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editorial

El dret a l'autodeterminació
L'autodeterminació és un dret al

qual mai no hauríem de renunciar si-
nó més bé cercar els camins possi-
bles per poder fer-la una realitat facti-
ble. Ningú vol renunciar a alló que és
seu, i que per diverses raons històri-
ques Ii pertany reclamar.

Confondre autodeterminació amb
independència és mesclar ous amb
caragols. Autodeterminació senzi-lla-
ment vol dir la possibilitat, el dret a
que el poble pugui decidir per ell ma-
teix i no per cap tipus d'imposició
Tenim tot el dret del món, i negar-ho
és antidemocràtic a decidir el nostre
futur.

L'estat autonòmic, dotze anys
després de la seva creació, ha dege-
nerat en un neocentralisme que man-
té els afanys uniformitzadors de sem-
pre, que és incapaç de garantir el
manteniment de les identitats no cas-
tellanes i que, a més, consent la desi-
gualtat de drets i de beneficis polítics
i econòmics entre les diverses na-
cions que la integren D'aquest estat
autonòmic les Balears no n'han tret
gens de profit: un poder polític molt
magre, un finançament de colónia, i
una llengua i una cultura en retrocés
a causa de l'expansionisme castellá.

Es ben lògic que les Balears vul-
guin aconseguir una situació diferent
a la deis darrers segles. Quan les
Balears eren una terra pobra, l'Estat
mai no va invertir-hi un duro i la nos-
tra gent hagué de cercar l'aliment ne-
cessari per a la subsis-tència familiar
a unes terres que no eren les espan-
yoles. Darrerament, quan el turisme

ha convertit el nostre país en una e-
conomia productiva, l'Estat n'ha xu-
clat els recursos i ens han retornat en
inversions unes quantitats ridícules.

Des de la Universitat de les Illes
Balears (UIB) fins a la Confederació
d'Associacions Empresarials de les
Balears (CAEB) passant per tota una
sèrie d'entitats i institucions tan re-
presentatives com OCB, PIMEM, C-
COO, INSESE, UP i d'altres, han pu-
blicat un manifest conjunt que sota el
títol "Volem comandar a ca nostra«,
entre aJtres coses diuen:

*- Que es reconeguin al nostre po-
ble els mateixos drets que tenen els
altres pobles de l'Estat espanyol i
concretament les anomenades 'na-
cionalitats històriques, i que es tra-
duesqui en fets polítics concrets,
competències i finançament.

- Que es desenvolupi plenament
l'estat de les autonomies, amb criteris
federals o confederals, i que tots els
pobles que l'integren disposin del
dret a configurar el seu futur.

- Que els representants polítics
escoltin a fons la societat civil. Que
no depenguin d'interessos partidistes
ni de cap altre tipus de fora de les
Balears. Que es proposin tenir un
projecte de país, una autonomia forta
i un pie autogovern per construir-lo.

- Que s'establesquin llaços sòlids
i estables amb tots els pobles
d'Espanya, i molt especialment amb
aquells que pel seu dinamisme,  veï-
natge geogràfic, vincles històrics, re-
lació económica tradicional, identitat
de llengua pròpia i pes específic dins

l'Estat constitueixen un eix mediterrá-
ni de gran futur eco-nòmic, social i
cultural dins el context dels altres
pobles de la Mediterrània Occidental.

- Que els nostres representants
defensin i les Corts Generals aprovin,
el text de reforma de l'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears,
aprovat pel nostre Parlament el ge-
ner del 1991. Que s'estableixi un ca-
lendari de transferències de les com-
peténcies, pactat entre el govern de
l'Estat i la nostra Comunitat
Autónoma'

La importancia de la Plataforma
Cívica per a l'Autogovern és la d'a-
glutinar la majoria d'entitats de les
Illes Balears per demostrar a Madrid i
al Govern de l'Estat Espanyol que hi
ha un interés col.lectiu dels pobles
d'aquestes Illes de decidir des d'aquí
tots els temes que ens afectin, i fins i
tot a decidir el nostre futur.

Aquest 'Volem comandar a ca
nostra hauria de suposar que totes
les decissions que afectin a les Illes
Balears es decideixi aquí, aixó vol dir
tenir competéncies en Sanitat, Edu-
cació, Ports, etc i que les coses que
afectin a cada illa es decideixin a ca-
da illa, al mateix temps que les que
afectin a cada poble es decideixin al
seu Ajuntament que és l'organisme
polític que els habitants tenen més a-
prop. Per tot això sí al dret a l'auto-
determinació.
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mullant la plornaal cor

Despertar el sentiment del país

Les diverses entitats constituients
de la 1=) ataforma Cívica per a
l'Autogovern que signaren el manifest
encapçalat amb l'eslògan 'VOLEM
COMANDAR A CA NOSTRA', tenen
dues tasques essencials: transmetre
als representants polítics les seves
aspiracions, la mes fácil. La segona -
més engrescadora, més apas-sio-
nant- crear una consciència col lecti-
va de poble, despertar en cada
home i dona d'aquesta terra nostra el
sentiment de país, estimular el res-
pecte pel nostre patrimoni natural,
encendre teies que il.luminin la nos-
tra realitat histórica, defensar fins el
darrer reganyol de la nostra identitat
cultural.

Només quan la gent del carrer
descobreixi i assumeixi que som una
nació amb unes peculiaritats própies
i magnífiques, uns valors que no es
poden desfer, com la xocolata, dins
la gran tassa de Ilet estatal; quan en-
tengui que tenim una indigent auto-
nomia que mendica les seves com-
petències que el poder central ens a-
torga amb un comptagotes de forat
minúscul i avorridorament lent -ai, la
Sanitat! ai, l'Educació!-; quan com-
prengui que només amb una acció
decidida de la societat civil es poden
conseguir les fites d'auto-govern que

ara es reclamen; només llavors l'au-
todeterminació, la capa-citat de deci-
dir per nosaltres mateixos el nostre
futur i, sobretot, el nostre present, la
consolidació de la nostra consciència
de poble, seran una realitat i una
força indefugible.

I s'hauria de lluitar per deixar clar
que la bandera que oneji no només
ha d'esser l'econòmica -encara que
s'ha de reivindicar una reinversió a-
dequada de l'aportació que des de
les Illes feim al pressupost de l'Estat
de la qual se'n beneficien essen-
cialment altres autonomies- sinó es-
sencialment la cultural. Ens han vol-
gut fer combregar, reiteradament,
amb rodes de molí i ens han contat la
rondalla de les nacionalitats histó-ri-
ques. El País Basc, Catalunya, Galí-
cia... han gaudit d'uns privilegis que
a les autonomies de segona ens han
negat. Doncs resulta que nosaltres
també tenim una història, una llengua
i una cultura pròpies que només des
de la ignorancia o des de la malícia
es poden negar. I aquesta Cultura -
com molt bé s'assenyalava la revis-
ta Lluc, a un recent editorial- ha
d'estar en el bessó del projecte.

Hem d'aprendre moltes coses en
aquest camí decidit cap a l'auto-go-
vern: a refusar els interessos i les cul-

tures que ens són externes, quan es
presenten amb una voluntat colonit-
zadora; a decidir per nosaltres matei-
xos, assumint les nostres equivoca-
cions i les nostres mancan-ces; a
construir quotidianament el projecte
de país que volem i que estimam; a
defénsar el dret irre-nunciable a exi-
gir un tractament paritari amb les au-
tonomies més avançades...

Deixant de banda les inter-preta-
cions semàntiques, volem comandar
a ca nostra és l'expressió planera i
casolana de la voluntat de reivindicar
la nostra dignitat com a poble, d'in-
serir-nos en un agitat mapa europeu
que es fonamenti en el respecte a
totes les cultures que agomboli.
Quan aquesta voluntat, quan aquest
sentiment sigui assumit per la gent
del carrer será difícilment comba-
tible. De moment, les institucions i els
col.lectius signants del manifest, sig-
nificats dins la vida cívica, cultural i
económica, amb una important re-
presentació social, han iniciat la ca-
minada cap al capcurucull. Estam en
el bon camí, un camí que val la
pena recórrer. Sens dubte.

Francesc Aguiló

BODAS

COMUNIONES

CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTACULOS...PISCINA - PARQUE INFANTIL

Ctra. Sta. Margarita - Can Picafort, km. 2,5
Tels. 52 37 11
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Sessió Extraordinaria de dia 7 de Febrer del 1992
Presideix el Sr. Batle D Miguel

Ramis Martorell, amb l'assistencia
dels regidors. Está present el Sr
Secretari del Consistori, així com
també el Sr. Interventor. Durant la
sessió s'incorporaren els regidors D
Onofre Plomer, D. Jaume Mulet i D.
Jaume Cladera.

A l'ordre del dia hi havia ni més ni
manco que vint-i-vurt punts a tractar,
això no pareixia cosa d'un parell de
minuts, encara que molts de punts e-
ren simplement d'aprovació sense
cap comentan. Però el tema més im-
portant va esser, com tots ja esteim
avesats per aquestes dades, el vint-
i-un que era l'aprovació per part del
Consistori del pressupost general del
1992. Altres aspectes d'aquesta
sessió estaven un poc fora de lloc
per no haver-los posat el seu dia a
l'ordre del dia, encara que la seva
moció hagués estat presentada a
temps d'esser inclosa quan era l'ho-
ra.

Els tres primers assumptes de
l'ordre del dia tal com l'aprovació de
les actes anteriors, donar conta de la
sentencia número 488 i l'aprovació
de la Constitució de la Junta de
Compensació Es Pins, varen esser
aprovades previa lectura deis infor-
mes presentats pel Secretari de la
Corporació Local. Els següents te-
mes eren l'adquisició de te-
rrenys per l'obertura del carrer
"Els Angles" a D. Francesc Picó
Picó, D. Pep Miró Miró i a Dona
Magdalena Tomás Palau, segons l'in-
forme de la Comissió d'Obres, la pro-
posta era la de donar els terrenys a
l'Ajuntament per obrir el carrer a can-
vi de tancar amb tres filades de can-
tons aquests solars.

La intervenció del Secretari va es-
ser necessària per la puntualització
del següent punt, fent menció que a-
quest mes de febrer s'acabava el
plaç de sol.licituds per afegir-se al
Pla Territorial d'Equipaments
Esportius de Mallorca i que per tant
era de máxima urgencia la seva a-
provació.

El punt octau feia referencia a l'a-
juda a domicili d'Inserso, que
segons la lectura del Sr. Secretari
de la resolució de la Comissió de dia
dotze de desembre, l'ajuda era de
1.759.154 ptes i que la proposta era
la creació i manteniment d'aquest
servei durant l'any 1992; s'aprovà

sense cap intervenció sobre el tema.
Els dos temes següents eren els

nomenaments de dos vocals
del Consell Rector de la Banda
de Música I el Consell Rector
de l'Escola de Música La com-
posició del Consell Rector de la
Banda de Música estaria compost
pel Sr. Batle, dos regidors, el director
de la Banda de Música i dos músics
(elegits per sufragi universal entre
ells) i el representant dels pares, per
altra banda la composició del
Consell Rector de l'Escola de
Música estaria format pel Delegat de
l'Escola de Música, dos regidors i els
repre-sentants dels alumnes. En a-
quest punt també s'aprovà substituir
els antics regidors que estaven en el
Consell Rector i posar-hi com a vo-
cals a D. Damià Payeras i a Dona
Francisca Perelló

La creació del Servid! d'In-
formació Juvenil, previ informe
de la Comissió de Cultura de dia 21
de desembre, va esser el tema se-
güent. Intervengué el Regidor D.
Damiá. Payeras assenyalant que hi
havia dues modalitats de servei, per
una part l'oficina d'Informaciói per al-
tra banda el Punt d'Informació; al
Punt d'Informació bastava una per-
sona amb estudis mitjos per orientar
un poc la joventut del nostre doble,
per això es proposava aquesta qües-
tió de donar tota aquesta tasca
d'Informació a la joventut a l'encarre-
gat dels servicis socials com era el
Sr. Tófol Sastre i a la responsable de
la Biblioteca Municipal. Després
d'escoltar tot això, demanà la paraula
el Sr. Pep Limares proposant que en
Iloc de crear aquest servei el propi
Ajuntament, no podria esser millor
deixar un local l'Ajuntament i que la
Comunitat Autónoma hi col loqui el

personal. Al final s'aprová la constitu-
ció d'un Pont d'Informació i més en-
davant ja es pensaria amb més cal-
ma una Oficina d'Informació

El punt dotze va esser la subs-ti-
tució de Sor Joana Cladera
com a vocal del Consell
d'Administració de
l'Organisme Autònom "Reina
Sofía" I el nomenament de Sor
Antonia Ferrer Ribot com a
nou vocal d'aquest organisme.

Fins en aquells moments tot ana-
va com una seda. Pero va sortir una
qüestió en la que hi va haver algunes
intervencions per part dels grups mu-
nicipals, aquesta qüestió eren les
Bases d'explotació de/ servi-
cio de la Platja de Muro. Entre
aquests servicis podem destacar el
lloguer d'hamaques, para-sols,
quiosc-bar i altres El Sr. Batle D.
Miguel Ramis en representació del
seu grup senyalà que el preu de les
hamaques havia d'esser de 300 p-
tes., IVA inclós, per així estar parells
amb els altres ajuntaments de veinat.
Aquí intervengué el Sr. Jaume
Perelló explicant que el preu era
massa elevat i que el seu grup pro-
posava les 275 ptes., IVA inclós; tam-
bé va dir que la gestió d'aquests
servicis havien d'esser dels hotelers
com a homes professional que eren
del sector, i a més, amb aquests
preus moderats es donava una bona
imatge També hi va esser en aques-
ta discusió el regidor D. Onofre
Plomer el qual va donar tota la raó al
Batle en que les 300 ptes era el més
correcte fins i tot millor per no embu-
llar-se a l'hora de tornar el canvi als
clients

Dins tota aquesta discusió hi va
haver una puntualització un poc fora
de lloc, però que no deixa d'esser
una cosa molt important per part del
Sr Batle, en que deia que hi havia re-
gidors que dins les diferentes
Comissions de Govern votaven una
cosa en concret i que Ilavors quan a-
nava aquest assumpte a la Sessió, es
votava tot el contrari del que en un
principi s'havia votat, de tot això
qualcú se'n va adonar. El Sr. Onofre
Plomer també respatllá aquestes pa-
raules senyalant que abans s'hauria
de Ilegir l'acta de la Comissió, i així
no fer mangarrufes amb les paraules.
Aquí per posar un poc de tranquilli-
tat, el Sr. Secretari digué que si un
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la sala

regidor forma part de la Comissió
Informativa, es pot fer un vot particu-
lar. Però si el regidor no forma part
de la Comissió Informativa, pot pre-
sentar una esmena i dur-la a la
Sessió del Consistori. Es va procedir
a la votació de la proposta d'UN i la
ressolució va esser de nou vots en
cotnra i tres a favor. Després es va
votar la proposta del Sr. Batle i va te-
nir nou vots a favor i tres en contra.
També es varen senyalar els dife-
rents preus del "Velomars" i de les
"planxes de surf" (TDV) que sortiren
a 900 ptes., IVA inclòs, això no va te-
nir cap problema amb una votació de
dotze vots a favor, ja no se'n va par-
lar pus de preus.

Després d'aquesta petita discu-
sió, es va passar als punts de liqui-

dació de pressupostos de la
Corporació del 1991, la lectura
d'aquesta liquidació la va fer el Sr
Interventor senyalant que hi havia
un superávit de 329.005.950 ptes
doblers que es destinaran a dite-ren-
tes partides que ja estaven incorpo-
rades al pressupost de l'any 1992.
Entre les partides més im-portants
estan la construcció de l'edifici d'e-
quipaments, construcció del
Poliesportiu (IV Fase), renovació de
l'enllumenat, adequació d'infraes-
tructures Ses Fotges , i altres.

L'Interventor també anuncia la li-
quidació del pressupost de la
Residencia "Reina Sofía'' del 1991,
exposant que hi havia un déficit de
427.647 ptes. Aquí tornaren les dis-
cusions mitjançant l 'intervenció del
regidor Sr. Pep Llinares anunciant
que aquest déficit no era real i que la
Comunitat Autónoma no tenia previst
el finançament del règim intern de la
Residencia i que s'ha de cercar un
model nou de finançament, aquí es
feia una clara esmena a firmar un
conveni amb Inserso. El Sr. Batle
senyalà que parlar amb Inserso vo-
lia dir que haurien de dur gent de fo-
ra de Muro i que això no estava pre-
vist. Continua dient que havien de
pensar que l'activitat començava de
zero i que la Conselleria de Sanitat va
pensar en no ajudar al funcionament
intern de les residencies i que s'es-ti-
maya més ajudar amb el pagament
d'obres que es poguessin fer dins la
Residencia Digué també que aquest
any el tema referent a la Residencia
"Reina Sofía" pujava a 12.000 000 p-
tes, que l'Ajuntament aporta la seva
part amb 2.000.000 pts i quedava

cober el déficit de l'any passat. El Sr.
Pep Llinares torna a repetir que a títol
personal pensava que una nego-cia-
ció amb Inserso per cobrir el déficit i
tot això a canvi de res, en contra-
prestació, d'aquí que el Sr. Batle con-
testas que si era així efectivament
prodrien anar a firma el dia següent.

Després de la lectura de l'Inter-
ventor s'aprovà la conta de re-
caudació del 1991. Els proble-
mes arribaren per aprovar la conta
de Tesoreria del quart trimestre del
pressupost de la Corporació, el re-
presentant d'UIM D. Jaume Perelló
prengué la paraula dient que l'apar-
tat referent a obres no quadrava del
tot. La votació final va eser de deu
vots a favor i tres en contra. També
en aquesta mateixa puntualització
d'aprovació de contes de Tesoreria
s'aprov à la de l'Or-ganisme Autònom
de la Residencia "Reina Sofía".

El punt vint era l'aprovació
deis Valoro Independents
Auxiliara del Pressupost 1991

(VIAP), per donar una petita expli-
cació de tot això el Sr. Secretari i el
Sr. Interventor senyalaren que són
contes que són com a depósit, més
que res eren contes transitòries que
desapareixien aquest mateix any,
dins aquestes contes hi podem tro-
bar retencions IRPF, Seguretat
Social, IVA i altres. La quantitat puja-
va aquest any a 271.000.000 ptes.
S'aprovà sense cap problema.

Aprovació
del Pressupost
General
per a l'any 1992

En resum podem dir que a-
quest any els pressupostos
pujen a 579.381.309 ptes. En
quant als pressupostos d'ingressos
els més importants són les opera-
cions corrents, tant és així que per
impostos directes que recaudará
l'Ajuntament anirà als 106.980.000 p-
tes., en impostos indirectes damunt
els 97 800.000 ptes. entre taxes i al-
tres ingressos se'n va a 193.145.989
ptes., Ilavors entre transferències co-
rrents i de capital 153.528.632. En
quant a l'apartat de despeses les
més importants són les remunera-
cions del personal que se'n van a
159.026.783 pts. , compra de béns
corrents i servicis 150.707.633 i el
més important les inversions reals
que pujen a 233.964 606 ptes.

Per parlar un poc més clar, dona-
ré uns quants de números més de
partides, per exemple l'adequa-
ció d'infraestructures del
Polígon VII puja a 51.008.459
ptes. , complementació servi-
cio d'accés Poliesportiu sego-
na fase 43.628.776 ptes.,
complementació de les xerxes
d'algua I clavegueram
30.638.555, minora de l'edifici
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que un dia es pot emprar com
encaregat un die guardarla
25.301.149 ptes., equipament
I reforma del PAC 12.917.307
pts., reforma de la Residència
5.000.000, millora de l'edificl
per l'aula d'adulta 15.606.838
pts., això són algunes de les inver-
sions més fortes dins el terme munici-
pal de Muro. N'hl ha moltes més,
però són de quantitats més petites.

Senyalem que el punt de partida
d'aquests presssupostos és l'aug-
ment de 10.000 pts als càrrecs de
regidor, Batle i altres; això més que
res és per equiparar un poc més el
sou de l'oposició que cobrava molt
poc en relació als altres.

Acabada la lectur de tota aquesta
serie de números es va passar a la
discusió de temes més o menys pun-
tuals. Per començar, l'oposició va te-
nir la seva oportunitat d'anar presen-
tant les seves dubtes temes que
ells creien necessaris explicas el
Govern del Consistori.

Va començar el Sr. Pep Llinares,
damanant en primer lloc disculpes
per no haver participat de manera
més activa dins la confecció dels
pressupostos. Després d'aixó va ex-
plicar punt per punt els seus dubtes.
Va fer esment sobre la puja dels tre-
balladors de l'Ajuntament en unes
9.000 ptes., també va senyalar la su-
pressió del personal d'estiu i les ho-
res de feina quan hi ha festes que Ila-
vors no es poden cobrir. Demanà so-
bre aquest 10% d'aprofitaments mit-
jos (terrenys que l'Ajuntame,nt es

queda a par/ dels terrenys per fer zo-
nes verdes i altres, quan hi ha una e-
dificació vora de mar) que en el pres-
supost posava 18.000.000 quan en
realitat pujarien fins a uns
170 000 000 i tot això no estava re-
flexat en els pressupostos. També es
va mostrar contrari a la venda de te-
rrenys de l'Ajuntament a la zona cos-
tera

Quan va acabar el Sr. Pep
Llinares començà a parlar D. Jaume
Perelló en representació del seu
grup, va fer referencia al que abans
havia senyalat l'anterior regidor, tam-
bé va dir que a la Comissió d'Obres
hi havia una diferencia de 30 000 000
ptes., entre el que es va dir en un
principi i el que Ilavors ha estat. Va
treura les gratificacions, aquí el Sr
Interventor va dir que això és com-
petencia del Sr. Batle per pagar fei-
nes i hores de fora de l'horari de fei-
na Aquest mateix regidor trobava
que hi havia unes guantes partides
que trobava eren excessives com
per exemple la dedicada a la Història
de Muro (Volum IV) , i el refernt a la
piscina i com no, a les festes del po-
ble

Després de tot això parla el repre-
sentant del Partit Popular el Sr.
Onofre Plomer el qual va fer esmena
a la gran atenció per part de
l'Ajuntament cap a ell i també volgué
agrair que s'hagi confeccionat el
pressupost amb la seva assistencia.

La resposta del Sr. Batle no es va
fer esperar més, dient que aquests
pressupostos volien esser totalment

realistes, equiparables a l'estat de
l'Ajuntament i sense voler fer una for-
ta pressió fiscal. Va agrair la col la-
boració als regidors D. Onofre
Plomer i D. Jaume Cladera, i no va
quedar enrera a l'hora de qualificar
de bona l'oposició dels altres compo-
nents del Consistori. El Batle senyalà
que l'Ajuntament no volia endeutar-se
i per això aplaçava segons quines o-
bres fins que hi hagui temps més
bons. El Batle respongué a cada una
de les preguntes de l'oposició tant el
tema de la puja dels salaris, per po-
sar-los al nivell de vida, com pel te-
ma de gratificacions que anaven en-
ca-minades a pagar segons quins
treballadors que no són purament
funcionaris Referent al teme de llevar
el personal d'estiu, aquestes places
seran cobertes pels propis funcio-na-
ris i així hi haurà una baixada en el
pressupost destinat a pagues d un
20% Referent també al tema dels a-
profitaments mitjos, no va voler fer
cap canvi en espera de la negociació
amb el propietari d'un solar en parti-
cular, per Ilavors mirar d'arribar a un
acord beneficiós per a tots. Amb
respecte al grup municipal d'UIM
volgué fer l'apreciació que hi ha o-
bres que ja estan dins l'Ajuntament,
que cada una per separat ja supe-
ren 50.000.000 ptes. De la piscina va
remarcar, que valia la pena posar-hi
5.000 000 ptes per fer una auténtica
instal.lació olímpica . En quant a les
festes va senyalar la quantitat de
3.180.000 ptes dedicades a la cursa
de braus, en espera de que si ho fa

AUTO:INICIO
CA nn MIAMI:CA

Calle Mayor 62 Te1.537478

MURO - MALLORCA

AUTO:MI:10
crrn 131:1.

Plaza Sant Martt,5	 Tel 537818

MURO - MALLORCA
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la sala

un pancular, millor que millor.
El Batle, a part, va chi- que d'a-

quests pressupostos de 579 381 309
pessetes n'hi ha 483 000 000. que
són ingressos corrents. d'aquests
483 000.000 ptes. un 27% són per al
personal, i un altre 27% per les des-
pesses corrents L'inversió real seria
de 138.000.000 ptes, si l'Ajuntament
no fes deute, no tengués aprofita-
ments mitjos, així 1 tot l'Ajuntament
per ell tot sol podria invertir aquests
138.000.000 ptes. L'Ajuntament de
Muro s'ha endeutat un 233% , un
dels Ajuntaments menys endeutats
de Mallorca.

El Sr. Llinares torn à agafar la pa-
raula demanant qué quant ens que-
da d'aprofitaments mitjos? Quant ens
queda de terra sense urbanitzar?
Resalté que s'havia de fer una major
política, de desfer-nos d'aquesta
mentalitat urbanitzadora, també que
l'Ajuntament cercás més ajuda mit-
jançant les subvencions i que no
passa res per endeutar-se un poc.
Va demanar una millor gestió abans
d'arribar a una negociació forçosa. El
Sr. Limares digué que no estava en
contra de tots els pressupostos sinó
de puntualitzacions con és el cas
concret dels aprofitaments mitjos. Es
va passar a la votació i el resultat va
esser de 12 vots a favor i 1 en contra.

Després de l'aprovació dels pres-
supostos, els següents punts ja no
eren tan importants, de totes mane-
res podem dir que s'aprovaren les
modificacions de l'obra de
complementació de servicio
deis accesos al Poliesportiu (II
Fase) diversos càrrecs, del
Pla d'Obres l servicio 1992, se
va aprovar la modificació del
Pla Plurianual de les Obres
Poliesporitu (IV Fase).

El punt vint-i-quatre era la propos-
ta del Partit Popular d'apla-çament
de l'entrada de l'Impost d'Activitats
Econòmiques (IAE); moció presenta-
da el dia 29 de novembre del 1991,
però que fins ara no havia estat
inclòs a l'ordre del dia. El Batle digué
que els efectes econòmics eren els

mateixos tan si ho aplaçava com si
no ho feia Aquí el Sr Pep Limares
va votar en cotnra per motius de di-
rectnus del parta. S'aprová per vuit
vots a favor, tres abstencions i dos
en contra. El punt següent era l'a-
provació definitiva de l'orde-

nança fiscal reguladora de
l'Impost d'Activitats Económi-
que. (IAE). S'aprova aquesta orde-
nança

Els dos següents punts encara,
que des d'un primer moment pare--
xien coses diferentes, al cap i a la fi
varen esser el mateix. Esteim parlant
per una part de la proposta del
grup UIM sobre la unió a la
Plataforma Cívica per l'Auto-
govern 1 la proposta del Partit
Popular sobre la sol.licitud
d'autogovern. La primera va esser
defensada pel regidor D. Jaume
Perelló senyalant que la seva pro-
posta es podia resumir en una sola
frase "Volem comandar a ca nostra",
l'únic que això volia dir era que el go-
vern tengués el màxim de com-
petències possibles. Aquí va interve-
nir el regidor D. Onofre Plomer dient
que si és això tot el que demana el
Partit Popular a les Illes Balears, és el
mateix El Sr. Batle intervengué en el
tema dient que si els volen coman-
dar, nosaltres volem comandar a
Muro. La votació final va esser d'onze
vots a favor i dues abstencions. La
proposta del Partit Popular també va
esser aprovada per onze vots a fa-
vor, un en contra i una abstenció.

El darrer punt sobre la subvenció
al Consell de la Banda de Música es
va deixar de banda, ja que en la in-
tervenció del Sr Llinares va esmentar
que per tenir una subvenció ha de
tractar-se d'una Persona Jurídica, i
com que el Consell Rector de la
Banda de Música no ho és, primer
s'han de constituir com a tal per po-
der disposar dels doblers D'aquí
que el Sr. Onofre Plomer senyalà
que fa set mesos que la Banda de
Música no ha cobrat. Però així i tot,
varen decidir deixar passar un temps
fins que s'hagi constituit com a
Persona Jurídica, ja que fa poc han
començat els tràmits necessaris.

Després de dues hores de sessió
varen donar per tancada aquesta
sessió extraordinària.

Miguel Porquer

El Pressupost
Municipal del 1992

Pressupost de la Corporació:
579 381.309 ptes

Pressupost de la Residència
Reina Sofia: 24 692 000 ptes.

Li interessa saber
_ Disminueix un 2070% en rela-

ció al de l'any 1991.
_ Els ingressos corrents (sense

subvencions ni 10% d'aprofitament
mig) pugen 483 milions de pessetes
amb ells no només es paguen les
despeses de la mateixa naturalesa
sinó que, endemés, es financien el
60% de les inversions d'aquest any.

_ La càrrega financera (interessos
amortitzacions) es de 11 milions de

pessetes i representa el 233% dels
ingressos corrents. La Ilei autoritza
una càrrega financera anual equi-va-
lent al 25% dels ingressos esmentats.

_ Les despeses de personal re-
presenten el 2745% del pressupost.

_ Les inversions, el 3866%.
_ L'Ajuntament aporta 2 000.000

de pessetes al Pressupost de la
Residència Reina Sofia.

_ S'ha previst concedir subven-
cions per valor de 32.500.000 ptes.

_ En quant a les despeses per
funcions, destacam les següents:

— Acció Social: 16.456.575 ptes.
— Sanitat: 15.527.373 ptes.
— Ensenyança: 40.682.680 ptes.
— Cultura: 12.922.278 ptes.
— Esports: 59.618.776 ptes.
— Festes: 17.530.000 ptes.
_ Els ingressos més importants

són aquests:
— Impost sobre béns immobles

(urbana) (pugen els valors cadastrals
un 5%). 55.650.000 ptes.

— Impost sobre vehicles (s'incre-
menta un 10%): 26.000.000 ptes.

— Impost sobre activitats econò-
miques (de nova implantació. Els co-
eficients aprovats són molt mode-
rats: 1'4/0'5): 20.850.000 pts.

— Impost sobre construccions
(puja un 17'50%): 97.700.000 ptes.

— Recollida de fems (s'incremen-
ta un 6'5%): 28.000 000 ptes.

— Subministrament aigua potable
(mantenen les tarifes): 17.850.000 p.

— Explot. platges: 56 000.000 p.
— Participació en els tributs esta-

tals: 71.000.000 ptes.
— 10% aprofitament mig:

18.486.788 ptes.
— Subvencions per a inversions:

77.480.707 ptes.
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inversions 1992

Complementació servicis d'accés
Poliesportiu II Fase
43.628.776 ptes.

Complementació de les xerxes
d'aigua i clavegueram
30.638.555 ptes.

Adequació d'infraestructures
del Polígon III

51.008.459 ptes.

Millora de l'edifici que un dia
pot esser guarderia: 25.301.149 ptes.

i millora per l'aula d'adults: 15.606.838 ptes.

Equipament i reforma
del PAC

12.917.387 ptes.
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Una ullada al PAC

Pedro A. Santandreu
Lacasa, metge titular

• Ens podries donar una vi-
sió més clara del PAC?

_ Primer de tot la gent ha de tenir
en conta que a Muro, el PAC és un
simple punt d'Atenció Continua. La i-
dea és un lloc per anar en cas d'una
urgencia. El problema está en conei-
xer el que s'entén per urgent i el que
no és urgent. Però així i tot, el PAC és
un centre d'atenció que funciona de
les 1700 h. fins a les 900 del matí, i
que el personal que hi fa feina són
els tres metges de Sta. Margalida i
els tres metges de Muro, més les en-
fermeres.

• Creus que hi ha un poc
de confusió en saber distingir
el PAC i el centre allá on tre-
balla del metge de capça-lera,
per estar en el mateix lloc?

_ El metge de capçalera no can-
via, cada dia es tre-balla amb la
Seguretat Social els matins, i a partir
de les 1700 h. hi ha el PAC. Els ma-
tins es fan domicilis i els capvespres
també, però he de dir que es fan do-
micilis en cas de que el malalt no es

pugui moure. La idea des del primer
moment és anar al PAC per esser
ates. Referent a fer domicilis, depen-
deix de l'opinió personal de cada
metge, per considerar el cas que és
necesari anar-hi o no a casa del ma-
lalt.

• Com funciona el PAC a ni-
vell de metges?

_ El PAC funciona amb tres met-
ges de Muro i tres de Sta. Margalida,
cada dia té guardia un. Al principi
havia problemes però es va pensar
en elegir un coordinador que fes les
funcions d'enllaç amb Insalud de
Palma.

• Han millorat les urgèn-
cies, hem de pensar que a-
bans s'havia d'anar directa-
ment a Palma?

_ La meya opinió personal és que
l'atenció del malalt urgent ha millorat
molt. Hi ha més eines, hi ha més co-
ses que mai pensaven que hi pogués
haver dins un poble, però hem de dir
que hi ha patologies urgents que a-
quí no es poden atendre per molta
feina que es fes. Abans hem de pen-
sar que si arribava a Palma ja anava
bé. Per exemple aquesta setma-na hi
ha hagut un cas de sobredossis; en
el PAC es va poder solucionar, el ma-
lalt va anar a Son Dureta, però per-
fectament, després de la feina feta al
PAC se'n hagués pogut anar a ca se-
va perfec-tament.

• Ens podries dir guineo co-
ses hi ha en contra d'aquest
servei?

_ La meya opinió la coneix ja bas-
tanta de gent. Jo no som partidari

des d'un principi d'aquest PAC, no
m'agraden, però qualcú pot pensar
¿per qué això? Per una part diu que
es millora l'assistència i Ilavors diu
que está en contra d'aquest sistema.
Aquest sistema és bo per a Inca,
Palma, Felanitx, Manacor... però a ni-
vell de poble la gent está acos-tuma-
da a tenir un conacte directe amb el
metge. Hi ha una mica de descontent
ja que un dia hi ha un metge i un altre
dia n'hi ha un altre, la relació metge-
malalt és fonamental dins la medici-
na, això com dic és la meya opinió
personal. Tot es pot millorar. Cuan
es va inau-gurar vàrem firmar els titu-
lars dels pobles en tan en quan està-
vem d'acord amb aquest sistema, el
que Ilavors vàrem firmar és diferent al
que tenim ara. No estic parlant d'as-
sumptes econòmics, estic parlant de
més assistència, unes millors condi-
cions de feina, que hi hauria una am-
bulancia davant la porta del PAC,
que hi hauria un automóvil oficial per
fer els desplaçaments del propi met-
ge. Si l'administració vol fer una refor-
ma, que la faci bé; ens falta una ATS,
hi ha dos capvespres que no h'ni ha
cap.

• Això, ja és definitiu?
_ Ara funciona, que més endavant

lnalud creu que hi ha qualque man-
cament, si ho creu oportú farà can-
vis, i millor si ens envien una enfer-
mera.

• Les instal.lacions són les
más adequades?

_ Per la feina que fa el PAC les
instal.lacions són millorables, però
són ade-quades.

YER
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

— MUEBLES A MEDIDA
— MUEBLES DE COCINA
— CORTINAS Y TRESILLOS

MUEBLES
Distribuidor oficial

CASA ROSSA
	

GROSFILLEX

Ctra. Alcudia-Artá, 43-44 - Tels. 85 04 14 - 85 14 29 - CAN PICAFORT

algebeli 12



• Hl ha hagut problemes

amb la gent que no és de
Muro, com per exemple de
Can Plcafort, Santa Margali-

da, Son Serra, que estan des-
contenta amb aquest servei?

_ En principi sí. Jo puc dir que
estic content de la gent i que nosal-
tres no podem fer més La gent se'n
ha adonat que nosaltres no som res-
ponsables i que esteim entre l'espa-
sa i la paret, entre el que ens diu
Insalud i el que diu la gent.

• Está la gent informada?
_ No, no hi está Es podria donar

més informació per part d'insalud i
l'Ajuntament. Hi havia gent que no sa-
bia qué era el PAC. El que puc dir és
que hi ha molta feina, s'ha convertit
en una visita més com la del matí. La
gent no és culpable, la gent crec que
ho ha fet per comoditat Però, així
tot, si hi ha un cas urgent passa da-
vant els altres i cap problema

• Ene podria dir el lnsalud
ha informat que no hi ha tan-
tee urgències a Son Dureta
com abans?

_ No puc dir res, perquè no hi ha
dades sobr aquest tema, però jo
pens que no hi ha tantes urgències
com abans

• Ens podries contar algu-
na anécdota?

_ Doncs ara que hi pens, crec
que si ens aplegassis a tots els met-
ges en sortia alguna, però en puc
contar una el cas d'una senyora que
damunt la una de la mati-nada va
venir perquè tenia morenes, i que ha-
via parlat amb la seva germana, co-
mentant-li la seva germana que el
millor era posar-hi petroli, però que
després d'alió no havia millorat gens.
Crec que després de la visita se'n va
anar un poc més bé.

• Alguna cosa més vols afe-
gir?

_ No, només donar les gràcies a
la revista Aigebelí i que sempre que
ens hagiu de manestes podeu contar
amb nosaltres

estud

ROM¿llitie
btógruf

Obispo Alberti. 17 - Tel. 53 71 50

MURO (Mallorca)

Lourdes Quintana,
coordinadora del PAC

• Qué és el PAC?
Al 1987 varen sortir publicades

al BOCAIB les 17 zones bàsiques
de salut de la part forana en que
que-dava dividida l'illa de Mallorca
(després varen pasar a ser 18 zones
básiques de salut) Segons uns crite-
ris de proximitat, nombre d'habitants
accessibilitat es varen decidir els po-
bles que serien punt de referencia
per a les urgències i a on s'insta' la-
rien els 18 punts d'atenció continua-
da o PAC

Aquests PAC varen començar a
funcionar de forma progresiva, es-
sent el de Muro un dels darrers que
s'han obert, concretament el passat
dia 26 de novembre del 1991.

Els PAC o punt d'atenció conti-
nuada, comencen a funcionar a les
17 h. fins a les 9 h. del dia següent,
així com les 24 h. del dissabte i del
diumenge Al PAC s'han de dirigir to-
tes les persones que resideixen a la
zona básica de salut que tenguin un
problema de salut urgent, que no pu-
gui esperar a la consulta habitual del
seu metge de capçalera del dia se-
güent.

• Municipis. Area d'actua-
ció.

_ El PAC d'aquesta zona básica
de salut va ser ubicat al Centre
Sanitari de Muro i compren els muni-
cipis de Santa Margalida, Ca'n
Picafort, Son Serra de Marina, Patja
de Muro i Muro.

• Dotació. Utillatge.

El PAC de Muro va ser dotat
d'una serie d'aparats per tal de poder
fer una aproximació al diagnòstic, així
corn un tractament més adequat, i en
el seu cas, fer una derivació cap al

centre hospitalari amb les condicions
més Optimes

lndubtablement la dotació més
imprescindible per un PAC será un
metge i un ATS ben entrenats

• Quines atencions dóna el

PAC?
_ El PAC dóna una atenció mé-di-

ca a tots els pacients que presentin
de forma inesperada i urgent un pro-
blema de salut.

Crec que seria interessant intentar
definir el que és una urgencia, però
segur que no ho aconseguiré. Una
urgencia médica seria un trauma-tis-
me, un accident, un dolor, una dificul-
tat respiratòria o una pèrdua de co-
neixement. Després segurament ten-
dríem que afagir altres situacions que
són viscudes pel pacient corn una
urgencia i que només a qualque cas
efectivament ho són.

• Creus que amb aquest sis-
tema es minorará l'assisténcia
del nostre poble?

_ Sense cap dubte ofereixes un
millor servei al pacient Hi ha certes
patologies que poren ser ateses al
PAC i que ja no és necessari enviar al
centre hospitalari, i per altra banda,
qui ha d'esser enviat cap a Palma ho
fa en millors condicions

• Componente del PAC.

_ Está compost pels tres metges
de Muro (Dr. Santandreu, Dra. Seguí i
Dra Quintana), els tres metges de
Santa Margalida-Can Picafort (Dr.
Llompart, Dra Martínez i Dr. Bala-
guer) i un metge de reforç (Dr
Ferriol).

Els ATS són: les 2 de Muro (C.
Pujol i M Aranda), l'ATS de Santa
Margalida (I. Tur) i els caps de set-
mana venen ATS de reforç.

• Quina és la teva funció
com a coordinadora del PAC?

_ Organitzar el calendari de guàr-
dies, vigilar el manteniment del mate-
rial i sol.licitar el material neces- sani,
així com tenir contactes amb Atenció
Primaria (lnsalud) i amb l'Ajuntament
de Muro.

• Com queda la ig u r a del
metge de capçcalera després
de posar en marxa aquest ser-

vei?

_ Queda com sempre. Cada as-
segurat té assignat el seu metge de
capçalera a qui podrá anar cada dia
de dilluns a divendres a la seva con-
sulta, així l'intimisme i la confiden-cia-
litat queda conservada.
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• Com a metge de Muro,

has notat una congestió els
matins de la consulta normal?

_ No, perquè ja és costum que
quan de guàrdia veus una urgencia
d'un pacient que no és del teu cupo,
Ii aconsellis que quan pugui vagi a
veure el seu metge de capçalera per
explicar-li el problema que va tenir.
Així, quan entregam a l'usuari, que
vé al PAC, la fulla d'atenció urgent
per al seu metge, no feiem una altra
cosa que el que ja veníem fent, però
només de parLuia

Si la pregunta és si congestiona
la consulta normal dels matins, la
res-posta és no.

• Per tot el que has pogut
veure, creus que la gent está
suficientment informada del
funcionament del PAC?

_ Fa quasi tres mesos que funcio-
nam i és normal que la gent encara
no utilitzi correctament el PAC, però
això és feina nostra d'educació a
l'usuari cada vegada que no l'utilitzi
correc-tament, i feina dels mitjans de
comu-nicació de la zona básica de
salut com és aquesta revista.

Si m'ho tornes a demanar el no-
vembre del 92 esper poder contes-
tar que sí estan suficientment infor-
mats.

• Quina impressió t'ha po-
gut do-nar la gent que ha estat
atesa o que ha necessitat del
servei del PAC?

_ La gent crec que majoritaria-
ment se'n va contenta.

Mira, el que és necessari és que
existeixi una bona relació metge de
capçalera-pacient per aconseguir
una comunicació fácil, relaxada i
fresca; penó l'atenció urgent és un te-
ma dife-rent; si la teva filia un dia es
fa un tall a les 22 h. del vespre l'únic
que ne-cesssitarás seran uns pro-
fessionals que atenguin l'urgencia i
punt.

• Qué notes a faltar per a
un perfecte funcionament del
PAC? Pot esser una ambulàn-

cia al portal?
_ Tan mateix ho has dit, una am-

buláncia al portal seria necessària,
però crec que és important destacar
que el municipi de Sta. Margalida té
una ambulancia, i que sempre que la
necessitam acudeix molt rápida-
ment, ja que només hi ha 5 quilòme-
tres de distància,

• Per acabar, vols dir qual-
que cosa más?

_ Be podríem comentar que el
passat mes de gener del 1992, han
estat atesos 530 pacients al PAC de
Muro, dels quals un 34% s'han  des-
plaçat de Santa Margalida, un 14%
de Can Picafort i el 52% eren de
Muro.

ESTAMPACIO TEXTIL
• CAMISETES PUBLICITARIES
• SUADORES
• "CHANDALS"
• EQUIPATGES ESPORTIUS, ETC.
• VENDA AL MAJOR

ROTULACIO PER ORDINADOR
• FURGONETES
• MOSTRADORS
• PANCARTES
• BANDERES
• CARTELLS PUBLICITARIS
• ANAGRAMES COMERCIALS
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Rafela Gual Ramis,
Regidora de Sanitat

u..catke,

Ajuntament de Muro

IMPOST
SOBRE VEHICLES

DE
TRACCIO MECANICA

Periode de cobrança
voluntaria:

Del 1 de Març
al 31 de Maig

teniu la paraula

pregunta: ¿Que és una urgència i el
que no és una urgencia?

• Hi ha hagut queixes a l'Ajun-
tament?

_ Hl ha un poc de tot Segons el
metge que hi trobin uns estan més o
menys contents

• Té l'Ajuntament, a part de la
compra de l'equipament, altres
competències?

Tot depèn d'Insalud, no té res a
amb l'Ajuntament Aquest no-més

de fems, aigües brutes, i així un llarg
rosari de temes.

Ara mateix esteim finançant el
funcionament del PAC en quan a
Ilum, neteja, telèfon, etc inclús pa-
gam el sou de N'Anita, peró tot això
s'aca-barà dins uns quants mesos,
quan passem a ésser centre de sa-
lut.

mira pel seu correcte funciona-ment,
si tot está perfecte de cara a la gent i
de cara a tots els qui allá hi fan feina.

• Creus que seria necessari do-
tar el PAC d'una ambulancia per
no haver d'esperar tant de temps,
fins i tot s'han esperat quaranta
minuts?

Seria ideal tenir-na una sem-
pre disponible, però això és impossi-
ble. De totes maneres quasi bé
l'Ajunta-ment té un conveni suscrit
amb una empresa perque aquesta
cubreixi el servei a Muro. Evitar vint
minuts de demora, que és el temps
mig que ara s'empra, és molt difícil.

• Té l'Ajuntament altres fun-
cions sanitàries , relació PAC-
Ajuntament? Hem de pensar que la
persona que hita feina, a part dels
metges, és una contratada de
l'Ajuntament...

_ Sí, totalment, l'área de sanitat
está en contacte amb l'assistent so-
cial i du a terme campanyes de pre-
venció de drogues, així com temes

• En qué ha afectat a l'Ajunta-
ment el muntatge del PAC ( Punt
d'Atenció continuada)?

Ha beneficiat, ha perjudicat, ja
sabem que ha dotat aquest centre,
però també ha deixat de pagar un
metge els capvespres per a l'atenció
dels que no hi podien anar els ma-
tins.

De moment fins que no hi hagi re-
sultats no podem dir res. Però hem
de dir que Insalud (Institut Nacional
de la Salut) ajuda a pagar, mitjançant
la Conselleria de Sanitat. Tot és com-
petencia de l'Insalud, esteim parlant
del funcionament. L'Ajuntament en
quan en aquest tema, només pot vi-
gilar si tot está al gust del poble i al
gust dels metges que hi fan feina ca-
da dia.

• Creus que per part de l'Ajun-
tament s'ha informat a la gent del
qué és el PAC?

_ Vàrem procurar estar al dia mit-
jançant la publicació d'uns fulls d'in-
formació d'aquest servei medic.

• Creus que aquesta informació
ha estat suficient o per altra banda
encara hi ha una mica de confusió,
sobre tot per la coincidència del
PAC amb la consulta diaria de la
Seguretat Social?

La gent a vegades per comodi-
tat s'estima més no llegir aquests
fulls. Crec, de totes maneres, que no
va ésser suficient, però el temps ho
dirá. Els metges també van, poc a
poc, informant d'allò que ells creven
més necessari.

• Hi ha gent que hi va per un pe-
tit malestar. No creus que això s'-
hauria d'explicar?

_ Jo crec, com he dit abans, que
són els metges els qui han d'informar
també. La gent es pensa que el met-
ge del capvespre encara hi és. Però
no tan sols això, també hi ha la gran
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opinió

Autodeterminació

Partit Popular

La posició del Partit Popular i la
meya pròpia davant la qüestió de
l'auto-determinació és la següent:

El Partit Popu!ar reconeix i assu-
meix l'actual Constitució Espanyola,
en la que es va establir la 'indissolu-
ció de la unitat nacional, patria comú
¡indivisible de tots els espa-nyols'.

Nosaltres rebutjam qual-sevol ti-
pus de separació del País Balear de
l'Estat Espa-nyol.

En opinió del Partit Popular el de-
bat sobre la independencia és del tot
inútil i ens allunya de la vertadera i
urgent qüestió, que no és altra que la
de configurar els límits del nostre au-
togovern. Volem arribar al màxim de
competències apuntades per la com-

cartes al director

peténcies apuntades per la Consti-
tució i per aixO demanam les trans-
ferencies que ens pertoquen.

El Parid Popular creu que la per-
tenença de les Illes Balears a
Espanya no és una imposició sinó
que reflexa la voluntat de la nostra
gent que així ho va decidir al llarg
dels segles passats i més recent-
ment en el seu clar reco-neixement
total recolzament del text constitucio-
nal.

Onofre Plomer Perelló

UIM
Independents de Muro

El dret a l'autode-terminació dels
pobles está reconegut per l"ONU i
per tractats internacionals firmats

per Espanya.
Aquest dret vol dir, la capacitat

d'un poble per decidir el seu futur.
El poble de Mallorca té aquest

dret.
I qué volem a UIM-Independents

de Muro, per a Mallorca?
Volem el més aviat possi-ble, tenir

una autonomia com la que tenen els
catalans i els bascs, que és precisa-
ment el mateix que demana la
Plataforma Cívica per l'Auto-govern.

Es molt important recalcar aixó,
perquè a Madrid el PP i el PSOE vo-
len signar el 'Pacto Autonómico', que
suposará dividir Espanya en auto-no-
mies de primera i de sego-na. Per a
les Illes Balears ens tenen reservada
una d'aquestes.

A Madrid, en resum, no volen que
tenguem el mateix dret a l'autonomia
que cata-lans i bascs.

I nosaltres Iluitarem per-qué això
no sigui així.

Jaume Perelló

Se alquila

LOCAL
Y

COCHERIA

EN
CALLE MIQUEL TORTELL, 20

Informes: tel. 53 73 37

Sr. Director:
El claustre de professors del Col.legi Públic Guillem Ballester i Cerdó, en

resposta a l'escrit "Deixa Astorat" de l'últim Algebelí, fent refe-rencia al Cant de
la Sibil la, volem fer constar el següent:

_ El nostre col.legi no ha tengut mai res a veure en l'elecció dels nins o ni-
nes que canten la Nit de Na-dal (Sibil a, cant de l'Angel, Sermó de la Calenda,
etc.).

_ El que la Sibil.la sortís "tan malament" no té a veure amb_els l los o affai-
re* que atribueixen als col.legis, ja que consideram que tals embolics són ine-
xistetns.

_ Quan una cosa surt malament (teatre, concerts, i en aquest cas la Sibil la)
no podem donar sempre la culpa a unes entitats determinades, sinó, a una
manca d'assaigs, prepa-ració, elecció adequada, etc.

Per això demanam, que abans de publicar notícies que afectin el nostre
col legi, venguin a documentar-se, que nosaltres estarem sempre a la seva dis-
posició

El Claustre de Professors
del Col.legi Públic
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La llen
fein

de tot

opinió

On és la joventut
del nostre poble?

Crida l'atenció que des d'uns
anys cap aquí es veuen pocs al.lots
que vagin en grup amunt i aval. Tots
estan ocupats en les diverses activi-
tats a les quals han estat apuntats
pels seus pares, tal vegada per He-
var-sels de davant, i en més oca-
sions, perquè el fill del veinat o amic
hi va; i aixó no vol dir que totes les
activitats que afortunadament els jo-
ves poden dur a terme, no siguin be-
neficioses per a ells. Però sí creim,
que un nin que encara al millor no ha
combregat, no té que tenir l'agenda
més ocupada que un executiu de
Walt Street.

Hi ha d'haver temps per esser
al.lots o nins, de jugar i relacionar-se
entre ells com a tals.

Amb una paraula, des de Várea
de joventut de l'Ajuntament, si és que
n'hi ha d'área de tal naturalesa, s'-
hauria de fer qualque cosa més, no
tot és subvencionar competicions es-
colars, Murense, escoles, etc. i s'a-
nomenen aquestes, perquè d'alguna
manera estan amb un contacte di-
recte amb els al.lots del nostre poble.

Podria esser un exemple con-
trac-tar, diguem-li un animador socio-
cultural o el que volgueu, i esteim
parlant d'una dotació aproximada
de uns 2 milions de pessetes anuals,
vora els 500 milions, milió amunt mi-

lió avall, que es gastará aquest any
(suposa un 0'4% del pressupost). No
creim que sia cap exigeració quan
per a una cursa de braus que dura 2
hores es deixa pedre una milionada.

Endemés, aquest animador so-
cio-cultural es podria dedicar a mun-
tar activitats no només pels més pe-
tits, sinó que per a tota classe de jo-
ventut.

Després de la desaparició del
club d'esplai Sarau i Bauxa i de l'in-
tent fallit d'obertura del local de la jo-
ventut, poques coses més s'han fet
amb aquesta materia en el poble, i

això que hem tengut 4 anys el regi-
dor de cultura, llicenciat en
Pedagogia.

S'ha acabat el voluntariat i si des
dels estaments públics no es fa qual-
que cosa, ningú es mourà. Encara
que fins als 18 anys no es voti, el dia
de demà això s'agrairá.

Per mostra, aquests al.lots s'ho
munten així com poden a una zona
ajardinada que no els fa nosa res,
amb el perill que si trenquen qual-
que fanal encara se'n duen qualque
estirada d'orelles.

J.F.K .

Terrorisme?

Un altre migdia, fred i humit del
gener. El nostre personatge, aquest
que avui ens té aquí, a vosaltres per
anar desblinant aquestes paraules i
a jo per caracolejar-les al full, es des-
perta  Un dia més hauria de passejar
la cantinosa ressaca, el mal gust de
sempre i el poc encert per posar els
peus allá on cal. Havia moldejat els
escrúpols en el trist i mai enyorat lloc
on hi ha la fita del nin a
l'home.Decidí,aprofitant l'experiència
de la instrucció "aficar la cota" una
vegada més, i sortí de sota el túpid i
verd vel del soldat desconegut.
Manera poc hábil i molt habitual per
posar els peus un instant damunt
l'escenari dels surrealistes èxits. El

caralsolista coronell es guanya un
lloc entre els marathonians, ignorants
i desfassats monolingüístes.

La mitat treball, la mitat destresa,
pretenia minvar el contingut del nos-
tre estatut, cnvellar la nostra llengua
i pujar la nostra universitat al ban-
quet dels reos, acusant-la d'ametre-
llar i aniquilar amb els mots més nos-
Vos.

Suposant, gairebé sense esforç,
ens adonaríem que el més ignorant
dels trepijadors d'escenari desvat-
llaria, el desencaminat, bélic i distor-
sionat jeroglífic que rovegava els in-
teriors encefàlics del gran Coronel.
Ell, amb irónica rialla i delatadora mi-
rada, l'única solució que deixà corre
d'entre els seus llavis fou el terroris-
me. Terrorisme gratuït, sense el mí-
nim interrogant.

Qualsevol pot donar la mateixa
solució, qualsevol pot pensar com el
gran coronel, qualsevol pot esser ell.

L'uçol
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temes d'actualitat

Muro ha estat notícia a la premsa mallorquina

Arrel de les diferentes notícies
que han aparegut als diaris dins a-
quest mes passat, sobre temes muni-
cipals, hem volgut tenir una xerrada
amb el batle de Muro, Miguel Ramis,
perquè ens explicas el seu punt de
vista i d'alguna manera, ens aclarís
els següents punts d'actualitat que
tot el poble comenta

Polémica damunt la
Residencia Reina Sofia

• Vostè está d'acord amb l'arti-
cle que va aparèixer el dia 22 de
gener del 1992, al Diari de Mallor-
ca amb el títol "Polémica en Muro
en torno a la residencia Reina
Sofia"?

_ No tan sols no hi estic d'acord,
sinó que inclús vaig fer arribar al re-
dactor del Diari de Mallorca que to-
tes les informacions que deia no e-
ren certes, i que tal polémica no exis-
teix ja que la residencia funciona per-
fectament.

• Si l'informe del Diari de
Mallorca és erroni, qui creu que té
la culpa: l'articulista, el diari o la
font d'on es va treura la noticia?

_ L'articulista crec que no té la
culpa, i que tot això va sortir de
qualcú que li va contar. Més bé es
tracta d'una informació errònia, ja
que problemes económics l'Ajunta-
ment no en té, i en quan al funciona-
ment, si anam a la residencia podeu
xerrar a la gent i veureu que no n'hi
ha de problemes. A vegades hi pot

haver problemes de convivencia en-
tre ells, però això en qualsevol
col.lectiu és normal que passi; lla-
vors a mesura que passa el temps
desapareixen

• Creu vostè, que el fet de que
poguessin venir personas de fora
de Muro, com pretén l'Inserso,
compensaria les avantatges que
suposaria transferir la residència a
aquest organisme?

_ En primer lloc cal dir que
l'Inserso conta amb més doblers que
l'Ajuntament i que si estás interessat
en tenir una residencia a Muro,
l'Ajuntament estaria dipost a cedir te-
rrenys per a tal finalitat.

En el seu moment es va demanar
a l'Inserso si podria ajudar a l'Ajun-ta-
ment en la construcció de la re-
sidencia. Van contestar que no era
possible, i que l'única possibilitat era
que es firmas un conveni en que
l'Inserso pagaria el cost proporcional
a un nombre determinat de places,
sobre les quals ella tendría el dret
de col locar-hi qualsevol persona de
i 'Estat espanyol 1 endemés fossin llits
assistits, o sia, que la gent que entras
a la residencia hi pogués entrar amb
qualsevol estat de salut. Vull dir, que
si es tractás, per exemple d'una
persona tetraplégica s'hauria d'ac-
ceptar, o si necessitás una ajuda del
60% també s'hauria d'acceptar.
Davant això no ho vàrem accedir,
perquè jo, com a batle, pens que la
residencia no és això, sinó que és un
lloc que dóna seguritat a la gent ma-

jor, on les persones velles de Muro,
sàpiguen que hi poden anar en qual-
sevol moment, on tota la gent sigui
coneguda i on siguin ajudades pel
personal de la residencia O sia, que
fos una casa gran del poble i per a
la gent del poble, tot això suposant
per a l'Ajuntament un cost, aquest
any, de només dos milions de pes-
setes, que en relació al pressupost
de l'Ajuntament és una quantitat pe-
tita.

• Com a bon empresari, sabrá
vostè que quan un negoci va mala-
ment es prenen mesures. En a-
quest cas de negoci públic, será i-
gual?

_ Ciar que sí, i a més, ho demos-
tro en el funcionament de l'Ajunta-
ment. Pens que la residencia és el
negoci més siá que tenim i no és rui-
nós.

Per a les quaranta persones d'e-
dat que viven a la residencia i per la
resta del col.lectiu de la tercera edat
que viu a Muro, suposa un recol-ça-
ment moral 1 humà a un cost mínim.

• Després d'un any, creu vostè
que el sistema de funcionament
és l'adequat?

_ Pens que sí, i si qualcú té idees
i suggeréncies per millorar el funcio-
nament de la residencia seran ben
rebudes. La residencia necessita sis
o set anys de funcionament normal i
la gent s'acostumarà al que és la re-
sidencia, i a ponviure amb més per-
sones i acomodar-se a les cir-
cumstáncies.
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Tancament
de l'abocador il.legal
de Son Parera

• Per qué s'ha tancat ara i no a-
bans l'abocador de Son Parera i
quins afectes pot tenir aquest tan-
cament?

_ S'ha tancat ara, ja que els pro-
pietaris de l'abocador fa temps que
seis havia advertit que es tenia que
legalitzar l'abocador si es volia conti-
nuar tenint-lo obert, i davant la passi-
vitat d'aquestes persones he hagut
d'optar pel tancament , ja que sinó,
jo mateix incurria en un delicte e-
cològic tipificat penalment.

El que s'hauria de fer és establir
un acord entre els ajuntaments, crear
un abocador legal i més envant,
quan s'hagi constru'it la planta de

tracta-ment de fems, que tardará al
menys uns 4 anys, el problema es
resoldrá.

A partir d'ara ningú pot aborcar
fems a l'abocador de Son Parera. La
policia local está encarregada de vi-
gilar que així sia, i redactar un infor-
me diari que ho certifica.

L'Ajuntament
ha iniciat
l'embargament dels
c/c. dels morosos

• Sr. Batle, que ens pot dir da-
munt l'embargament de comptes
corrents dels morosos?

_ L'Ajuntament es limita a aplicar
el reglament de recaptació dels im-

post municipals. Existeix el període
voluntari, el període amb recàrrec i
el període de "apremio" en la recap-
tació de taxes. L'Ajuntament el que
está fent ara, és el que ja va fer l'any
pas-sat al mes de novembre, que
era la primera prova d'embargament
de comptes corrents per al cobra-
ment de serveis que s'han dut a ter-
ma; al final no es va tenir que em-
bargar ningú, va bastar un avís.

Aquesta mesura no és que l'hagi
agafada el batle, sinó que és el sis-
tema que permet aquests meca-nis-
mes. El primer que hem fet ha estat
avisar abans de fer els embar-ga-
ments, i la gent ha reaccionat i va
pagant. En general la gent de Muro
és pagadora i no hi ha massa pro-
blemes, Ilevat de les taxes de l'eco-ni-
da de fems i l'impost de circulació
que són més laborioses.
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deixa astorat...

• Assumim la falta d'ortogra-
fia. En el Deixa Estorat s'ha
d'escriure Deixa Astorat.

• Que a certs carrers de Muro
es toleri l'aparcament, encara
que hi hagi discos que no el per-
meten.

• La manca de normalització
dels noms dels carrers de Muro.

• El desgavell que hi ha els
matins al Centre Sanitari. Tot s'a-
rre-glaria posant-hi ordre. Però...
qui el posa?

• Que no es cerqui cap sol.lu-
ció per a l'embelliment de la
plaça de Sant Martí.

• El forro que han de soportar
algunes façanes del nostre casc
antic.

• Que algunes voreres de ca-
mins fassin vertader oi. Qualque
dia es decidiran a fer-les netes,
uns, i els altres a no embrutar-
les.

• Que els Quintos d'enguany
hagin volgut a les al.lotes quin-
tes a la festa.

• Que els hagin volgudes, per-
qué sinó els hi donaven la mitat
de la subvenció.

• Que per fer una hora d'es-
port, n'hagin de fer dues de ges-
tions.

• Que les aigües brutes
d'Inca, venguin a parar als horts
de Muro, sense tenir noltros res
a veure amb elles.

• L'ombra que ha quedat, des-
prés de la tallada d'arbres, a la
nova urbanització a la Platja de
Muro vora el Mollet dels Angle-
sos.

algebell 20



Ràdio Albuhaira

Ben aviat fara dos anys que en el
107.7 de la freqüancia modulada s'i-
naugurá una nova emissora, Radio
Albuhaira, la radio municipal de
Muro.

Han estat dos anys d'il.lusions i
entusiasme per fer radio i, de mica
en mica, aconseguir la qualitat desit-
jada.

El nivel l d'audiència no es pot dir
que sigui alt, ara bé, s'ha de tenir
present que encara és una radio molt
jove i que el seu temps de programa-
ció es redueix als divendres horabai-
xa i als dissabtes tot el dia De totes
formes és a la col.lectivitat a la qui
correspón ara interessar-se per a les
activitats que es fan en el poble.

Després d'un parèntesi de silenci,
motivat per mancances tècniques,
que a la fi s'han solucionadas amb
l'adquisició de nous aparells, com
ara són: taula de mescles, plats de
discos, micròfons, etc es torna a po-
sar en marxa, idó, la magia del so ra-
diofónic , omplint així un espai en la
comunicació i expressió del poble de
Muro.

El passat dia 1 de febrer Radio
Albuhaira present à la nova progra-
mació. Sens dubte una programació

variada, imaginativa, ágil i entusiasta,
que pretén informar , entretenir i co-
nectar de manera aficaç amb els
oients. A més a més Radio Albuhaira
disposa en la nova etapa d'un nou
servei a l'abast deis col.laboradors i
deis oients, un telèfon amb el número

53 81 53, la qual cosa farà possible
un majar grau de comunicació.

Com a darrera nota informativa,
Radio Albuhaira conectará cada dia
de 9 del matí a les 2100 hores del
vespre, excepte els dissabtes, amb
la RAC 105
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Miguel Ramis
Moran ta,
adiestrador canino

- D. dónde y cuándo nació
tu inquietud canina?

- Primeramente tengo que decirte
que es un rasgo hereditario que me
dejó mi padre, en paz descanse. De
pequeño pude observar que los ani-
males me atraían y sobre todo, entre
ellos los perros, que actualmente me
fascinan. Hace ya bastantes años,
muchos mureros pudieron observar
cuando mi padre iba ganando a-
puestas por entrar en un recinto don-
de había un perro de guarda en liber-
tad, su testigo era dejar su insepara-
ble sombrero en la puerta de la case-
ta, estando ausente la violencia, y en
repetidas ocasiones lo malograron
los perdedores de dichas apuestas o
videntes a dichos actos, al querer i-
mitarle. Era su secreto, de cuya inti-
midad yo formaba parte. Hay que a-
ñadir a todo esto que desde que yo
nací, en mi casa, nunca han estado
ausentes los perros.

- ¿Qué tiempo hace que a
nivel profesional te dedicas al
adiestramiento canino?

- Cinco años. Mi padre me dejó lo
fundamental para estar en esta profe-
sión , y con la ayuda de varios maes-
tros profesionales voy complemen-
tando mi experiencia incansable-
mente día a día

- ¿Cuál es la raza canina fa-
vorita para ti?

- El pastor alemán, por ser el más
completo El doberman, el boxer, el
pastor belga y otros, también mere-
cen mi admiración

- ¿Qué consejo darías a un
señor que quisiera ser propie-
tario de un perro o que ya lo
es?

- Bajo mi punto de vista, para te-
ner un perro/a en casa se tienen que
cumplir varios requisitos: tiene que
tener espacio suficiente y adecuado
para alojado, le tienen que gustar los
perros con capacidad de amarlos
(no se puede adquirir un ejemplar
por la sencilla razón de que el vecino
tiene uno o están de moda), que ten-
ga un mínimo de tiempo para dedi-
cárselo a diario. Con lo anteriormente
dicho evitaríamos muchas calamida-
des que se ven diariamente en el
mundo del perro.

- ¿Qué se le puede enseñar

a un perro?

- Disciplina, obediencia, defensa
y ataque

- ¿Qué tiempo empleas nor-
malmente para enseñar a un
perro?

- Una media de dos meses y me-
dio, pero una vez finalizado mi traba-
jo, periódicamente me voy cercio-
rando de que mis clientes siguen la
línea adecuada.

- ¿Tienes un recinto ade-
cuado para la práctica de tu o-
ficio?

- Sí, por supuesto. Tengo unas
perreras, parques de recreo, pistas
de adiestramiento, pistas de obstá-
culos y voy al campo para practicar
el rastreo

_ ¿Qué tipo de alimentación
aconsejas para ellos?

- Bueno, te podría escribir un libro
en base a esta pregunta, pero para
no extenderme más, te diré que con
un pienso completo alternándolo con
una comida casera, es suficiente.

- ¿Perro o perra?
- Bueno, daría absoluta libertad

para elegir el consorte que a uno le
sea más conveniente. El perro es
más libre en sus paseos, mientras
que la hembra es más pegadiza y
cariñosa, aunque debe ser controla-
da en sus periodos de celo.

- ¿Cómo se puede adquirir
un cachorro de buena raza a
un precio razonable?

- Toda calidad tiene un precio,
esto ya se sabe. Un buen asesora-
miento profesional antes de realizar
la compra, creo que es lo más ade-
cuado.

- ¿Cómo se llama tu perro?
- César

- ¿Qué edad tiene?

- Dos años y medio
- ¿En qué concursos has

participado?
- En tres pruebas de trabajo, en

las cuales he obtenido dos primeros
puestos y un segundo lugar.

Prueba de trabajo - Sóller
15-9-1991
Juez: Luis Cuevas Gómez
Resultados:
_ Prueba Grado Básico
1.° César
Guía: Miguel Ramis
Puntos: 86
Calificación: Excelente
2.Q Poti
Guía: Antonio Raja
Puntos 78
Calificación: Bueno
3.Q Drakar
Guía: Jorge Piza
Puntos: 65
Calificación: Suficiente
4.Q Elisa
Guía. Antonio Martínez
Puntos. 65
Calificación: Suficiente
5.Q Tip
Guía: Paul Pujol
Puntos: 65
Calficación . Suficiente
- Bueno Miguel, ya para ter-

minar, te voy a formular una
pregunta un tanto indiscreta
que por supuesto puedes evi-
tar responder. ¿Cuál es la di-
ferencia básica entre el hom-

bre y el perro?

- Bueno, me lo pones difícil. Aquí
podría aplicar el refrán que dice:
Cuanto más conozco al hombre, más
quiero a mi perro'.

T.V.
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el rimó de s'a bufera

Algebelí compta, a partir d'aquest
número, amb un reconet de fotges,
canyet i jonqueres: el Par Natural de
S'Albufera estará present a aquestes
pàgines, amb la intenció de que els
murers estiguin al corrent, punt per
punt, de les notícies i novetats d'a-
questa zona del terme municipal que
és el primer Parc Natural de les
Balears.

Han arribat
els cavalls francesos

A principis de desembre de 1991
varen arribar nous habitants a
S'Albufera : uns dels projectes més
antics del parc natural es va acomplir
amb l'arribada d'una guarda de ca-
valls procedents de la Camargue,
que viuen avui en total llibertat a la
zona del Cibollar (es poden veure so-
vint des de la carretera des
Murterar, entre el Canal d'Estella i el
Camí des Senyals). Es una guarda
de dues egües adultes, set pollines i
un cavall, n'Hector, que esperem si-
guin l'origen de moltes guardes, que
duguin a retxa el canyet, i ajudin a e-
vitar els focs, que poden fer tan de
mal segons com i segons a on.

Aquesta raça de cavalls está es-
pecialment adaptada a pasturar a te-
rres innundades i fangoses, a menjar
canyet i herba salada i viure sempre
a l'intempérie. S'han adaptat molt bé
a S'Albufera; encara que l'hivern és
fred, més ho és a la seva terra d'ori-
gen.

Aprop de set mil aus
passen aquest hivern
a S'Albufera

Cada hivern que passa, al parc
de S'Albufera aplega més 1 més au-
cells. Quan es va declarar, al 1988,
després de molts d'anys de caça a-
rreu, canals abandonats i bruts, can-
yet vell per tot 1 sense comportes,
sols hivernaven uns dos mil animals,
entre fotges i ánneres. Enguany n'hi
ha un total de 7.137..

Per contar-los, una sèrie de per-
sones enteses van a la mateixa hora
a cada zona del Parc, i dues volen
per damunt amb un ultralleuger, i a-
punten cada esbart i cada volada
Així, sabem que enguany hi ha més
de 3.500 fotges, aprop de mil dos-
cents capblaus, quasi mil cel.les,
quatre-centes cinquenta siluladors,
sis-cents cullarots, i devers tres-cents
moretons, a més d'algunes rareses
com celles blanques, pardes, oques,
etc.

Un bon lloc per veure bons es-
barts d'aquests animals és el mirador
que construiren uns voluntaris angle-
sos a Las Gaviotas. Amb uns prismà-
tics, es pot passar una bona estona
destriant totes les espècies que s'hi
veuen.

I per paga, els caçadors han
pogut comprovar la ultilitat del parc,
ja que molts de capblaus i altres
epécies surten a menjar per les
marjals, dins el vedat de la societat, i
els aficionats a 'La Becada han
pogut fer bones caçadetes.

SE VENDEN PISOS EN CA'N PICAFORT

INFORMES: HOTEL JAIME II (Sr. Miguel Juan)

TEL. 85 02 14 - 85 06 10	 CAN PICAFORT
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Sa Quinta del 74

Es el cap de setmana de les bru-
ses blanques, els mocadors vermells
i darre-rament de les bombes, per-
qué al.lots hem de reconéixer que
alió no eren coets, eren bombes, mis-
sils 'patriots' que varen convertir
Muro en una especie d'Hiroshima i
Nagasaki. . Hi ha dones que encara
sarzeixen calces de les 'secueles' I
quan deim al lots també volem dir
al.lotes (coses de la democracia) .
Ben mirat feren bé de no voler dividir
la subvenció, cerqué en vistes a la
ventada que va fer el dissabte del
concert, només verem el fogueró i
qualque 'gatarrí' ¿oh no?

El segon concert ja va anar una
mica millor, encara que la reduida de
pressupost va 'dificultar' l'actuació
de 'Los Malditos'. Però l'espec-tacle
de 'Dirty Boots' va demostrar que els
murers sempre hi són..

No podem acabar sense fer men-
ció a les 'estrelles' de la festa, per-
qué molt de 'Quintos' per amunt
'Quintes per avall, però les qui dis-
fruten i s'ho passen de pinyol verme! l
són les mares. L'any que vé s'hauria
de proposar que fossin elles les que
toregin.

Els 'Quintos', com cada any, ha
estat una festa polémica, peró tots
hem tengut o tendrem 17 anys i ga-
nes de fer renou, encara que no hem
d'idenficar esser 'Quinto' amb fer la
prepa-ració per poder entrar als CO-
ES

Tercera Edad de Muro

Ante todo quiero repetir lo que di-
ce el refranero, refiriéndome a unos
hechos pasados. Dice. 'Quien no di-
ce nada, lo dice todo'. También dice.
'Quien dice la verdad muchas veces
pierde la amistad' Por lo tanto, con
este escrito, solamente comentaré lo
sucedido día 21 de enero de 1992
con una excursión y matanzas en 'Sa
Nostra'

La noche del 20 al 21 llovió Fue
una lluvia muy beneficiosa para la a-
gricultura (había muchos campos
sembrados y se dudaba que pudie-
ran nacer), pero a los excursionistas
les preocupó, ya que el día siguiente
había una excursión y deseaban te-
ner un buen tiempo Llegaron a la
Gruta sin ninguna novedad y fueron
muy bien recibidos. Acto seguido les
repartieron es 'berenar'. coca con
verdura y bebidas Después visita-
ron el museu de Fray Junípero Serra
en Petra Verdad que a muchos de
los excursionistas no les hacía ilusión
esta visita, pero después de haber
visto y escuchado la explicación que
les dió un señor sobre la vida del
Fray, hijo de su pueblo, todos coinci-
dieron en decir que les había agra-
dado mucho. Les dijeron que de pe-
queño fue monaguillo, cantor y sus
primeros estudios los realizó en su
pueblo. Siendo ya Franciscano cele-
bró misa y predicó en la Iglesia de
San Pedro, en el Convento y en el
Santuario de Bonany donde partió a

misionar para el nuevo mundo.
Petra ha querido honrarle su . me-

mona dedicándole una plaza donde
se alza un monumento a su figura.
Todos agradecieron la explicación,
aplaudiendo las palabras que con
tanta amabilidad explicó este señor,
amigo del Sr. Ferrer, parte de la vida
del hijo de Petra, Fray Junípero, or-
gullo de todos los vecinos del pueblo
que lo tienen en su memoria.

Partieron otra vez hacía la
Gruta, pasando por las calas de a-
quellos entornos, llegando a la hora
de comer. Después de disfrutar de
rica comida, bailaron y al salir fueron
todos obsequiados con un presente
de cerdo: longaniza y butifarrones.

Día 21 de febrero de este mismo
año, en la Residencia de la Tercera
Edad Reyna Sofía se celebró una mi-
sa en acción de gracias, asistiendo
además de residentes y algún fami-
lar, las Autoridades Locales. El moti-
vo fue la celebración de su Primer
Aniversario. La Asociación de la
Tercera Edad envía la enhorabuena
a este distinguido colectivo, desean-
do que por un sin fin de años, la pue-
dan celebrar.

El día 6-2-92 unos Directivos
fueron a María de la Salud para parti-
cipar en la fiesta de su Aniversario ,y
otros asistieron a una reunión de la
comarca 'Las Marinas', en la cual ha-
blaron y propusieron cosas todas en
bien de la Asociación. Entre ellas lle-
varon la gran noticia de que pronto
podremos beneficiarnos de la pues-
ta en marcha de la bonificación del
25% de descuento para viajar con
los autocares que hacen diariamente
la línea de Muro-Palma o viceversa.
Esta noticia beneficiará a todas las
personas con más de 65 años.

También se da la casualidad que
hoy día 6 han llegado 32 de nuestros
excursionistas que han pasado 15 dí-
as en Torremolinos, vacaciones con
Inserso, y han disfrutado de su es-
tancia y no han tenido ninguda nove-
dad.

Si no surgen inconvenientes día
28 de febrero se celebrará la fiesta
del octavo Aniversario de la
Asociación, celebrando una misa en
la Iglesia Parroquial a las 12 h. y una
comida de solidaridad en Son Sant
Martí, a las 14 h. Esperamos que en
el siguiente número de Algebelí lo
podamos contar

Bartolomé Riutord
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I Aniversario
de la Residencia

El día 2 de este mes de febrero, la
Residencia Reina Sofía celebró el
Primer Aniversario de su apertura.

A las 1230 h. y en el salón princi-
pal, el Sr. Rector de nuestra Parroquia,
D. Pedro Fiol, miembro del Consejo de
Administración del Patro-nato, ofició
una misa solemne a la que acompaña-
do de las voces de la coral "Miguel
Tortell", asistieron los miem-bros del
Ayuntamiento, del Patronato, residen-
tes, personal de la residencia, familia-
res y vecinos.

Por coincidir la fecha del aniver-sa-
no con la festividad de la Presen-tación
de María, o sea, "la Mare de Déu
Candalera", se la nombró Patro-na de
la Residencia, por lo que cada año por
la misma festividad se com-memorará
la solemnidad instituida.

La Residencia obsequió a los pre-
sentes con un surtido aperitivo en las
terrazas del edificio, al tibio sol de un
día espléndido y teniendo por fondo la
extraordinaria vista del campo murero
y la Bahía de Alcudia.

El Alcalde-Presidente del Patro-na-
to, D. Miguel Ramis, brindó por la feliz
estancia de todos los residentes, por
su salud y para que la residencia sea
para quienes la disfrutan, un remanso
de paz y un verdadero hogar para to-
dos.

iMolts d'Anys!

Els regidors es pugen
10.000 Ptes. lineals

En el mateix acord d'aprovació
del Pressupost s'acordà incrementar
les pagues dels regidors en 10.000

pessetes lineals. D'aquesta manera,
mentres que la puja supossa pel
Batle un increment del 833%, pels
regidors de l'opo-sició suposa un
66'66%. Les noves indemnitzacions a
cobrar mensualment durant l'any
1992 són les següents:
• Éatle-President - 130.000 pessetes.
• Presidents Comissions Infor - mati-
ves - 60.000 pessetes.
• Regidors - 25.000 pessetes.

Ostenten presidència de
Comissió Informativa els regidors de
la majoria, a més de Jaume Cladera
del PSOE i Cnofre Plomer del Partit
Popular.

Muro d'un temps

Ens agradaria publicar a Algebelí
fotografies antigues de gent del po-
ble (grup d'alumnes, retrats, nins,
etc.), testimonis d'un passat que en-
yoram, qualque vegada Així que si
les cercau i ens la feis arribar vos ho
agrairem. Les aniríem publicant a re-
vistes successives sota el títol de
'Muro d'un temps.

María E. Mulet Homs,
Tesis Doctoral

La Dra. María Emilia Mulet Homs,
vecina de Muro, Profesora asociada de
la Universidad de Alicante, realiza su
formación clínica en el Hospital de San
Juan y Clínica San Carlos de Alicante.
Después de varios años trabajando con
animales de experimentación, ha publi-
cado varios trabajos en revistas de ám-
bito nacional y otras publicaciones ex-
tranjeras (A.R.V.0). Estos ham culmi-
nado en la lectura y defensa de su tesis
doctoral. Dicha lectura se llevó a cabo
el pasado 13 de diciembre de 1991, re-
alizada en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Alicante y bajo la di-
rección del profesor Jorge Alió, cate-
drático de oftalmología de la
Universidad de Alicante. La tesis docto-
ral presentada lleva por título:
'Terapéutica antiinflamatoria-antioxi-
dante de la queratitis cáustica experi-
mental en fase aguda'. Se obtuvo por
dicha tesis la máxima calificación de
Apto Cum Laude.

En el próximo congreso internacio-
nal de Oftalmología sobre "Inflamación
Ocular' a celebrar en Israel durante el
mes de septiembre de este año en cur-
so, se van a presentar parte de los re-
sultados obtenidos en dicha tesis.

Cases de
Son Sant Martí

COMUNIONES - BAUTIZOS
BODAS - BANQUETES

CONGRESOS - CONVENCIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
BELLOS JARDINES

AMBIENTE FAMILIAR

Ctra. Muro-Can Picafort, km. 8
Apar. n.° 2 - Tel. 53 74 50
07440 MURO (Mallorca)

25 algebeli



gent

Gabriel Escalas Boyaras
El dia 15 de desembre de 1991, a

la Seu i de mans del francisca P
Esteve Claque ii Vallespir, va rebre les
aigües baptismals el nin Gabriel
Escalas Boyeras, que havia nat el dia
4 de setembre de l'any passat.

Foren els padrins Joan Boyeras i
Apolónia Fornés, i un nombrós grup
de gent, entre familiars i amics, cele-
braren l'esdeveniment amb un
esplèndid refresc.

Als seus pares Gabriel Escalas i
Anita Boyeras, així com també als
seus padrins, expressam la nostra
més cordial enhorabona

Francisca Carbonell Tugores
El pasado día 8 de diciembre,

en la Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista de Muro, recibió por primera
vez el Pan de los Angeles, la bella
niña Francisca Carbonell Tugores.

A sus padres Miguel e Isabel,
hermano Antonio. abuelos y demás
familia nuestra más cordial enhora-
buena.

Juan Fornós Vives
El pasado día 29 de diciembre, a

la edad de 82 años, murió cristiana-
mente Juan Fornés Vives.

A su esposa Catalina Gual
Femenías, hija Agueda, hijo político,
nietos y demás familia, nuestra más
sentida condolencia. Descanse en
paz.

Apolónia Bennasar Ballester
El passat dia 21 de gener, des-

prés de llarga malaltia i a l'edat de 83
anys, morí cristianament Madó
Apolónia Bennasar Ballester, més
coneguda per N'Apolónia Fuita.

Al seu fill Tófol Tauler Bennasar,
nora Francisca Fornés Vallespir; néts
Apolónia i Llorenç. fiola Coloma així
com als demés familiars, expressam
la nostra més sentida condolencia. Al
cel sia!

Catalina Fluxá Peroné
El pasado día 25 de enero, mu-

rió a la edad de 94 años, Catalina
Fluxá Perelló.

A sus hijos Tomás, Catalina y
Antonio; hijos políticos, nietos y de-
más familia, nuestra más sentida
condolencia. Descanse en paz.

Bartolomé Ramis Portells
El pasado 3 de febrero, falleció

Bartolome Ramis Portells a los 76 a-
ños de edad.

A su esposa Catalina Ballester,
hija Catalina, hermanas María,
Catalina y Antonia, hermanos políti-
cos Bartolome Sales, Bernardo Capó,
Antonia, Margarita, Gabriel Ballester
y demás familia, nuestra más sentida
condolencia. Descanse en paz.

Defunciones
- Margarita Carrió Capó - 'Carriona - 11-1-92 - Avda. Sineu, 1.
- Antonio Sabater Gost - 'Terrasa" - 69 anos - 12-1-92 - Piza, Conde
Ampurias, 6.
- Pedro J. Riutort Pascual - 18-1-92 - 80 anos - Independencia, 1.
- Apolonia Bennasar Ballester - "Fuita" - 82 anos - 22-1-92 - J. Massanet,
42.
- Bartolome Cladera Carbonell - "Ganar' - 83 anos - 22-1-92 - Fornés, 1.

- Cataiina Fluxá Perelló - 	 -94 anos - 25-1-92 - Edison, 15.
- Jorge Ramis Alzamora - 'Fort' -90 anos - 3-2-92 - Gral. Barceló, 3.
- Antonia Martorell Capó - 'Xifoner - 83 anos - 5-2-92 - San Juan, 24.
- Lorenzo Capó Gual - 'Muler - 48 anos - 8-2-92 - Gral. Franco, 5-3.
- Antonia Plomar Salamanca - Peixa - 88 anos - Alfarería, 33.

Nacimientos
- Angela Porquer Mateu - 5-1-92 José y Antonia - A. Maura, 68.
- Antonio Quetglas Mascó - 9-11-92 - Antonio y Antonia - R.
Católicos, 34-3.
- Catalina A. Sastre Martorell 14 1 92 Gabriel y Concepción -
A. Cánovas, 43.
- Amador A. Font Molinas - 18-1-92 - Antonio y Catalina -
Edison, 9.
- Antonio Alós Perelló - 31-1-92 - Antonio y Magdalena - Gral.
Franco, 23-1.

Matrimonios
- Jaime Boyaras Pons y Ana Mataos Pacheco - 25-1-92 - Búger .
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Antonia Plomar Salamanca
El pasado día 10 de febrero,alle-

ció Antonia Plomer Salamanca (a)
"Peixa", a los 88 años de edad

Nuestra más sentida condolen-
cia a toda su familia Descanse en
paz

Lorenzo Capó Cual
El pasado día 7 de febrero, falle-

ció de muerte repentina, nuestro a-
migo Lorenzo Capó Gual (a) "Mut", a
los 48 años de edad.

A su esposa Magdalena, hijos y
demás familia, nuestra más sentida
condolencia. Descanse en paz.

Cristóbal Moranta Flol
El pasado dá 22 de febrero, nos

dejó de muerte repentina a la edad
de 69 años, Cristóbal Moranta Fiol

A su esposa Pedrona Pastor
Ramis, hijo Francisco y demás fami-
lia, expresamos nuestra más sentida
condolencia,

Enlace Gost-Fuster
El pasado día 1 de febrero, se u-

nieron en santo matrimonio en la
Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista de Muro, la pareja formada
por Antonio Gost Cloquell y Pedrona
Fuster Company.

Nuestra cordial enhorabuena

Jaime Agulló Riera
El pasado día 6 de enero, recibió

por primera vez el Pan de los An-ge-
tes, en la Iglesia Parroquial de Muro,
el niño Jaime Aguiló Riera,

Desde aquí nuestra más cordial
enhorabuena al comulgante y a toda
su familia

Blanca Perello Tarragona
La menuda de la fotografia és Na

Blanca, que va néixer el passat dia
20 de desembre del 1991. Es filla
dels nostres amics Salomé i Antoni, i
germana de les nostres també ami-
gues Antónia i Merce.

1 TRIAL MALLORCA MOTOS
GRAN PREMIO BEL RAY

Categoriess JUVENILS, JUNIORS, SENIORS I VETERANS

Diumenge, dio 1 de març, a les 10
Sortida arribada: Music-Bor ES PLA

Recorregut_
1 zona tipus Indoor (expl. Camp de Futbol).

3 zones a Son Jeroni.
- 4 zones al circu'it de Motocross Fora Vila de Muro.

ORGANITZA: Motor Club COP DE GAS

da Maria da la Salut

NECESSITAM

TREBALLADOR

COM AUXILIAR

DE SERIGRAFIA

DELTA
Tel. 53 72 20

MURO
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L'Escola de Ball
de Bunyola
presenta
el seu primer disc

El passat dia 25 de gener la
Revetla d'Algaba! í vàrem esser
convidats per l'Escola de Ball de
Bunyola, a la presentació del seu
disc "Ara hi anam..." que han enre-
gistrat recentment. L'acte, celebrat
al Casal de Cultura de Bunyola, va
esser molt concorregut, festiu, 1 al
mateix temps emotiu.

L'Escola de Ball de Bunyola,
que está dirigida pel nostre paisá
En Jordi Cloquell (a) Artillar, va po-
sar de manifest una gran capacitat
de convocatòria entre els grups de
ball de tota Mallorca, i gent interes-
sada en la Cultura Popular.

En el recital previ a la presenta-
ció del disc, poguérem apreciar el
nivell de qualitat assolit al Ilarg
deis catorze anys de vida del grup
de Bunyola. El seu director va tenir
un record per l'amo En Biel Ferriol
que, fa uns anys havia dedicat una
glosa al grup de Bunyola; glosa
que han inclòs en la gravad& i va
demanar que ho fessem arribar a
Madó Margalida Ramis "gran can-
tadora de jotes de Muro", va dir. La
glosa diu:

A Bunyola els balladors,
sempre fan bona bailada,
i fa una temporada,
diuen que són els millors!

Aquest detall fou llargament a-
plaudit . Aplaudiments per a l'amo
En Biel i Madó Margalida.

El disc, tot i que les dues cares
són molt diferentes, es agrable
d'escoltar. Balls, tonades, ximbom-
ba, i un romanc de la part de
Bunyola que fa temps va recollir el
folklorista bunyolf D. Andreu
Estarellas Pascual en el !libre
"L'Essència de Mallorca" que tam-
bé está a disposició del públic.

Només ens queda donar l'en-
horabona als nostres amics del
grup de Bunyola, on está un murer
i tres fills seus, i encoratjar-los
parqué no sigui el darrer.

Extraordinaria
interpretación
del grupo Agara

'El món per un forat', de Joan
Mas no creo sea una de sus obras
más logradas, pero la inolvidable
creación que de ella hace el grupo
Agara, hace que la obra sea seguida
con agrado.

En el Teatro Municipal se ofrecie-
ron dos funciones que fueron segui-
das con entusiasmo y aplaudiendo
sin cesar la formidable actuación del
grupo andritxol. Resulta casi imposi-
be a la hora de analizar la labor de
los actors, hacer distingos, pero la in-
terpretación de 'Na Francisqueta
Llampí a cargo de la actriz
Angustias Rodríguez, resultó de una
perfección insuperable, su dicción,
su saber estar y la ternura con que
realizó su papel, hace que hagamos
mención de su extraordinaria inter-
pretación. Ello no quiere decir que
sus compañeros estuvieron o estu-
viesen mal ni mucho menos, pero ella

resultó, bajo mi humilde visión críti-
ca, algo fuera de serie. Otro que tal,
merece la labor de Margarita Moner
en su papel de 'Donya Bel Garrida'
que también brilló a gran altura, los
mutis suyos todos fueron aplaudidos.

Cabe señalar que Margarita
Moner, con esta actuación en Muro
se despedía de las tablas, ya que
motivos particulares requieren toda
su atención. En la parte masculina
destacó la labor de Pep Borrás que
estuvo impecable y así podríamos
nombrarlos a todos, pero el corto es-
pacio del que disponemos no nos lo
permite. Magnífica la puesta en esce-
na demostrando que por algo la
Agrupación Artística Andritxola junta-
mente con la Agrupación Artística
Murera son los dos grupos más anti-
guos de la isla. Con esta actuación
del grupo de Andratx quedó inaugu-
rado el Teatro Municipal. Al final de la
obra la Agrupación Artística Murera
hizo entrega de un precioso ramo de
flores a la primera actriz Margarita
Moner. Hubo aplausos para todos.

T.
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De la monografia l'Església de
Sant Jordi d'Orient'. Anys 1979.
Autor. Jaume Capó Villalonga, rector
de la mateixa església. Avui esgota-
da. Pág. 41-42. "El campanar té tres
campanas... La tercera, o la patita,
fol., portada del convent dels Mínims
de Muro Du una creu i la inscripció.
Sancta Maria ora pro nobis Anys
1812'

Jaume Capó Villalonga.
Professor de l'Institut Ramon Llull

de Palma, 28 anys. Del col legi Santo
Tomás de Aquino d'Inca, 5 anys.
Ara, jubilat, fa uns quants anys, es
cuida els fins de setmana de cele-
brar la missa vespertina dels dissab-
tes a Orient.

Una campana del
Convent dels Mínims
de Muro, al campanar
de l'Església del poble
d'Orient

Jaume Capó

Ressenya Bibliográfica

Victòria Camps.
Virtudes públicas.
Editorial Espasa Calpe Madrid,

1990

Victòria Camps va néixer a
Barcelona l'any 1941. Doctora en
Filosofia , és actualment catedrática
d'Etica a la Universitat Autó-noma de
Barcelona.

Ha escrit, entre altres, els libres:
Los teólogos de la muerte de Dios
(Nova Terra, 1968), Pragmática del
lenguaje y filosofía analítica
(Península, 1976), La imaginación é-
tica (Seix Barral, 1983), Etica, retóri-
ca y política (Alianza Universal,
1988).

'Virtudes públicas' és una refle-
xió sobre els valors que han de con-
tribuir a la millora de la vida en co-
mú. La solidaritat, la respon-sabilitat,
la tolerancia, la bona educació, són
qualitats que serveixen per combatre
la indiferéncia i apatia polí-tiques.La
virtut de la profes-sionalitat, indiscuti-
ble en el món d'avui és vista com a
marca d'una competència i formació
irreprotxables, però excesivament
potenciada per la societat de la opu-
lència i de l'èxit.

El discurs de les virtuts pretén
esser més dur i constructiu que els
discursos habituals de la post-mo-
dernitat. Aposta per una ética que
ens ajudi a recompondre les nostres
malmenades identitats a tots els ni-
vells (personal, social, nacional i po-
lític) Per una ética apropada als
senti-ments i atenta a tot alió que en
deim 'qualitat de vida'.

Ajuntament de Muro
Area de Cultura

_ Avanç de les activitats progra-
mades

Febrer 1992
_ L'HORA DEL CONTE, contes

contats per Na Margalida Niell.
Divendres, dia 21 de febrer, a les
1730 h. Lloc: Biblioteca Municipal.

_ SA RUA, amb la participació de
la banda de música Unió Artística
Murera. Després del recorregut
tradicional, hi haurà ball a la Plaça
Major, animat per un conjunt musical.
Dissabte, dia 29 de febrer.

Març 1992
EXPOSICIO: LA MUSICA EN

TEMPS DEL TIRANT, exposició

itinerant amb motiu del Vé centenari
de Tirant lo Blanc, cedida per la
Conselleria de Cultura, Educació i
Esports. Del 6 al 22 de març. Lloc:
Casa de Cultura.

_ Presentació del disc ARA Hl
ANAM.„ per l'Escola de Ball de
Bunyola, acte organitzat per la
Revetla d'Algebell. Dissabte ,dia 14
de març Lloc i hora, s'anunciarà
oportunament.

L'HOTA DEL CONTE, a la
Biblioteca Municipal Divendres, dia
20 de març, a les 1730 horas.

Comissió
Interdepertamental
de la dona

- Primer Premi: 'Anunciant en la i-
gualdat'.

Dia 6 de març.
Lloc. Casa de Cultura, Palma
- Taula rodona amb Cristina

Almeida, Berrocal i altres personat-
ges.

' Imatge que es dóna de la dona
en la publicitat".

Dia 6 de març.
Lloc: Casa de Cultura, Palma.
- Fira Regional: 'Mans de dona'.
Del 8 al 11 de març
Lloc: L'Escorxador, Palma.
- Inauguració exposició 'La mujer

en la publicidad".
Dia 6 de març.
Lloc: Casa de Cultura Sala

d'Exposicions, Palma.
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Llista de novetats rebudes recentment a la Biblioteca
BUCETA, José M. Modificación

de conducta y salud Madrid -

Eudema, 1990
_ BUENO, Eduardo: La banca del

futuro. Madrid: Pirámide, 1990.
_ BROSETA PONT, Manuel:

Manual de derecho mercantil
Madrid: Tecnos, 1991.

CABRE, Jaume: Senyoria.
Barcelona: Enci-clopèdia Catalana,
1991.

CALVO SERRALLER, Francisco:
Pintores espa-ñoles entre dos fines
de siglo (188-1990): De Eduardo
Rosales a Miguel Barceló Madrid:
Alianza, 1990

_ CAMPS, Victória. Virtu-des pú-
blicas. Madrid: Espa-sa, 1990.

COLAIZZI, Giulia, ed.:
Feminismo y teoría del discurso.
Madrid: Cátedra, 1990.

GOMBRICH, Ernst H.: Historia
del Arte. Madrid: Alianza, 1990.

HARRIS, Marvin: Antro-pología
cultural. Madrid: Alianza, 1990.

HERNANDO, Bernar-dino M.:
Lenguaje de la prensa. Madrid:
Eudema, 1990.

_ MUÑOZ MOLINA, Antonio - El ji-

nete polaco Barcelona Planeta,
1991.

_ PIZARROSO QUIN-TERO,
Alejandro: Historia de la propaganda.
Madrid Eudema, 1990.

_ RAÑADA, Antonio: Dinámica
clásica. Madrid: Alianza, 1990.

_ REVILLA, Federico Diccionario
de Iconografía. Madrid. Tecnos,
1989.

_ SOSA WAGNER, Francisco:
Manual de derecho local. Madrid:
Tecnos, 1989.

TOLKIEN, J. R R: El
Silmarillion Barcelona Mino-tauro,
1991.

_ VEGA VEGA, José A.: Derecho
de autor Madrid: Tecnos, 1990.

Recentment hem reunit a la
Biblioteca una sèrie de llibres i docu-
ments que integren la col.lecció lo-
cal. Aquests fan referència a 'libres,
dels quals són autors fills del poble,
o que es refereixen a ells, articles de
periòdics, programes de festes, d'ac-
tes culturals, així com també un al-
bum de fotografies que es refereixen
a actes que tenen lloc al poble.

Maria Cerdó

SUPERMERCADO DUNANIAR

SUCURSAL

Antic Forn de CAN SEGURA
DE MURO

DESPACHO DE PASTELERIA, BOLLERIA

Y PANADERIA

ACEPTAMOS ENCARGOS

NUEVO SERVICIO DE

CARNICERIA Y CHARCUTERIA

VEAN TAMBIEN NUESTRAS OFERTAS MENSUALES EN OTROS ARTICULOS

Paseo Colón, 176
Tel. 85 07 40
	

CAN PICAFORT
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ull crític

Ben en al centre del poble,veinat de la Plaga de Sant Martí (carreró
de la plaga al carrer Sant Joan), abandonat de la mà de Déu.

Fe d'errades

- A la secció de cartes obertes
del passat número titulada 'Els amics
no tenen distancies va faltar deixar
constancia que esta dedicada a Toni
Torres Juan.

- També manca la mensió a un
grapat d'actes que es varen realitzar
amb motiu de les festes de Sant
Antoni com són:

L'actuació dels grups Música
Nostra, Revetla d'Algebelí, Sis Som i
Cristal el vespre dels foguerons.

-- La posada en escena de l'obra
'El món per un forat", per part de
l'Agrupació Artística Andritxola amb
motiu de la inauguració de la reforma
del Teatre Municipal.

- Presentació del video històric -
cultural 'Mallorca lila Mediterrània" al
Local de la Tercera Edat.

--Diumenge dia 19 de gener, a
l'avinguda de Sta. Catalina Thornas hi
hagué una carrera de velocitat amb
motos.

-- I el vespre del mateix diu-men-
ge, tengué Iloc la presentació de la
rondalla N'Espardanyeta a  càrrec del
grup de teatre Cucorba.

Vos recomanam...

_ Denunciar qualsevol atemptat
contra el patrimoni históric.

_ Que abans de restaurar una
façana situada al casc antic, aneu a
fer una volta per alguns carrers de
Muro on encara es pot trobar una
excel.lent mostra d'arquitectura po-
pular. Tot això abans de posar-hi fo-
rros innecesaris que resulten d'alió
més kitsch.

_ Organitzar activitats al marge
de les institucions oficials (vegeu
mostra d'indumentaria popular...).
Aquestes són les que dinamitzen la
vida del poble.

Salmó farcit
de gambes
i crema d'espinacs

lngredients:
- 1 salmó
- 1/2 ceba
- 2 manats d'espinacs
- 300 grs de gambes pelades
- 1 pot de nata líquida
- 1 pot de pebres "morrones"
- juevert
Es lleva l'espina central del sal-

mó. Amb l'espina s'ha de fer un
brou curt que servirá per a després
cuinar una salsa "bechamel"

Es sofregirà la mitja ceba i s'a-
fegiran les gambes tallades a tro-
cets, els pebres, 1/2 dels espinacs
, un poc de juevert i moraduix.

En aquesta mescla Ii afegirem
dues o tres curellades de farina i a-
nirem afegint poc a poc el brou,
que hem fet amb l'espina, fins a
obtenir una "bechamel" espessa.

Farcirem amb aquesta salsa el
peix i el cosirem. Després posarem
el peix dins un paper dai.Iumini i
més tard quan el forn estigui ca-
lent, l'enfornarem uns 45 minuts.

Es passen per la pella la resta
dels espinacs amb mantequilla, sal
i pebrebó. Es tritura tot afegint la
nata fins aconseguir una crema.

S'acompanya el peix amb a-
questa salsa molt calenta.

Aquest plat ha estat triat de les
boníssimes receptes del curs de
cuina, una bona iniciativa que cada
divendres reuneix un grapat de
dones amb intenció de millorar o
ampliar els seus coneixements culi-
naris.

Un molt nombrós curs donat per
la murera Maria Magdalena
Sabater de Cas Apotecari, a qui
per unanimitat Ii hem de posar un
deu. La professora no tant sols es
dedica a cuinar, sinó que decora la
taula cada setmana amb motius
distints. Aquesta murera que diu
que ha après a cuinar per gust i
practicant molt, reconeix que les
seves professores han estat la seva
mare i la seva tia.

Crida l'atenció que a aquest
curs només hi hagi dones, des d'a-
questa revista convidam als homes
del nostre poble a que s'animin
per a l'any que ve.
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1492 - América - 1992

Aquest any que hem encetat está
ben pié de moltes celebracions: unes
seran casolanes, altres continentals i
altres mundials. Una que dóna molt
que parlar és la del cinquè centenari
de l'arribada d'un estol de castellans,
comandats per Cristófol Colom, a les
illes del Carib i a les terres que ano-
menam América.

Per a uns es tracta d'un 'descu-
brimiento"; per altres d'una trobada;
de l'entrada d'unes persones i d'u-
nes cultures i d'unes terres al que a-
nomenam cultura occidental. Cal ser
respectuosos amb les persones i pot-
ser l'avinentesa d'aquest cinquè cen-
tenari ens ajudi a valorar postures i
circumstàncies que fàcilment hi
passam per damunt, i per altra part
revisar clixés d'una història que mas-
sa vegades sols cercar fer quedar bé
qui comanda.

La Corona de Castella i Cristòfol
Colom cercaven especies i es troba-
ren amb unes terres on l'or i la plata
era més abundós que aquelles maté-
ries per adobar la carn, i la diferen-
cia, en principi, va parèixer ventajo-
sa. Colom, idealitzant, ens descriu
com els indis, bells i feiners, recolli-
ran aquests metalls, les portaran al
cap de la Colònia, qui cuidará que
arribin a la Regina Elisabet. Aquests
ideals fracassaran perquè els caste-
llans que hi anaren s'estimaven més
enriquir-se ells mateixos i ben aviat,
que enviar l'or a la Corona. Per altra
part els indis, guiats per aquests ho-
mes, no respongueren tan bellament
com la teoria ho havia dispost.

Davant aquest fracàs comercial
Colom proposa atrapar indis i dur-los
al mercat europeu on serien venuts
corn esclaus. En principi la idea era
afalagadora, però la Reina, guiada
espiritualment pel Cardenal Cisneros,
s'hi oposarà dient que els indis són
vassalls seus i no esclaus, per tant
han de viure en llibertat. Colom pro-
posa un altre pla els indis pagaran
un impost en or o en cotó, per tant
conraran les terres, cosa que alleu-
gira l'haver de dur aliments de
Castella, i així es podrá pagar al Rei.
El resultat fou que no es recollí tant
com s'havia pensat i era molt mal de
cobrar.

A Mallorca com es va viure a-
quest esdeveniment? Cal dir que en
principi la gesta colombina va ser un

simple fet científic. S'havia trobat una
altra ruta per arribar a la terra de les
especies. Però quan les cancelleries
d'Europa van veure que no era una
descoberta científica, sinó un afer
polític (terres i regnes) i econòmic
(or i plata), la cosa va canviar radical-
ment, però això seria una altra veta
de la nostra história. Mirem com a-
rriba la notícia a Mallorca.

Per ara la primera notícia que sa-
bem arriba a Mallorca fou una carta
que el P. Bernat Boïl, monjo benedici-
tí, antic mariner i diplomàtic, qui sortí
cap América en el segon viatge de
Colom al front del grup dels primers
missioners, escriu a l'humanista
Arnau Descós. Aquesta carta, que
amb altres es conserva a l'Arxiu
Capitular de Mallorca, ens dóna les
primeres impresssions d'aquest e-
vangelitzador, que es demostra acè-
rrim anticolombista, per la ineficacia
del govern que es vol fer a les noves
terres. Ens diu que aquelles noves te-
rres són provablement les que re-
gistra Marco Polo (estam l'any 1494)
i que la gent que hi ha és bárbara i
ferocíssima, per això anar allá supo-
sa un perill inminent de mort, però cal
dur a aquesta gent la salvació que
Jesucrist ens ha donat.

No sabem la resonancia social
que Descós dona a les notícies rebu-
des de son amic Boíl retorna a
Catalunya i les altres cartes no treuen
a rotllo aquest tema. De totes mane-
res la tasca americana queda exclo-
sa als malloquins. Modernes investi-
gacions diuen que els mallorquins i
catalans no anaren a América per

desídia, doncs les lleis no ho prohi-
bien. Es veritat que Mallorca en el se-
gle XVI tenia molts de problemes.
Els sarraïns, ajudats pels francesos,
tenien massa presencia i massa
força per la nostra mar i ja coneixem
bé les rázzies que feien a les nostres
terres i els molts esclaus que feren
entre els mallorquins; la sangria e-
conómica i humana que representa
la Germania entre nosaltres...

El no anar els malloquins a
América no tan sols era desídia. Es
veritat que la Iletra de les lleis parlen
dels habitadors de 'nuestros reinos',
però quan Juníper Serra, l'any 1749,
envia la sol.licitud al Rdm. P.
Comissari d'Indies, el P. Fra Mafias
de Velasco, aquest li contesta dient-
li que a Espanya sols hi ha dos
Comissaris, el del Convent de Santa
Cruz de Querétano i el de San
Fernando de Mèxic i que per ara ja
tenen el cupo pié, però que tendrá
en compte son oferiment 'añadiendo
que podría haber inconveniente por
no ser del continente de España'.

Juníper volia anar a missions i no
dubtà en deixar la pròpia nacionalitat
mallorquina i nacionalitzar-se castellà
a Sevilla per poder anar a aquelles
terres per fer-hi present l'obra salva-
dora de Jesús. Quantes coses hi ha
que ens resten amagades d'aquesta
Història d'Amèrica' De totes mane-
res mirem més de celebrar la trobada
de dos móns que volen mirar de fer
un món on els homes - tots els homes
- s'hi puguin realitzar com persones.

Pere Fiol i Tornila
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Gran actuación
de los atletas
de Muro

El pasado día 8 de febrero, se
disputó la Final Insular de Mallorca
para las categorías: Iniciación (1984--
85), Benja-mín (1982-83) y Alevín
(1980-81) y la Final Balear de las ca-
tegorías Infantil (1978-79) y Cadetes
(1976-77).

Dichas pruebas se cele-braron en
el hipódromo de 'Son Blai de Muro.

Hubo una participación cercana a
los 900 atletas que dieron un extraor-
dinario espectáculo.

El tiempo acompañó luciendo un
sol primaveral. El colorido lo dieron
las casi 3.500 personas que aba-rro-
taban el magnífico hipó-dromo, y el
esfuerzo de las jóvenes promesas.

Mención aparte se merecen los
monitores-entre-nadores de la selec-
ción de Muro, encabezados por Juan
Comas por la dedicación desintere-
sada para que no faltara detalle a la
hora del pistolazo de salida, como,
organizar, acondicionar, señalar, va-
llar el recinto, etc. También hay que
destacar el gran trabajo, oscuro pero
tremendo de Antonio Serra (a) 'Cotó',
para que el Ayun-tamiento de Muro
quedara en el lugar más alto.

Resultados técnicos:
_ Iniciación Femenina
(600 m.)
1. Mariana Campillo (S. Inca).
2. Verónica Vicente (V. Loreto).
3. M Angeles de la Veña (Virgen

Loreto).
_ Iniciación Masculina
(800 metros)
1. Paco Tugores (Selec. Muro)

Campeón de Mallorca.
2. Salvador Piña (Selec. Palma).
3. Antonio Jiménez (Aula Balear).
El atleta Paco Tugores es la sexta

prueba que corre ganádolas todas.
_ Benjamín Femenina
(1.000 metros)
1. Verónica Molina (S. Pollens.)
2. Isabel Montañés (S Felanitx).
3. Gemma Torelló (Selec. Inca).
Cristina Ferrer (Ibiza) fuera de

concurso.
_ Benjamín Masculino
(1.500 metros)
1. Antonio Tugores (Selec. Muro)

Campeón de Mallorca.
2. Bartolome Femenías (Selec

Manacor)
3. Antonio Mayons (Selec. Palma)
Antonio Tugores ha ganado 5

pruebas y en otra se clasificó en 2.Q
lugar.

_ Alevín Femenina
(1.500 metros)
1. Vanesa Barrientos (Selec.

Muro-Pollensa)
2. Nuria Serra (Selec. Manacor).
3. Antonia Vicens (Juan Capó -

Felanitx).
_ Alevín Masculino
(2 500 metros)
1. Jaime Quetglas (Selec.

Llucmajor).
2. Vicente Campos (S. Palma).
3 José M Alvarez (Selec. Inca).
_ Infantil Femenina
(2 500 metros)
1. María J Paliser (S. Menorca).

2. Eva M Morera (C. At. Palma)
3. Catalina Oliver (A Llucmajor).
_ Infantil Masculino
(3.500 metros)
1. Miguel A. Coll (C A Palma).
2. Juan Capó (Selec Menorca).
3. Emilio Barrientos (Pollensa).
_Cadetes Femenina
(3 500 metros)
1. Margarita Vidal (Patr. Campos).
2. María P. Mas (Patronato

Campos).
3. Eva Martorell (Colonya

Pollensa)
_ Cadetes Masculino
(5.000 metros)
1. José R. Escribano (C A

Palma).
2. Alberto Mudana (Colonya

Pollensa).
3. César Rodríguez (Sel. Ibiza).
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Regional
Preferente:
Objetivo, el ascenso

_ Resultados:
Murense 2 - Alcudia O
Ses Salines 1 - Murense 5
Murense 2- R La Victoria 1

Calviá O - Murense 1
Murense 1 - Felanitx 2

_ Clasificación
Esporles 	 25 17 4 4 55 18
38+14
P. Cristo 	 25 16 5 4 41 19
37+11
Pollensa 	 25 13 6 6 36 24
32+8
Calviá 	 25 12 6 7 39 26
30+4
Murense 	 25 12 4 9 39 38
28+2

_ Máximo goleador:
Genicio con 12 goles.

_ Comentario:
Excelentes los resultados cose-

guidos por el Murense hasta la última
jornada, en la que se perdieron los
dos puntos en nuestro feudo. Hasta
ese momento habíamos sumado un
total de ocho puntos sobre ocho po-
sibles, y teníamos cuatro positivos,
los conseguidos en Ses Salines, con
goleada incluída, la mayor conse-
guida por el Murense en la presente
temporada, por 1-5 ante un equipo
local abocado a un casi irremediable
descenso a inferior categoría y en un
partido que se jugó sin forzar la má-
quina ni un sólo momento, y la victo-
ria ante el Calviá en su terreno de
juego con la que conseguíamos des-
bancar al propio Calviá del quinto
puesto y ganar dos puntos de cara al
ascenso a tercera división.

En Muro derrotamos cómoda-
mente al Alcudia por dos tantos a ce-
ro, en un partido sin complica-ciones
y paramos los pies al equipo de
S'Indioteria, el Recretativo, otro que
cada año juega por el ascenso y al
cual derrotamos por 2-1, y pudieron
ser más.

El jarro de agua fría vino en el últi-
mo partido. La derrota, como hemos
dicho, ante el Felanitx, un equipo a
priori fácil, y que en la pri-mera parte
ya pudimos haber goleado ante tan
claro dominio; y con uno a cero en el
marcador, el Murense se durmió en
los laureles y en vez de ir a buscar
una cómoda victoria parecieron con-

formarse con la que ostentaban has-
ta ese momento, la mínima... y el e-
quipo felanitxer se nos subió a las
barbas. Ya con el 1-2 nuestro equipo
quiso reaccionar, pero con más cora-
zón que cabeza, se fueron para las
duchas con dos puntos menos y que
pueden pagarse más adelante en la
pugna por el ascenso.

Se han mejorado los resultados y
el juego, pero el aficionado tiene que
sufrir hasta el último momento, unas
veces porque la pelota no entra y en
otras ocasiones por conformismo con
la mínima victoria.

Juveniles:
Capeando el temporal

_ Resultados:
Petra 3 - Murense 1
Alcudia 6 - Murense 2
Murense 5 - Binissalem 2
Badía 2 - Murense O

_ Clasificación
Manacor A ... 21 18 3 0 76 9 39
J. Sallista 	 21 16 3 2 89 15 35
Poblense 	 21 12 5 4 49 27 29
España 	 21 10 6 5 49 38 26
Murense 	 21 8 2 11 48 54 18

_ Máximo goleador
Jaime Payeras con 10 goles

_ Comentario:
Siguen capeando el temporal co-

mo mejor pueden los juveniles del
Murense, y como veréis por los resul-
tados, no van muy bien las cosas,
pero ,teniendo en cuenta lo corta de
la plantilla, las lesiones y que se ha
tenido que hechar mano de la planti-
lla de los catedetes en los últimos
partidos, hay que reconocer que se
está trabajando a fondo para lograr
la permanencia en la privile-giada
primera regional. Loable es la labor
que viene desempeñando el técnico
de María, Esteve, que sigue traba-
jando a fondo para conseguir los me-
jores resultados posibles.

Cadetes:
a la captura del líder

_ Resultados:
Murense 7 - P. Cristo O
Murense 2 - Binissalem 2
Sta Maria 2 Murense 4

Murense 11 - Villafranca O

_ Clasificación
Manacor 	 12 11 1 0 43 9 28
Murense 	 12 9 2 1 60 10 24
Liosetense 	 12 9 1 2 29 18 22
S'Horta 	 12 6 1 5 39 21 14
P. Cristo 	 12 6 0 5 42 26 14

_ Máximo goleador: José Mulet
con 18 goles.

_ Comentario:
A la caza del líder van los cade-

tes del Murense, líder que no da un
brazo a torcer en ningún momento y
que sigue como único equipo imbati-
do de la categoría.

En los últimos resultados de nues-
tro equipo, cabe destacar su impor-
tante victoria conseguida en el cam-
po del Sta. María, por lo que nos a-
puntábamos tres puntos más en
nuestro casillero, y también impor-
tantes han sido las victorias por gole-
ada frente a un equipo bien clasifica-
do como el Porto Cristo o la goleada
inflingida al colista Villa-franca
Pequeño tropiezo y también inespe-
rado el empate en nuestro campo del
Binissalem, que nos aleja en un pun-
to más del líder, aunque el ascenso
se puede casi dar por supuesto.

infantiles:
en zona tranquila

_ Resultados:
Murense O - Olímpic O
P. Pollensa 5 - Murense 1
Murense 1 - Escolar 1
Murense 2 - Cardessar 3
España 1 - Murense O

_ Clasificación
B.R. Llull .... 17 13 4 0 75 17 30
J. Sallista 	 17 12 4 1 60 10 28
Poblense 	 17 12 3 2 52 17 27
Cala Millor 	 17 12 1 4 60 31 25
Murense 	 16 8 3 5 42 20 19

_ Máximo goleador:
Toni Fornés con 12 goles

_ Comentario:
Pese a unos resultados no muy

buenos, los conseguidos últimamen-
te por los infantiles, aún podemos
gozar de la tranquilidad que da la si-
tuación que ostentan en la clasifica-
ción.

Se han conseguido cuatro puntos
de los diez últimos disputados. El
más importante, el último, con abulta-
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da victoria a domicilio (lo que hace
preveer una recuperación del pe-
queño equipo murero), sobre todo
después de que el equipo perdiese
una semana antes los dos puntos en
disputa en Muro

Alevines:
difíciles partidos

_ Resultados:
Xilvar 4 - Murense O
Pollensa 4 - Murense O

_ Clasificación
Poblense 	 19 18 1 O 151 10 37
Sallista 	 18 15 2 1	 117 12 32
Xilvar 	 18 14 2 2	 67 27 30
Campanet 17 12 3 2 80 25 27

Murense 19 8 2 9	 38 45 18

_ Máximo goleador:
Miguel Capó con 17 goles.

_Comentario:
Malos han sido los dos últimos

resultados obtenidos por los más pe-

queños de la cantera. También
hay que recalcar que los rivales a los
cuales nos hemos enfrentado en es-
tas dos últimas ocasiones, han sido
equipos fuertes de la categoría como
son el Xilvar, que va tercero y el
Pollensa, también en los puestos al-
tos de la clasificación. Pese a todo,
po-demos estar tranquilos ya que la
situación de los pequeños es buena.

Juan Ferrer
Cali Serra 

Es d'alabar
L'adecentament de la zo-

na que enrevolta l'escorxa-
dor. Tal i com podeu veure a
la foto, s'ha netejat, adecen-
tat, s'han fet les parets no-
ves i col.locats bancs (que
haguessin pogut esser de
pedra i no de metall), i s'ha
instal.lat iluminació, que fan
del recó un lloc molt agrada-
ble per pasar una estona.
S'ha aconseguit a l'hora una
nova zona verda a Muro,
que bona falta ens fa. 

Dades climatològiques - Gener 1992 - Muro

Temperatures
	

Precipitacions

Máxima

Miitja de les màximes

Mínima

Miitja de les mínimes

Oscil.lació máxima

Oscil.lació mínima

14,6°

11,8Q

1,CP

4,0Q

10,22

1,2Q

Dia 9

Dia 20

Dia 31

Dia 26

Total mes

Máxima

Pluja apreciable

Pluja inapreciable

Vent dominant els dies de pluja

42,91/m 2

14,81/m 2 	Dia 21

10 dies

2 dies

NE

Dades facilitades per Bartomeu Martorell Bosch
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