases de

camp ja existents en el moment de la
promulgació d'aquest Decret i que ten-
guin una certa entitat o prestáncia.

El preu màxim estipulat en el plec
de condicions és de 55 milions de pta., i
les ofertes es podran presentar durant
els 20 dies comptats a partir de la data
de publicació en el B.O.C.A.I.B..

Segons ha pogut saber aquesta
revista els antecedents d'aquest projecte
es remunten a l'any 1991. Aleshores, en

el marc del programa operatiu FONER-
5B, es va aprovar la creació d'una
explotació de turisme rural en el muni-
cipi d'Alaró. El cost total previst era de
151 milions, dels quals 67,950 corres-
ponien a subvencions comunitàries i els
restants 83,05 a les aportacions d'admi-
nistracions nacionals

Sembla que ara, al cap de 2 anys,
s'ha recuperat aquest antic projecte que
persegueix com objectiu principal la
generació de 'loes de feina directes i
indirectes.

Tintoteria i bugaderia

SA NETEJA

C/ de Sant Roc núm. 52
07340 - ALARÓ

Tel. 87 91 84
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Crónica del ple de setembre
En el Ple ordinari celebrat el passat

27 de setembre, primerament va jurar
el seu cárrec la nova regidora del grup
popular Catherine Garcés, en substitu-
ció del difunt Gabriel Crespí.

A continuació va ésser aprovat el
plec de condicions per a la compra
d'un edifici que es destinará al turisme
rural, per un preu màxim de 55
milions.

Després es va proposar l'aprovació
del Pla d'Obres i Serveis per a 1993
per a la construcció d'un dipòsit regu-
lador d'aigua a les costes de Banyols.
El cost d'aquesta obra será de
23.650.000 pta., el 20% dels quals
seran costejats per l'Ajuntament men-
tres la resta ho aportará el Consell
Insular de Mallorca

Acte seguit la totalitat dels mem-
bres de la corporació váren acordar la
suspensió de les llicències urbanísti-
ques a les zones del nostre terme muni-
cipal considerades sòl urbanitzable:
Son Bieló, Son Tugores, Son Tries i el
Polígon Industrial, devora el cementiri.

Aquesta mesura es va adoptar
degut a la inminent modificació de les
Normes Subsidiàries.

El següent punt de l'ordre del dia
tractava sobre les quotes del servei de
l'escola municipal d'infants. El preu va
quedar estipulat en 8.000 ptas. men-
suals si l'horari d'assistència és de 9 a
13 hores i del5 h. a 17 h. En canvi, si
només és de 9 a 13 h. les famílies hau-

ran de pagar 6.000 ptas. També s'ofe-
reix un servei extraordinari de 8 a9 h. i
de 13 a 14 h. que implica un suplement
mensual de 1.700 i 2.500 respectiva-
mente.

Amb motiu de l'aprovació d'aques-
tes quotes es va entrar en un debat
sobre l'escoleta municipal. Els mem-
bres de l'oposició qüestionaren la via-
bilitat económica d'aquests serveis ja
que per una matrícula actualment de 16
infants, l'Ajuntament compta amb un
Pressupost de 6 milions.

La raó d'aquesta matrícula tan
baixa es deu, segons el regidor d'Edu-
cació, al fet de que el Ministeri, des del
curs passat assumeix l'escolarització
dels infants de 3 anys que abans ana-
ven a l'escola municipal. Per tant, ara
només hi assisteixen infants entre 1 i 2
anys, que estan atesos per dues mestres
titulades.

De totes maneres s'ha de dir que
una escoleta d'aquestes característi-
ques no pot admetre una matrícula
superior als 25 o 26 infants per a poder
oferir un servei de qualitat.

Finalment, i com a darrer punt de
l'ordre del dia, el Batle va donar comp-
te del Conveni signat entre l'Ajunta-
ment, l'Inserso i el Consell Insular de
Mallorca, per a la posada en funciona-
ment d'un habitatge tutelat per a perso-
nes majors en el nostre poble.

Per acabar, a l'apartat de Precs i
preguntes, el cap de l'oposició Llorenç

Comas va plantejar diverses qüestions
a l'equip de govern. La primera es
referia a la situació de les obres del
Centre Sanitari, i el Batle va contestar
que estaven pendents d'una aportació
de la Conselleria de Sanitat per acabar
d'enllestir-lo.

En segon lloc, Comas demanà
informació referent a la conexió entre
la carretera Alaró-Consell i la futura
autopista Palma-Inca.

Rosselló contestà que tenia conei-
xement que el Conell Insular tenia
redactat ja el projecte de millora
d'aquesta carretera, concretament el
tram des d'Alaró fins el Pont Trencat.
Però la connexió amb l'autopista depe-
nia de la Conselleria d'Obres Públi-
ques i no tenia coneixement del futur

La tercera pregunta plantejada es
referia a unes obres realitzades als ves-
tidors del Camp de Futbol i adjudica-
des per Decret d'Alcaldia en el mes de
Juliol per la quantitat de 3.975.867
ptas. i pagades ja en el mes d'Agost. El
Batle ho va justificar dient que les
obres s'havien duit a terme molt aviat.

La quarta i última pregunta mostra-
va preocupació per la intensitat del
trànsit rodat en el nucli urbà del nosre
poble i es proposava una campanya de
conscienciació perquè la gent no utilit-
zi tant el cotxe.

Alaró tendrá, la primera casa tutelada de Mallorca
per a persones majors

En el núm. 2 del carrer Barbut
estará ubicada aquesta primera casa
tutelada per a persones majors.

Gràcies a un Conveni signat
entre el Consell Insular, l'Inserso i
l'Ajuntament, 4 persones majors de
60 anys podran gaudir d'una atenció
específica compartit una mateixa
llar.

El pressupost total d'aquest pro-
jecte és de 5.414.110 pta., de les

quals 1.440.000 seran aportades pels
mateixos usuaris, a raó del 75% de la
seva mensió mensual.

Els usuaris es que poden ésser
admesos en aquest habitatge seran
persones majors de 65 anys (o de 60
anys en situació de necessitat).

Una treballadora familiar s'enea-
rregará de mantenir neta la casa i de
la higiene personal d'aquestes perso-
nes, així com del servei de menjador

i bugaderia.
Aquest nou sistema representa

una alternativa a la residència que
permet al major restal en el seu
entorn

També és un recurs substitutiu de
la pròpia llar, en el qual es pretén la
participació de l'usuari/a a les tas-
ques quotidianes.
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CARTES AL CONSELL DE REDACCIÓ

CARTA AL NOSTRE AMIC
TOMEU NOGUERA

Estimat amic.
La finalitat d'aquestes quatre ratlles

que eadreçam és fer-te saber que les
Mestresses de Casa Nureddunna
d'Alaró organitzaren els cursos d'estiu
amb dos objectius.

El primer era aconseguir que els
nins i les nines d'Alaró, fills de mares
treballadores, estiguessin entretenguts
amb activitats constructives i no tot el
dia pel carrer o davant el "come cocos"
que és la televisió.

El segon objectiu, molt important
per a nosaltres (que som mares) era
donar ocupació a uns joves de 18 a 22
anys, inclòs tu, i alhora tenir uns
ingressos discrets durant els dos mesos
d'estiu.

Com que l'objectiu d'aquests cur-
sos d'estiu s'ha aconseguit, i molt bé

per cert, gràcies a l'organització i a
l'ajud que ens vàreu prestar, els joves
del club d'esplai, farem el possible per-
qué aquesta activitat d'estiu la puguin
gaudir els nins i les nines d'Alaró
durant molts d'anys.

Amic Tomeu, continua essent un
jovençà amb ganes de fer coses en
benefici de tots i no et deixis influir per
ningú.

T'esperam l'any que ve al Sol 94.

Les teves amigues
Maria Coll i Pilar Agulló

Us agraìríem que les cr les ,qett:j, 1
enviau per publicar fl aquesta

ció no superassuj91,:dues-cente ,:

Gráéle$.      

Venda i reparació
de motos i bicicletes

TALLERS
TONI CUADRADO

C. 1Dr. Fleming, 4
Tel.: 87 91 58 Alar()     

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

C/ Campanario, 1
	

ALARÓ  

Forn Nou
PASTISSERIA.

Joan Alcover, 35

TeL 51 03 13

ILA110 (Mallorca)      

5



GRtc e,oc e D - e h 5Cl	 "DE-	 Par3óci	 z	 A2C,

rJASc v —S	 2n CTIZZ-5 (nOrdiCi? n

DE tes	 ece.s a.ba.reas

,C 0c

.30Cc

2oco

/0o o

o

G R¿(71.	 :	 Ivoluclo`	 1..stmee. 	(1 )

/lso	 )955	 /160	 )40,5	 /130	 /175	 /1159	 /914 	/Å

GRiF,ce 2: 	P; $2.1,rniDe	 POLOt bCMZd - A59A                   

gc -34

90-94
45 49
40 -6 ,,
55-5.3
30 54
45-49
40 -44

35-31
30-34
25-29
20-2‘,

lo
S-9

5                                                                                                                                                                                                        
o	 4

komrs	 DonleS
(AQ39)
	

(AY 06)

REPORTATGE

Com és la població d'Alaró?

Recentment han estat publicats per
l'Institut Balear d'Estadística (IBAE),
els resultats del Cens de Població del
1991. Els censos de població es realit-
zen, a la Comunitat Europea, tots els
anys acabats en 1, és a dir cada deu
anys. Aquests censos donen les dades
més completes i fiables que es poden
conèixer sobre una determinada pobla-
ció perquè les dades són el resultat
d'un qüestionari que es passa indivi-
dualment a tots els habitants. Cada 5
anys es fa un "Padró" d'habitants que
permet tenir una actualització de les
dades encara que no d'una manera tan
completa com en els censos.

En aquest article intentaré donar,
d'una manera resumida, un repàs a les
principals dades que es desprenen
d'aquest cens referides a Alaró.

I.- Total de poblad()

A primer de març de 1992 que
correspon al dia de referència que es va
tenir en compte per a l'elaboració del
cens, a Alaró hi havia 3645 habitants
de dret (persones inscrites oficialment
com a residents en el municipi), dels
quals 1744 eren homes i 1901 dones.

Si comparam aquestes dades amb
les que corresponen als darrers 40 anys
(veure gráfica n 0 1) comprovarem que
a la darrera dècada la població s'ha
anat recuperant després d'una forta
baixada que va tenir lloc a partir del
1965, moment a partir del qual molta
gent jove, quan es casava, anava a
viure a Ciutat. Aquesta tendència al
desplaçament dels pobles cap a Ciutat
va ser general a tot Mallorca però
darrerament ja s'ha invertit.

Algunes dades curioses fan
referencia, per exemple, a l'estat civil
dels nostres veïnats. Així veint que són
majoria les persones casades, 1838 per
1451 fadrines. De viudes n'hi ha 320
de les quals 262 són dones i només 58
homes. A més hi ha 20 persones ofi-
cialment separades i 14 divorciades.

Una altra dada interessant és veure
com tots aquests habitants es distri-
bueixen per edats. Així mirant la gráfi-
ca n 0 2 apreciàrem com és aquesta dis-
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REPORTATGE

tribució en grups d'edat de 5 anys i
separats per sexes. En aquesta gráfica
podem apreciar com es dóna una distri-

bució bastant irregular. Podem destacar
però aquestes característiques:

-Com a la majoria de països desen-
volupats es dóna un estancament pro-
gressiu en els grups de la base de la
Pirámide, això és degut al descens pro-
gressiu de la natalitat que s'està donant
en els darrers vint anys.

-En els grups d'edat dels majors de
60 anys hi ha un clar predomini de les
dones, que tenen, en general, una espe-
rança de vida més alta que els homes.

-Un fort estancament a les genera-
cions que tenen entre 40 i 60 anys,
especialment marcada entre els 50 - 54
anys. Aquestes generacions es corres-
ponen amb la postguerra civil i encara
que es dóna per tot, a Atará pareix
especialment marcada, segurament
perquè l'impacte de l'enfrontament
civil va ser molt més marcat aquí que a
la majoria de pobles de Mallorca.

II.- Procedència de la població

Si observam la gráfica n° 3 veurem
el resultat de la pregunta de l'enquesta
censal referida al lloc de naixement.
D'aquestes dades es desprèn que un
83,9 % dels habitants d'Alaró són nats
a les Illes Balears. És remarcable el fet
que mentre el 1986 (darrer padró
d'habitants), només 3,6 % de la pobla-
ció d'Alaró eren estrangers, ara repre-
senten el 6,2 %, és a dir quasi s'ha
doblat en 5 anys, passant de 132 a 227
persones.

III.- El nivell d'instrucció dels

majors de 10 anys

Anal fabets 	 36 	 1 %
Sense estudi 	 336 	 11'1 %
Est. primaris 	 1601 	 48'9 %
Grad. Escolar 	 704 	 21'5%
Est. Secundaris  	 325 	 9'9 %
Universitaris 	 77 	 5'4 %

En aquestes dades veim que només
un 1 % dels 3274 habitants d'Alaró
majors de 10 anys, es declaren analfa-
bets, xifra considerablement inferior a
la mitjana de Mallorca que és del 2'5
%. En els darrers 5 anys aquesta xifra
ha canviat d'una manera molt notable,
el 1986 es declaraven analfabets 143
persones cosa que representava un 4'9
per cent. Com a possibles explicacions
podem pensar en la tasca d'alfabetitza-
ció de l'Escola d'Adults i en la mort de
persones majors, moltes de les quals
formaven part d'aquest col.lectiu.

Un segon bloc correspondria a la
gent que no té estudis però sap llegir i
escriure o que té estudis primaris
incomplets. Aquest bloc representa el
gruix més important de població, el 60
%. Encara que alguns estudis definei-
xen aquest col.lectiu com a "analfabets
funcionals", és a dir persones que no
tenen costum ni facilitat per escriure o
interpretar correctament un text escrit,
és segur que una bona part d'aquest
col.lectiu no s'hi poden considerar.

TALLER JUAN CAMPINS
SERVEI OFICIAL

12 1ETA tJI TU
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Torrent per on hi ha passat una máquina

Torrent en el seu estat natural
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MÓN NATURAL

Els torrents d'Alaró (I)

Els alaroners tenim un petit territori
d'un valor natural i paisatgístic que
desperta l'admiració de la gent que ve
de fora.

Bé n'estam d'orgullosos, de la
penya del Castell i de la penya de
s'Alcadena, o de les muntanyes que
ens guarden l'esquena, sempre verdes
d'arbres i vegetació. També aquestes
muntanyes permeten una regulació de
les aigües que, no ho dubteu, incidei-
xen directament en el cabdal de les
fonts, pous i torrents. Però tan impor-
tants són aquestes muntanyes a l'hora
de complir aquesta funció vaso-regula-
dora de les aigües, com ho són els
torrents que recorren el nostre petit
territori.

Una intervenció humana en aques-
tes muntanyes en forma de sobreexplo-
tació forestal, incendis o apertura abu-
siva de camins i pistes forestals, afecta-
rien directament el territori i a la pobla-
ció humana que hi és establerta.

Una intervenció inadequada als
torrents provocaria també uns efectes
negatius per a la població humana i per
a la fauna i flora dels torrents i els seus
voltants.

Són molts els exemples que poden
il.lustrar aquestes paraules: exemples
com les inundacions de València o de
la conca del Mississipi als Estats Units
no són més que el resultat d'uns plan-
tejaments equivocats i ambiciosos en la

troncs i llenyes amuntegades, de fer
una eixerma i poda respectuosa i selec-
tiva de la vegetació, així com, sobretot,
respectar les arbredes de les voreres i
exemplars singulars i que aquest treball
sigui fet per gust del poble, s'hi ha
d'estar d'acord. Ara bé si del que es
tracta és de fer entrar maquinària pesa-
da als torrents, aserrar els arbres i eli-
minar sense miraments la vegetació,
cal estar-hi en total desacord i amb la
tranquil.litat de tenir prou arguments
com per estar segur de tenir la raó i la
responsabilitat de dir-ho.

En tot cas com que estam acostu-
mats a polítiques de mínima informa-
ció al poble, de poca o gens atenció a
propostes no institucionals i en defini-
tiva a una política de fets consumats,
cal fer saber de la greu responsabilitat
en que se situa qui té el poder de mani-
pular i intervenir en l'equilibri sensible
del medi natural. Això dit a part de la
pèrdua del valor natural o paisatgístic
que pot representar en sí mateixa una
intervenció mal plantejada i mal realit-
zada.

Haurien de ser sobretot els més
joves del pole els que se n'informassin
i en parassin el ment, ja que ells sobre-
tot seran els que n sofriran més les
conseqüències.

Joan V. Lillo Colomar
Alaró. Juliol 93

intervenció sobre el medi natural.
Sense voler comparar aquests

exemples amb el cas que ens ocupa, si
que es pot remarcar que qualsevol
actuació humana sobre el medi natural,
com muntanyes o torrents, s'han
d'evaluar meticulosament i correcta-
ment, i a més preveure les conseqüèn-
cies de les actuacions a mijtá i sobretot
a llarg termini.

Jo no sé si això s'ha fet o no en el
cas de la <regeneració> (?) dels
torrents per als projectes de l'Ajunta-
ment d'Alaró. En tot cas, si del que es
tracta és de fer-los nets dels fems acu-
mulats durant anys, d'extreure els
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Theo Kauertz, pintor
Volem deixar constància en aques-

ta revista de l'estada a Alaró del pintor
Theo Kauertz; les hemeroteques són
els arxius als que hi hauran de recórrer
els historiadors i en aquest cas tal volta
sia l'única font en la que l'investigador
en trobarà dades: encara que aquí En
Theo hi creà ART, com que no realitzá
actes que tinguessin trascendencia al
Registre Civil ni canònic (matrimoni,
paternitat, defunció, consentiments,
demandes...) ni a l'Ajuntament (pro-
pietat, llicencies...) no deixa constància
a la documenta "oficial" d'haver viscut
a Alaró durant uns anys; la memòria de
les persones per altra part és feble i ens
acompanya, en el millor dels casos, al
llarg de la vida. Per això, de la seva
estada a Alaró volem deixar-ne constà-
nia escrita en aquesta revista.

L'intertemps que va estar ací fou
entre el 1.988 (va exposar la seva pina-
coteca pròpia i particular a la Sala

Municipal de Cultura durant les festes
de Sant Roc) i enguany, el 1.992. Resi-
dí a "Sa Serreta", edifici emplaçat a
dalt d'un turó, lloc des del que objecti-
vament, sensorialment, es divisa la
part ponent de la Vila encara que espi-
ritualment ens feren l'ànima tant la
riquesa d'aquelles cases miseres com
la música del silenci aprofundit que
allá s'hi pot apercebre. I no sols va
saber veure i escoltar (és a dir, no sols
va tenir una actitud passiva) sino que,
plasmant-ho a les seves pintures i al
travers d'elles, al travers dels seus sen-
tits i de la seva sensibilitat, -com el cec
que veu el Món al travers dels ulls del
seu ca-lazarillo-, ha enaltit tan Alaró
com l'Art que sens cercar-ho ens hi
deixaren en aquelles cases els que ens
precediren. Aquesta és la funció social
de l'Artista, del geni creador.

Al mateix que En Mompó donava
els noms de "Alaros" a les seves escul-

tures. En Theo Kawertz ha plasmat en
dibuix indrets d'aquestes contrades en
els que hi indicava el nom de Alaró i
dels que se n'han fet edicions multitu-
dinàries que, a la vegada que massives,
anaven a una minoria de destinataris
que exigeixen qualitat. I per altra part,
essent una de les característiques de
l'ART el sobreviure a l'autor (com les
edificacions que foren fetes amb
esforç, posant-hi l'anima, han sobre-
viscut als qui les feren), el nom
d'Alaró i les pintures de les que Alaró
n'és tema, gràcies a En Theo Kauertz,
perduraran en el temps i als llocs més
diversos.

Volem deixar constancia de que en
Theo Kauertz creà Art a Alaró...

Joan Bassa i
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Els penyals d'Alaró

Vàrem sortir d'excursió quan el sol
ja era a punt de pondre's. Era ple estiu
i ens havíem estimat més esperar que
no fes tanta de calor. Jo anava al vol-
tant. Al seient de darrere hi anaven na
Margalida, de set anys, i en Sebastià de
cinc.

No havíem fet cinc quilòmetres i ja
començaven a avorrir-se.

-Ens contes un conte? -va demanar

na Margalida.
-D'acord -vaig dir, i vaig

començar: -Aixé, era un home que feia

paret seca...
-Qué és paret seca? -va preguntar

en Sebastià.
-Així no farem res! -vaig riure-. si

m'interromps a cada moment, em fas
perdre el fil. On era?

-Deies que era un home que feia

paret seca -va dir na Guida.
-Ah, sí. Però no era un borne -em

vaig corregir-. Era un gegant. Era un
gegant que feia paret seca. Feia un
marge, al coster d'una muntanya, per-
qué la terra no s'esllavissás i poder-hi
fer un hort. Tenia un munt de pedres a
una banda, i un caramull de terra
l'altra...

-Són de debò, els gegants? -va pre-
guntar na Margalida.

-Qué? -vaig fer jo, perquè no
l'havia entesa bé.

-Existeixen de debò, els gegants? -
va insistir ella.

-Dona! De debò, de debe), potser no
-vaig dir jo-. Pea) és divertit fer corn si
existissin. Pensar que existeixen és un
joc, i bé, aixé, que et cont és una ron-
daia...

-Idó si no és una història de veres
no m'interessa -va assegurar ella, molt
convençuda. I una mica enfadada, em
va semblar.

-Vatua el món, Margalida! -em
vaig empipar-. No volies que t'explicás
un conte? A mi, quan tenia la teva
edat, m'agradaven molt, les rondaies.

-De gegants?
-Sí, i la de L'amor de les Tres

Taronges, i la de La jaia Xaloc i la jaia
Bigalot...

-Qué és això? -va fer en Sebastià

amb la seva veueta.
-Vols que te la conti?
-No... no... -va dir na Margalida,

fent morros-. Tampoc no m'agrada,
aquesta.

-Corn ho saps, que no t'agradarà, si
no l'has sentida mai? -vaig preguntar
jo.

-Perquè ho sé -va insistir ella.
-A mí tampoc no m'agrada -es va

apuntar en Tiá.

Vaig decidir callar i em vaig dedi-
car a mirar el paisatge. Havíem arribat
a Alaró, al peu de la Sena d'Alfabia, i
ara empreníem la carretera cap a
Orient. Ja començaven aquells olive-
rars magnífics, aquelles cases de pos-
sessió tan precioses i, sobretot, els dos
penyals a banda i banda de la carretera,
altíssims, immensos, corn serrats.

Al seient de darrere, na Guida i en
Tiá es barallaven, ben indiferents al
paisatge de fora. S'acabaran fent mal,
vaig pensar, l'excursió se n'anirà en
orris. O sigui que vaig dir, per distreu-
re'ls:

-També m'agradaven molt les ron-
daies de dracs. Sobretot una, d'un drac
amb una gran cua, que es passejava
just per aquí on passam ara nosaltres..
Voleu sentir-la?

Al seient de darrere es va fer el
silenci. Uns segons després, la veu
d'en Tianet:

-Per aquí mateix?
-Sí -vaig dir jo-. Per?) era quan

encara no hi havia carretera, la vos
cont?

-Bé... sí.. -va dir na Guida, volent
dissimulat la curiositat.

-Això era un drac -vaig començar-,
amb una cua molt llarga i molt forta,
que es passejava pel Pla, per la banda
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de Consell i Santa Maria. Tris-tras,
tris-tras, caminava sense aturar-se,
però sense anar enlloc, i ja es
començava a avorrir...

-Jo també... -va dir fluixet na Mar-
galida.

-Espera, dona! Ara ve la part més
bona! Idò es començava a avorrir, quan
va arribar a Alaró, va alçar el cap i va
veure una gran muntanya. "M'agrada-
ria 	va pensar. "M'agradaria
veure que hi ha a l'altra banda d'aques-
ta muntanya. Però amb aquesta còrpora
meya, encara no hauré arribat a mig
camí que ja rodolaré cap avall". I que
fa, ell? Es gira d'esquena a la muntan-

ya, aixeca la cua descomunal i plaf!,
pega cop de cua a la muntanya i la
xapa pel mig. I veus? Veus aquests dos
penyalots, a banda i banda de la carre-
tera? Mirau cap amunt i els veureu! Idó
abans era la muntanya que volia pujar
el drac, que, en xapar-la pel mig amb
la cua, va quedar així. Fixa-t, fixa-t
com semblen tallats per un gran gani-
vet!

-És de debò, això? -va preguntar na

Guideta.
-El qué? -vaig dir jo, amb els nervis

de punta.
-Existeixen, els dracs? N'has vist

mai cap, tu?
-No, tampoc no existeixen, els

dracs -vaig dir. Però em vaig corregir
immediatament-. Bé, sí, sí que existei-
xen. Si te'ls imagines, existeixen.

-Com són?
-Imaginate'ls -vaig dir, ja no tan

empipada.
-Com quan somies? -va preguntar

na Margalida.
-Bé, sí, podríem dir que sí.
-Idò no existeixen -va fer ella, molt

segura-. Si no els pots tocar ni veure
amb els ulls de la cara, no existeixen.

-Vatua l'olla, Guidons, ets ben
caparruda! -vaig exclamar-. És com
quan penses una cosa... O quan la
dibuixes...

-Quan la dibuix, la veig -va dir na
Margalida, amb la mateixa tossuderia
d'abans.

-Però abans de dibuixar-la, l'has
pensada, no? -vaig cridar-. Abans de

dibuixar, imagines què dibuixaràs, no?
Idò, si t'ho imagines, existeix. Encara
que no existeixi per tothom, per a tu sí,
que existeix.

-Els dracs són com l'osito Yogui. -
va dir la veueta entusiasmada d'en Tia-
. O com el ratoncito Pérez de la Tele?

-No, home, no! Quines comparan-
ces! -vaig dir molt enfadada.

-T'has enfadada? -va preguntar en
Tia.

-No, -vaig contestar. Efectivament,
estava enfadada.

-Per qué fas morros? -va preguntar
na Guidons.

Tampoc no li vaig contestar. Vàrem
fer prop d'un quilòmetre en silenci,
flanquejats pels dos penyals. De sobte,

na Guida va preguntar:
-Escolta... I si... i si els dracs no

existeixen, com és que hi ha aquesta
muntanya xapada?

-Jo ho entendràs quan siguis més
gran, nina. Ara sou massa petits.

Coi de criatures!
Maria-Antònia Oliver
Biniali, setembre 1988 
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Distingits senyors:

Els agrairé que, fina a nova ordre, vulguin atendre amb arree al meu compte els rebuts que els

siguin presentats per l'Obra Cultural Balear - Delegació d'Alaró corresponent a la meva subscrip-

ció a la revista Mitró, Noves 1 parers.

TITULAR DEL COMETE 	

ADREÇA 	  POBLACIÓ 	

(Signatura) d. 	  199 	 

ESPORTS

Partits de voleibol Alaró - Consell

Durant les festes de Consell varen
tenir lloc tres partits de voleibol de
diferents categories, organitzats per
l'Ajuntament, en el pati de l'Escola
Bartomeu Ordincs. Hi hagué una gran
animació per part del públic, ja que
volien que els seus equipos aconse-
guissin les victóries que no havien
aconseguit a Alaró.

L'equip convidat per aquests partits
va esser el Col.legi Nostra Sra. de la
Consolidació d'Alaró.

ler. Partit Benjamins Masculins:
CONSELL 1 - ALAR() 2

Amb els parcials de 15-8, 9-15, 7-
15, els partits a la Categoria benjamí i
aleví es juguen al guanyador de dos
jocs.

En aquest partit per a més vistossi-
tat els equips estaven reforçats per dos
alevins. Hi va haver molta animació
especialment quan el Consell va guan-
yar el primer set, però després grades
a la gran expectació d'en Tomeu Carie-
Ilas que es va imposar en els dos sets
següents a l'equip del nostre poble.

FORMACIÓ DE L'EQUIP
ALARONER:

Tomeu Caüellas, Jaume Perelló,
Jaume Homar, Joan A. Rebassa,
Miguel Rosselló

2on Partit Alevins Femenins:
ALAR() 2- CONSELL O

Parcials 15-6 35-10

L'equip d'Alaró estava format per
l'equip aleví del col.legi Ntra. Sra. de
la Consolació de la próxima tempora-
da. Destacaren per la seva superioritat,
ja que malgrat el Consell ha contractat
un nou entrenador, les nines del nostre
poble demostraren millor preparació.

FORMACIÓ DE L'EQUIP:
Clara, Vitòria, Cati Crespí, Maria

Magdalena Rebassa, Marta Dcyá i
Maria Rodríguez.

3er Partit Infantas Femení:
CONSELL 2 - ALAR() 3

Parcials (15-5), (13-15), (14-16),
(15-17)

Els partas en la categoria infantil es
juguen al guanyador de tres jocs a un
camp de 18 x 9 , i amb la participació
de 6 guanyadors en pista.

Fou un partit molt llarg i molt dis-
putat; després es va jugar a la devolu-
ció al primer atac i el partit va baixar
de qualitat però no en emoció, l'equip
guanyador fou el del nostre poble com-
post per: Ramis, Jero, Isabel, Clara,
Victòria, Crespí, Rosa i Miquela.

ES MAGATZEM C.B.
FERRETERIA - DROGUERIA

Avgda. Constitució, 18 - bxs.
CIF. E07177702 —Tel.1Fax (971) 87 92 12
07340 - Alaró (Mallorca)
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ESPORTS

Preferent
Fins en el moment d'escriure aquest anide l'únic equip

que havia començat la lliga era el primer equip i la veritat és
que el començament va esser inmillorable ja que els dos pri-
mers partits varen csser guanyats pel mateix resultat de 2-1;
però llavors després d'haver agafat molta d'eufòria (la meya
opinió es que s'en va agafar massa) els dos següents partits
varen saldar-se amb dues derrotes ineserades; la darrera de
forma estrepitosa dins Alaró i davant de l'Espanya de Lluc-
major per 0-3, lo que pot suposar que molts de seguidors que
eren a veure l'equip per primera vegada amb molts d'anys no
hi tornin fins d'aquí un parell d'anys més.

29 Agost 1993
SANTANYI, 1 - ALARO, 2

Alaró.- Payeras, Guerrero, López, Fuster, Sabater (Dario),
Amengual, Isern, Banana, Moises (Guardiola), Juanjo
(Ferragut), León (Tinco).

Gols.- 1-0, min. 55 Mut. 1-1, min. 59 Juanjo. 1-2, min.
82 Banana.
El començament no podia esser millor, aquesta  victòria a
camp contrari suposa 100 cavalls de força per l'equip Alaro-
ner.

5 Setembre 1993
ALABO, 2- ARTA, 1

Alaró.- Payeras, Guerrero, López, Banana (Moisés), Sabater,
Amengual, Isern, Leon (Guardiola), Fuster, Juanjo, Tinco
(Mulet).

Gols.- 1-0 min. 44 Fuster. 2-0 min. 58 Leon.
2-1 min. 81, Caldentey de penalty.
Després d'aquest partit seguia la bona ratxa però no el

bon joc, després d'aquestes dues victòries part deis aficionats
i sobretot la prensa agafaren massa eufòria i es pujaren els
fums al cap massa aviat.

12 Setembre 1993
LLOSETENC, 2- ALARO, 1

Alaró.- Payeras, Guerrero, López, Sabater (Dario), Fuster,
Escarrer, (Mulet), Isern, Moisés (López), León (Ferragut),
Juanjo i Banana.

Gols.- 1-0 min. 73 Colomar. 2-0 min. 75 Sampol. 2-1
min. 86 Banana.

Sempre s'ha dit que l'equip que surt a empatar, perd el
partit i això va esser lo que l'hi va passar en el nostre equip.
Esperem que això hagui servit de Hiló tant a l'entrenador
com en els jugadors.

19 Setembre 1993
ALARO, O - ESPANYA DE LLUCMAJOR, 3

Alaró.- Payeras, Guerrero (Guardiola), Fuster, López,
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Sabater (Moisés), Amengua!, Banana, Isern (Ferragut),
Tinco (Dario), Juanjo, Leon (Mulet).

Gols.- 0-1. min. 43 Sabater en p.p. 0-2 min. 50 Martí. 0-3
min. 88 Marin.

En aquest partit es va acabar l'eufòria i els aficionats ala-
roners varen poder veure un equip que encara que tengués
moltes novetats en relació amb el de l'any passat, el seu joc
no variava gaire.

Els aficionats i sobretot que l'entrenador local només
canviava en els jugadors alaroners cosa totalment incom-
prensible.

FUTBET NACIONAL

El primer equip de futbet d'Alaró enguany estrenará un
sponsor nou que será el següent: BAR LA PROTECTORA.

Les novetats en el futbet local són moltes i a més molt
bones (a pesar de que a qualcú això no les fa gens contents) i
són les següents:

1.- A més de tenir un equip a la máxima categoria nacio-
nal també en tendrá un altre a T Regional tots dos composts
totalment per jugadors alaroners que en el futbol no han vol-
gut aprofitar i que més li hagués volgut aprofitar-los perquè
les sobren qualitats.

2.- Aquest equip a agafat molt de cariny dins el nostre
poble, lo que ho demostra que a partir d'enguany ja tendran
socios-col.laboradors i esperem que en puguin tenir molts, i
també esperam que l'Alaró F.S. també rebi una subvenció
del nostre Ajuntament que des de que es va fundar l'equip
fins ara encara no ha rebut mai ajud econòmic per part de
l'Ajuntament i en canvi si el varen rebre l'equip de  bàsquet i
les corals i el grup excursionista en els seus primers anys de
fundació.

3.- Tendían per venture 3 equips de base.
4.- Han fet una bona pre-temporada en quant a plantetja-

ment del treball físic, el tàctic i en quant a resultats ja que
han guanyat dos tornejos.

5.- I per acabar, han obtingut una popularitat enorme dins
tota Mallorca lo que es demostra diguent que han estat con-
vidats a 6 tornejos i per falta de dates no han pogut partici-
par-hi a tots.

Passant a la lliga pròpiament dita del primer equip hem
d'informar-vos que varen començar la lliga el passat dia 25
de Setembre.

TORNEIG MANCOMUNITAT D'ES RAIGUER

Per aquest torneig l'equip alaroner hi participa amb un
equip format per jugadors dels dos equips (Nacional i 2'
Regional) i que va començar el passat dilluns dia 20 de
Setembre.

Els resultats fins el moment han estay Alaró 9-Binissa-
1em 0 i Búger 1-Alaró 1.



PERRUQUERIA

El retorn de la
permanent

I dos són els forts canvis de la imat-
ge viscuts just a l'inici de l'estiu, però
que poden explotar quan tenguin tota
la promoció de cara al públic. El pri-
mer la "mort" de la "rossa d'or"...
(Madonna) per convertir-se en una roja
clara (la pastanaga viva) en la seva
nova pel.lícula Snake eyes (Ulls de

PEBRE DE CIRERETA

-Em va sorprendre el descontrol
que aquell darrer dissabte d'estiu va
commoure aquest poble. Ja pensava
que res el podria fer tremolar després
de l'esperada venguda de na Preysler
que definitivament no va venir. I és
que qui va venir i ningú no l'esperava
va ser Sa Majestat, la reina, que, amb
l'excusa de veure la casa de la seva
cosina, va poder admirar aquests parat-
ges que ens rodegen. Ningú no m'ha
confirmat personalment que l'hagués
vist, però tothom va sentir dir que hi
era.

-12Inung! Ho-la-som-na-Vic-tó-ri-
a. Escolti, no m'importa gens qui és
vostè, són les cinc de la matinada. Ho
entén, això. Sí-pe-rn-és-que-jo-a-vui-
he-a-prés-a-xer-rar. I a mi que
m'importa, jo fa trenca anys que xer i
no telefon a segons quines hores per
dir aquests dois. Bé-pe-ró-tu-no-ets-u-
na-va-ca.
Desesperació.

De vegades pens, i ja em perdo-
nará qui ho hagi de fer la comparança,
que l'antiga torre de l'electricitat és un
d'aquells vells temples grecs que tenen
més de dos mil anys, amb unes colum-
nes que han caigut i han rodolat uns
metres. En aquest cas no és el temps
que li causa l'erosió, sinó la burocracia
i les negociacions que ens aclaparen a
tots.

Figues forneres

Ja ben entrada la tardor i les prime-
res pluges, quan el sol ja no és tan
calent, ha arribat l'hora de fer les
figues forneres o figues seques. Mal-
grat any rera any les figues van perdent
la seva plenitud d'altre temps s'agraeix
per devers Nadal poder menjar una
figa seca amb un paren de bessons
torrats.

Ingredients:
-Figues
-aigua
-sal
-fonoll
-sucre
-anís.

MATRIMONIS

Juan Sastre Comas i Rosa fajardo
Juan (28-8-1993)

Juan Antonio Salamanca Zambrano
i María Montes Maques (3-9-1993)

Salah-Din El Ganiari i Ana Gallego
Negro (18-9-1993)

Francisco Jiménez Muñoz i Antonia
Real Cabot (18-9-1993)

Melchor Palou Mir i Maria Rotger
Muntaner (11-9-1993)

serp). Ara que s'espera la seva estre-
na... això pot ser explosiu i sobretot per
donar suport a la moda de la perma-
nent... i del color!

Aquesta nova temporada de tardor-
hivern la gran protagonista és la nova
imatge de la dona, ainb volums perma-
nentats que precisen pinzellades de
colors... Tot molt anticrisi!

Ja us n'informaré el proper número.
Adéu.

Miguel ',finas

Elaboració:
Quan les figues ja estan seques, les

hem girades damunt-davall dia darrera
dia, es renten amb aigua calenta i sal i
uns quants de brots de fonoll.

Es posen damunt un pedaç perquè
s'eixuguin. Després es col.loquen
damunt llaunes i es fiquen al forn per-
que es daurin.

Abans que es refredin del tot es
posen dins pots formant capes, de
figues i brotets de fonoll, i mentre es
pitgen amb una massa, si la ma no hi
passa, s'esquitxen amb aigua i sal.

Finalitzat aquest procés i ja per aca-
bar d'omplir el pot, s'hi posen damunt
un parell de tronquets de fonoll, una o
dues cullerades de sucre i un raig
d'anís. Taparem bé el pot i d'aquí a un
mes ja en podrem tastar qualc una.
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