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NOTA DEL CONSELL
DE REDACCIO

Feim una crida a totes les per-
sones amb iniciativa i imaginació
que vulguin col.laborar. Poden en-
viar els seus escrits a l'apartat de
correus n. 9 20 o fer-los arribar a
qualsevol membre del Consell de
Redacció.

Unicament es requereix que
l'escrit vagi identificat amb la firma
i el DNI de l'autor. Pot esser publi-
cat en català o castellà, amb p-
seudònim o anònim.

El Consell de Redacció garan-
teix la máxima reserva en quant a
les dades d'identificació.
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	  editorial

Les
subvencions

Com cada any, el Consistori
murer ha començat a fer el reparti-
ment d'unes sucoses subvencions
entre les entitats culturals, socials i
esportives del nostre poble. I al vol
d'aquest repartiment monetari ens
permetrem fer un parell de refle-
xions.

Tres són les premises que regu-
len la concesió de les subvencions:
a) Donar-les a entitats que realitzin
activitats d'interés per a la col.lec-
tivitat local; b) La presentació d'una
àmplia documentació (memòries,
blanç econòmic, pla d'activitats,
etc.); d) La justificació posterior del
destí de la despesa realitzada.

El primer interrogant que ens
plantejam és el de si l'Ajuntament
en fa ús d'aquesta informació.
L'estudia detingudament a l'hora
d'avaluar l'import de la subvenció o
passa a engreixar el paperum dels
arxius municipals? Té en considera-
ció la situació económica de l'enti-
tat peticionària? Es contempla la in-
versió donada als diners repartits,
si aquests s'han gastat adequada-

ment o senzillament han servit per
generar superávit al balanç anual...
Si hem d'escoltar les versions d'al-
guns dels regidors del mateix
Ajuntament, això no es fa en abso-
lut.

Nosaltres pensam que en cap
moment ha de prevaléixer un criteri
poític o la mínima relfexió que l'any
passat Ii donarem 10, enguany 11.
Pensam que les subvencions no
s'han de donar perquè es facin
coses, sinó en funció de les coses
que es fan. Que han de tenir una
funció dinamitzadora de la societat
murera. I que el Consistori ha
d'esser valent i ha d'imposar, si cal,
un criteri restrictiu i equilibrat.
Pensam que les subvencions no
han de suplir una mala gestió
d'una societat. I pensam, final-
ment, que seria molt millor conce-
dir _encara que no en tots els
casos_ subvencions per realitza-
cions concretes i puntuals i no sub-
vencions globals anuals, que es di-
lueixen dins els pressupostos, es-
sent fácil la desviació cap a fins di-
ferents als de la concessió de
l'ajuda. Responsabilitat de
l'Ajuntament és el control exhaus-
tiu del destí d'unes quantitats im-
portants que pagam entre tots els
veïns

I una darrera reflexió.
Consideram un greu perill el que
les entitats passin a dependre exa-
geradament de la subvenció muni-
cipal. Per dos motius. Primer: per-
qué si l'Ajuntament decideix reta-
llar els impots concedits, per raons
pressupostàries o per motius polí-
tics, aquestes entitats es veurien o-
bligades a desaparèixer. Cada una
d'elles han d'esser capaç de crear
una dinámica de participació i ha
d'esser imaginativa a l'hora de cer-
car els seus recursos econòmics,
constituint el suport municipal una
ajuda, una contribució que s'agra-
eix molt, però que no condiciona la
subsistència de l'entitat. Segon:
perquè una dependència excessi-
va vers l'import que la Corporació
atorga pot minvar la seva capacitat
crítica i la seva independència,
dues característiques a la que no
es pot renunciar si volem una so-
cietat activa, viva i emprenedora.

Dit tot això, volem deixar clar
que valoram molt possitivament la
generosa actitud dels Consistoris
més recents, que han reinvértit un
percentatge elevat dels nostres im-
postos a les entitats que estimulen
la participació dels ciutadans en la
vida cultural, social i esportiva.

5 algebeli



•	 •	 • e	 •	 •

Jugar més
millor

Reclosos en els nostres grans
maldecaps, capficats en l'esforç de
la nostra escalada quotidiana, des
de la nostra vanitosa altária rara-
ment acotam el cap per observar el
que s'esdevé en el món minúscul i
bullanguer dels infants. Si ho fes-
sim més sovint probablement hau-
ríem advertit un evident transbalsa-
ment en les seves activitats: de
cada vegada juguen manco i rara-
ment ho fan coLlectivament.

Juguen poc perquè no disposen
dels espais públics suficients, per-
qué han perdut el domini del carrer,
perquè aclaparam les seves hores
d'esplai amb innombrables activi-
tats extraescolars, perquè la televi-

sió els enganxa poderosament amb
programes infantils que inclouen
una majoria de dibuixos animats de
dubtosa pedagogia...

El carrer, l'espai natural del joc
dels nins des de sempre, ha estat
envait pels cotxes amb una violèn-
cia irrebatible. Els pocs que encara
s'arrisquen a jugar-hi, veuen osten-
siblement reduit el catàleg on esco-
Ilir i el seu transcórrer és interrom-
put reiteradament. Han desapare-
gut també la práctica totalitat
dels grans solars utilitzats com a
cau per a moltes colles, com a es-
cenari de les seves seductores
fantasies.

D'aquesta manera recloem els
seus jocs a l'aire Iliure als pocs es-

pais públics disponibles _places,
parcs..._ que fins fa poc ocupaven
un lloc marginal dins la !lista de
preocupacions dels polítics.

I això, els afortunats. Perquè la
majoria opten per arrapar-se al tele-
visor fins que els cridam per sopar i

a jeure.
Una altra obsessió recentment

adquirida pels pares de les noves
generacions és la d'apuntar els
seus fills a tota quanta activitat
s'organitza just acaba l'horari esco-
lar, afeixugant la càrrega que supo-
sa arrossegar el curs, en un ben in-
tencionat intent d'omplir les man-
cances de l'educació que reben,
però moltes vegades exagerant,
aclaparant-los i requerint-lis avança-
dament responsabilitats d'adult i o-
blidant que l'activitat natural i prin-
cipal del nin és jugar i que fer-ho
poc i deficientment marcará indefu-
giblement la seva personalitat.

Si a això hi afegim que són

molts els mestres _encara!_ que
segueixen carregant desorbitada-
ment als nins amb deures, ens
será fácil deduir que les hores de
veritable esplai són exigües i del
tot insuficients.

Els nostres nins rarament ju-
guen collectivament i conseqüent-
ment perden capacitat d'interrala-
cionar-se, de descobrir als altres
companys a través del joc, adolei-
xen de l'aprenentatge que suposa
l'acceptació dels canons que regu-
len els jocs de grup, perden possi-
bilitats d'entrellucar els missatges
de la natura i i d'interpretar els
seus cicles _no oblidem l'aparició
de determinats jocs lligats a les es-

tacions_, i empobreixen l'exercici
divertit i creatiu del llenguatge amb
la desaparició de les imaginatives
fórmules rimades, rituals, que els
precedien o complementaven.

Abocam cada vegada més als
nins a la solitud _pot esser que a
l'individualisme, a la manca de soli-
daritat_, els feim més urbans, mi-
norant les seves escapades _quasi
iniciátiques_ al camp. Van apre-
nent l'argot informátic però desco-
neixen els noms dels aucells o
quan maduren els lledons, i l'escola
viva d'aprenentatge de la Ilengua
que constituïa la relació amb els
companys, el contacte dinàmic del
carrer, está essent malauradament
substituïda pel llenguatge televi-
siu, empobridor _per esser unilate-
ral_ i quasi sempre foraster.

Els vells jocs populars, pròdigs
en cançons, sadolls de mímiques i

ganyotes, vitalistes i imaginatius, e-
xigint contorsions i cabrioles, con-
cordant amb les manifestacions de
la natura, petites festes col.lectives
que ens feien sortir _el pa amb so-
brassada a la boca_ a conquerir un
carrer animat i vigorós, han que-
dat momificats a petits llibrets es-
crits per romàntics recolectors,
cada vegada més Ilunyans i irrecu-
perables. I el que és pitjor, amb re-
canvis altament descoratjadors.

Però, ben mirat, tot això són
menudéncies reservades per a l'es-
tudi i reflexió de quatre educadors
sentimentals. El vertigen de la vida
moderna ens estira cap a empre-
ses més transcendents: la retórica
del vot o l'erò tica dels diners. Per
exemple.

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)
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Sessió ordinaria de dia 27 de febrer de 1992
El col.legi Sant Francesc demanarà un centre d'Ensenyança secundaria

Concedides les subvencions als dos col.legis
Pot esser es tanqui l'escorxador de Muro

A l'ordre del dia hi havia un total
de deu punts

1. Aprobació, si pro-
cedeix, de l'acta ante-
rior.

En aquest punt hi va haver una
intervenció provocada pel Sr. D.
Jaume Perelló el qual va demanar
qui va eser l'encarregat d'autoritzar
la quantitat de 1.600.000 pessetes
al Sr. Vicenç Cladera per a les fes-
tes de Sant Antoni. Contestà a-
questa pregunta el Sr. Interventor
indicant que els doblers s'entrega-
ren sense cap tipus de noti ficació i
després es tenen un total de tres
mesos per notificar-ho.

2. Donar conta dels
Decrets dictats fins a la
data.

Es va donar esmera als Decrets
dictats fins a la data de la Sessió.

3. Aprovació inicial
del Reglament de
Concessions d'Honors i
Distincions.

Segons la Comissió de Cultura
de dia 20 de febrer del 1992, a-
provà el reglament i després posar-
ho a disposició pública per a més
tard publicar-ho en el BOCAIB, po-
dent fer les pertinents reclama-
cions. S'aprovà per unanimitat.

4. Aprovació defini-
tiva del projecta d'urba-
nització Polígon III
(SUP 14).

S'aprovà previa lectura deis in-
formes de la Comissió informativa
d'obres públiques.

5. Aprobació Conve-
ni Conselleria de
Sanitat i seguretat
Social relatiu al Centre
Sanitari de Muro.

La Comissió encarregada de tot
això era la de treball i sanitat del
19 de febrer del 1992, aquí el Sr.
Batle va agafar la paraula senyalant
que tot aquest tema ja estava fir-
mat amb la Conselleria. El conveni
pujava a un total de vuit milions,
mentres que l'Ajuntament aportava
un total de noucentes mil pesse-
tes; el projecte té com a data de fi-
nalització el 24 de juny d'aquest
mateix any.

6.Proposta sobre
l'Escorxador Municipal.

El Sr. Batle fent ús del seu
dret a exposar el seu parèixer va
dir que la seva intenció era reunir
els industrials cárnics de Muro i fer
un decret administratiu per donar la
concessió d'explotació de les de-
pendéncies de l'escorxador. El
pressupost puja a un total de deu
milions, quantitat que no es pot
cobrir per part de l'Ajuntament, ja
que aquesta institució només va
pressupostar damunt la partida de
gastos per aquest any un total de
dos milions, quantitat insignificant

devora el que realment puja el total
de l'acondicionament de l'escorxa-
dor segons la normativa comunità-
ria sobre aquest problema.
Finalment es va decidir que el mi-
llor que es podia fer era que la
Comissió d'Hisenda negociás les
particularitats amb els industrials i
donar un total de dos mesos als a-
nomenats per donar la contesta a
tot aquest assumpte, però va sen-
yalar que si no hi havia una respos-
ta afirmativa i positiva abans del 31
de desembre, s'hauria de pensar
en tancar l'escorxador. No podem
deixar de banda que hi va haver
una pregunta del regidor D. Jaume
Perelló, en la qual mencionava la
possibilitat de que un particular hi
pogués anar, la resposta del Sr.
Batle va esser de que si pagaven
les taxes, no hi havia cap tipus de
problema.

7. Petició del
Col.legi EGB Parroquial
San Francisco de Asís
sobre autorització
Centre d'Ensenyament
Secundari.

El Sr. Batle prengué la paraula
per donar a conèixer el problema
que en aquests moments té la nos-
tra ensenyança; començà amb la
lectura de la petició a través de la
qual la Directora i Secretari de les
monges franciscanes que la seva
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obligació era en vista de la propera
aplicació de la LOGSE i que per a
elles era necessari tenir dret a un
total de quatre classes tot això
abans del 28 de febrer per poder
fer les gestions necessàries de
cara al Ministeri d'Educació. Hem
de pensar que el primer cicle anirà
fins els dotze anys i el segons fins
el setze; si això no fos aprovat pel
Ministeri els nostres atlots haurien
d'anar a un altre centre que segura-
ment seria a Sa Pobla ja a partir
dels dotze anys i no fins a una
edat molt més avançada, com ja
voldríem tots, finsitot que pogues-
sin acabar el sistema educatiu aquí
a Muro i no a un altre poble.

El Sr. Batle va dir que millor que
un centre privat és un centre públic
i que l'Ajuntament donaria els te-
rrenys i que fins i tot l'Ajuntament
voldria endeutar-se per aconseguir
un centre per a tot el nostre poble
de Muro. Paraules del mateix Batle
varen esser que una cosa més ne-
cessària que aquesta ja no n'hi
havia. Per tant el Sr. Batle proposa-
va:

Primer, abans de donar per-
mís a les monges, era donar conta
al Ministeri fins i tot donant uns te-
rrenys el propi Ajuntament per fer-
hi el centre.

_ Segon, donar i autoritzar al
col.legi Sant Francesc perquè de-
manin la concessió del segon

Cal senyalar que si es posa un
centre públic al nostre poble, les
monges deixarien de presionar per
imposar la seva opinió, però si no

es pogués dur a terme el centre
públic, l'Ajuntament col.laboraria de
manera decidida amb el col.legi pri-
vat concertat.

La intervenció més notable de
l'oposició fou la del regidor de
l'àrea d'Educació el Sr. D. Josep
Llinares, que començà senyalant
que l'educació era un tema que
estava estipulat a la nostra
Constitució i la possibilitat d'elegir
un centre privat o públic; ell posa
en dubte la possible competencia
del nostre poble a l'hora de dema-
nar un centre de cara al Ministeri,
ja que esteim amb inferioritat res-
pecte als altres pobles, ja que par-
tim de la base de l'existència de
dos centres i lluitar per separat per
una banda el centre privat i per
l'altra el centre públic, mentres que
les places computables dels altres
pobles només són places públi-
ques, cosa que els fa partir en ven-
tatge fins i tot quan són inclús
menys població que el poble de
Muro. La resolució que es va tenir
l'any 1971 amb la formació d'un
centre privat ha duit al poble a una
total separació en el tema de l'edu-
cació, fent un APA del col.legi pú-
blic i un APA del col.legi privat con-
certat. La seva opinió era que els
dos centres havien quedat total-
ment fora de lloc sobretot per la
seva falta d'infraestructures que
altres col.legis tenen, per exemple
amplis llocs per jugar els nins, labo-
ratoris amb un equipament total-
ment adequat a les circumstàncies
d'avui en dia i així un llarg nombre

de qüestions. Va seguir dient que
els atlots del centre públic partien
en desventatge amb la proposta
del centre privat concertat.

El batle va tornar prendre la pa-
raula per senyalar que l'actuació
d'un Consistori que va aprovar la
resolució l'any 1971, ara no era
possible jutjar tal tema, ja que si
això no s'hagués fet, l'educació al
poble de Muro seria una altra cosa.
Peró també va dir el Sr. Batle que
l'Ajuntament jugaria al que fes
falta per aconseguir el centre d'e-
ducació secundaria. Aquí no
podem deixar a partde que tan una
banda com l'altra varen coincidir
que la discusió no podia agafar ca-
ries polítics donat l'importancia
d'aquest tema.

El Sr. Llinares va senyalar que
votaria a favor si els pares dels a-
tlots saben que hi ha una altra via.

La resolució es va votar amb
onze vots a favor i una abstenció.

8. Informe de
Intervenció sobre l'eje-
cució del presupost.

El Sr interventor va donar
conta

9. Subvencions.
La moguda va continuar des-

prés d'aquest punt, ja que el tema
a tractar tornarva esser propici a
les discusions entre l'oposició i el
parta que está en aquests mo-
ments al govern, era el tema de les
subvencions. Aquestes aquest any
estaven repartides de la següent
manera:
_ Tercera Edat: 500 000 ptes
_ Setmana Santa: 500 000 ptes.
_ APA Col.legi Sant Francesc
d'Assís (merijador): 857.000.000
ptes.
_ APA Col.legi Públic (menjador):
857.000.000 ptes.
_ APA Sant Francesc (esports):
720.000.000 ptes.

Dins la Comissió redactora d'a-
questes subvencions hi va haver
un vot particular, el del Sr. Josep
Llinares.

El Sr. Llinares va defensar el
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vertaderes activitats formatives i
no només en festes, ell pensava
que tot això eren subvencions amb
un fort carácter electoralista.
També va fer referencia a la gran
quantitat de doblers destinats als
esports i va comentar que quan ell
estava a la Comissió d'Esports no
hi havia. No va quedar també el
tema dels monitors que ensenyen
esport als nostres atlots, dient que
aquests atlots no tenien contracte
i que hi havia una quantitat de
750.000 ptes. per a ells, això
només pareixia esser una tapadora
amb la col.laboració de les dues
APA's. La seva proposta era la de
fer dos contractes així com tocaya
i que es presentessin les titula-
cions d'aquests monitors, així com
especificar la responsabilitat subsi-
diaria de les APAs en cas de que hi
hagués un accident quan els atlots
estaven jugant.

Tan el regidor D. Miguel Barceló
com el mateix Sr. Batle varen con-
testar totes aquestes preguntes,
però va esser el Batle qui va con-
testar punt per punt l'actuació del
Sr. Llinares. Per una banda senyalà
que l'APA té una assegurança i
que per altra banda els monitors
eren titulats, i que si volia allá ma-
teix tenien els títols per si els
volia pegar una ullada. En quan al
tema de la tercera edat, va dir
L'any passat els varen donar la ma-
teixa quantitat amb el teu vot a

favor, i avui amb el teu vot en con-
tra".

El Sr. Jaume Perelló va dir que
estava d'acord, però que haurien
de fer activitats. El Sr. Batle va
contestar que havien presentat una
'lista d'activitats i gastos tal com
conferencies, ball de saló i excur-
sions. La resolució es va aprovar.

La darrera part de la Sessió fou
la formulació de precs i preguntes
per part de l'oposició al grup go-
vernant. Va començcar el regidor
D. Jaume Perell. Aabans d'aixó
hem de dir que hi va haver un petit
problema de procediment en que
cada partit pensava que podia for-
mular la pregunta i que després
d'esser contestada pel sector go-
vernant, hi havia la possibilitat de
respondre l'acció contestada, però
tot va acabar en que si es volia for-
mular una altra pregunta s'havia de
fer en la propera Sessió Ordinaria.
Així i tot les preguntes formulades
varen esser: L'existència o no d'un
registre urbanístic, així com un 'li-
bre de sessions urbanístiques;
tampoc varen faltar les preguntes
sobre temes tan normals com el
procediment per sol.licitar una
Ilicencia d'obres. El tema més co-
mentat fou l'acusació de que ha-
vien fet feina pel Consistori gent
que no tenia 'licencia fiscal. També
es va fer referencia a la possible
participació de l'empresa CLATA-
BA, S.A. en unes obres que pel

fet d'esser soci d'aquesta empresa
un regidor, no pot presentar pres-
supostos a l'Ajuntament per la
seva aprovació, però tot es va ex-
plicar donant raons de carácter
d'urgència ja que l'escola havia de
començar i l'obra no estava acaba-
da. No va faltar la pregunta en que
el regidor D. Jaume Perelló dema-
nava que el Sr. Batle digués qui-
nes eren les comissions allá on el
seu partit tenia representació.
També es va demanar que es ten-
guessin actes de totes les comis-
sions. Totes les preguntes varen
esser contestades de manera molt
concisa.

Va demanar la paraula el regi-
dor D. Josep 'linares i féu men-
ció a les sancions que es posaven
als establiments que tenien cadi-
res i taules a les vies públiques.
L'Interventor fou l'encarregat de
contestar aquesta pregunta senya-
lant que aquest cas en concret es
va instar perquè pagas i no va com-
plir amb la seva obligació. Aquí les
coses varen sortir un poc del que
es pot dir la tranquillitat de l'ús de
la paraula, arribant a dir que només
pagaven els dèbils i que els amics
no pagaven. Però es va dir que
comparar el problema amb la zona
costera no era procedent, ja que
allá és privat i no té res a veure
amb l'Ajuntament. La darrera pre-
gunta era sobre la cessió de la
Caseta des Capellans i conèixer la
possible opinió del Sr. President
de la Comunitat Autónoma, i fins i
tot plantejar una possible demanda
a la Comunitat Autónoma per a-
quest problema del que abans
hem parlat.

Tot va acabar sense que la
sang arribas a tacar cap camisa.

Miguel Porquer
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El futur
de l'ensenyança secundària a Muro

Després de l'aprovació de la
L.O.G.S.E. ha arribat l'hora de la
seva aplicació, l'any 94 concreta-
ment s'iniciará el primer curs d'e-
ducació secundaria obligatòria que
compren els actuals 7. 2 i 8. 2

d'E.G.B. i 1.r i 2.n de B.U.P. Això
suposarà la creació d'Instituts d'en-
senyament secundan, quedant les
escoles com a centre d'educació
primaria. El M.E.C. (Ministeri
d'Educació i Ciencia) és l'òrgan
competent en la distribució dels
nous centres d'educació secunda-
ria.

El que nosaltres desitjam i el
que supossam que vol el poble, és
que els al.lots de Muro puguin cur-
sar l'educació primaria i secundaria
en el nostre municipi així evitar
que els al.lots ja als dotze anys
s'haguin de traslladar a un altres
municipis per continuar els seus
estudis obligatoris, amb totes les
molèsties i despeses que això su-
posaria.

Se alquila

LOCAL
Y

COCHERIA

EN
Calle Miguel Tortell, 20

Informes:
Tel. 53 73 37

En cas de que fos possible que
a Muro hi hagués un centre de se-
cundaria, creim que la millor fórmu-
la per escolaritzar tots els alumnes
de dotze a setze anys de Muro
seria la construcció d'un únic i nou
centre. Però tot això és una decisió
que no depèn de nosaltres.

Amb motiu del tema plantejat,
ens hem dirigit a les persones,
creim que de qualque manera po-
dien estar en contacte amb aquest
tema, i amb l'enquesta feta aclaris-
sin els nostres dubtes. 

preguntes de la enquesta:

a. -Qué trobau de l'aplicació de la LOGSE per
als estudiants de 12 a 16 anys? 

b. -Com pensa que s'hauria d'organitzar l'esco-
larització per aquests alumnes al nostre poble?   

Curs

	 Calendari d'aplicació de la LOGSE
acadèmic	Es començará a impartir

	
Es deixarl de cursar

1991-92 Implantació gradual del segon cicle
	

S'extingiran els cursa corresponents
de l'educació infantil
	

a l'educad() preescolar
1992-93 Primer cicle d'educaci6 primaria

	
ler. i2on. d'EGB

1993-94 Gcles'2on. i 3er. d'educ, primaria
	

3er, 4rt, Se i 6é d'EGB
1994-95 Primer cicle de seamdaria

	
7é i 8é d'EGB

1995-96 3er. Curs d'educ. secundaria
	

ler. de BUP i 1 er. de FP de ler. grau
1996-97 4rt. Cura d'educ.secundaria

	
2onde BUP i 2on. de FP de ler. grau

1997-98 ler. cura de Batxillerat i FP
	

3er. de BUP i ler. de FP de 2on. grau
específica de grau mig
	 i el curs d'accés a 2on. de FR

1988-89 2on curs de Batxillerat
	

COU i 2on. de FP de 2on. grau i
de F.P. de 2on grau.

La Formació Professional específica de grau superior s'implantarà progressivament
al llarg del calendar. En tot cas a l'any acadèmic 1999-2000 deixaran d'impartir-se el
3er. d'FP de segon grau (régim %pecial) i el 2on. cfFP  (règim general).

Equivalències acadèmiques
Sistema actual
	

Sistema nou 

1 er. d' EGB 	 len. d' Educad() Primaria
2on. d'EGB 	 2on. d'Educació Primaria
3er. d'EGB 	 3er. d'Educació Primaria
4rt. d' EGB 	 4rt. d'Educació Primaria
5nt. d'EGB. 	 5nt. d'Educació Primaria
6é. d'EGB 	 6é. d'Educad() Privriária
7é. d'EGB 	 1 er. dable. Secudária Obligatória
8é. d'EGII i Graduat Escolir o

Certificat d'Escolaritat 	 2on. d'Educ. Secundaria Obligatòria
1 er. de BUP o 1 er. de FP-1.  	 3er. d'Educ. Secundaria Obligatòria
2on. de BUP o 2on. de FP-1 i títol.. . . 4rt. d'Educ. Secundaria Obligatòria i títol

de Tècnic Auxiliar de Graduat en Educ. Secund. obligatòria
3er. de BUP i Baboller, o 3er. de FP-2

(Especial) o 2on. de FP-2 (General) . . .ler. de Batxillerat
COU 	 2on de BaDullerat i tito' de Batxiller
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Ajuntament de Muro

IMPOST
SOBRE VEHICLES

DE
TRACCIO MECÁNICA

Periode de cobrança
voluntaria:

Del 1 de Març
al 31 de Maig

IMPORTANT
Es prega a tots

els contribuients que tenguin

domiciliat a bancs el pagament

de l'impost sobre circulació

de vehicles, que si no els han
enviat els rebuts corresponents

a l'any 1992,

es personin a la Casa Consistorial,
Negociat Recaptació,

per subsanar
possibles dficiéncies.

Gràcies

	  teniu la paraula

Catalina Vaquer Jaime Miró Miguel serra

a. Crec que en teoria, aquesta
reforma és bona, els problemes
surten quan s'han de concretar
dins l'aula, és a dir, quan s'han de
dur a terme.

El que consider és que, es té
molt poc en compte la preparació
dels mestres, que són els qui l'han
de posar en práctica.

Per altra banda, segons informa-
ció que tenc, hi ha altres páissos
que fa ja algun temps que tenen a-
quest tipus d'Ensenyament, que
ara Espanya vol implantar i ja cer-
quen altres formes, per oblidar a-
quest Sistema i aturar el  fracàs a
que els ha duit.

b. Segons el meu criteri als
12 anys, no veig molt positiu
l'haver de canviar d'escola, pens
que és molt millor donar continuitat
a l'escolaritat en el mateix centre,
en condicions semblants i anar gra-
dualment adquirint els coneixe-
ments adaptats a la seva edat.
Psicològicament, crec que és una
edat difícil i no li feim cap bé amb
un canvi d'escola. Per això pens
que seria molt bo que poguessin
continuar l'ensenyament en el ma-
teix centre on l'han iniciat.

Per altra banda, tenint en comp-
te els interessos dels pares, sabem
que un punt de la Constitució diu
que tots els pares tenen dret a triar
el centre on volen que siguin edu-
cats els seus Mis . Per això crec que
seria molt millor donar la possibili-
tat de poder elegir en el mateix
poble on resideixen i no haver-se
de desplaçar als pobles veïnats,
amb els inconvenients que el trans-
port suposa.

a. La pregunta que se nos
plantea como padres es: ¿Qué ha-
cemos con los hijos de edad com-
prendida entre 14 y 16 años, una
vez que han terminado EGB y no
quieren seguir estudiando FP o
BUP?

Los hijos a esta edad no pueden
trabajar, porque no tienen la edad
mínima exigida por la ley, ni tam-
poco pueden seguir estudiando en
el mismo centro escolar donde han
cursado EGB. Por lo cual, en prin-
cipio me parece bien la aplicación
de la LOGSE, pero hace falta saber
de qué forma se pondrá en funcio-
namiento, los vacíos que surgirán y
cómo se resolverán.

b. Pienso se tendría que crear
un centro de enseñanza secunda-
ria. Pero que sea un centro de
nueva creación, independiente de
todos los ya existentes, y además
público, y que pueda satisfacer
todas las necesidades escolares de
nuestro municipio.

a. En primer lloc he de dir que
la LOGSE té unes conseqüències
negatives i que ja s'han fet notar,
especialment en el camp de les es-
coles petites que han de tancar o
fusionar-se _amb futur incert_ amb
altres, per poder complir amb els
requisits legals i reglamentaris.

Amb respecte als estudiants
de 12 a 16 anys estaran inclosos
dins el que es dirá Educació
Secundària Obligatòria; i si l'aplica-
ció de la LOGSE per aquests estu-
diants és transmetre uns elements
bàsics de la cultura, preparar-los
per a la incorporació a la vida acti-
va, assumir el deure i exercir els
drets i accedir a la FP o al
Batxillerat, benvinguda sigui.

b. De la millor manera i a ser
possible estudiar aquesta etapa en
el nostre poble, que es Iluiti per
tenir un centre a Muro, assumpte
que sé que s'està fent.
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Josep Llinares
Martorell

a. Aquesta reforma obeeix al
compromís del govern socialista
d'allargar l'educació básica fins a
l'entrada dels alumnes al món labo-
ral, proporcionant-los una cultura
més profunda. La meya opinió és
que aquesta educació secundaria
obligatòria pot ser un bon punt de
partida per a una formació poliva-
lent de cara a l'educació post-obli-
gatòria, evitant que els alumnes
quedin dividits en Formació
Professional o BUP a una edat tan
jove, que havia convertit la FP en
un caixó de sastre, per a tots a-
quells alumnes amb fracàs escolar
a l'EGB.

Sens dubte els canvis de valors
i comportaments individuals i so-
cials, al mateix temps que els can-
vis en el sistema tècnic-productiu,
han exigit revisar els continguts i
objectius de l'educació. Pens que
l'estructura de la nova etapa (12-16
anys) i el model curricular que s'ha
adoptat: obert, i flexible, amb op-
cionalitats i inspirat en la psicologia
cognitivista afavoreix, en principi,
l'opció integradora i l'adaptació es-
colar a la diversitat d'alumnes.

Amb aquest disseny curricular
es persegueixen com a objectius:
la millora de la qualitat de l'ensen-
yament i atendre a la diversitat dels
alumnes mitjançant una organitza-
ció flexible i uns recursos mate-
rials i humans adequats.

Els socialistes ens agradaria
compartir el compromís renovador
amb totes aquelles persones i
grups que aposten per una trans-
formació permanent del nostre
país, cercant un major nivell de be-
nestar per a tots dins unes majors

cotes de participació i llibertat.
De manera especial m'agradaria

que la reforma educativa aportas
nous estímuls i ajuts a la tasca dels
professors, ja que tota transforma-
ció real de l'ensenyança passa per
la professionalitat dels educadors.
Els pioners de la renovació educati-
va al nostre país han estat sempre
professors que cercaven canviar la
tasca docent allunyant-se de la ruti-
na i la reproducció, i preocupant-se
molt més per les necessitats reals
dels seus alumnes.

b. En el cas concret del nos-
tre poble, és precís un canvi d'o-
rientació, jo diria copernicá: cal rele-
gar a un segon nivell la participació
escolar a les festes i elements
folklòrics, que tenen una importan-
cia socio-cultural i concretar en a-
quests moments històrics els es-
forços dels educadors, pares i res-
ponsables municipals en educació
per: elaborar projectes educatius
de centre, projectes curriculars, mi-
llora de les instal.lacions educati-
ves, potenciar un procés de forma-
ció i reciclatge de pares i mestres, i
també dels representants munici-
pals als consells escolars, millorar
els recursos, mitjants humans i
materials per a l'ensenyança, tasca
essencials del que hauria de ser l'i-
nexistent consell municipal d'edu-
cació.

La solució idónea per al nostre
poble passa per no haver de des-
plaçar els nostres alumnes (12-16
anys) fora de Muro, per la qual
cosa cal la construcció d'un centre
de carácter públic d'educació se-
cundaria obligatòria, al meu parèi-
xer un centre construit amb ampli-
tud de mires, prop dels terrenys
del poliesportiu municipal. Amb a-
questa finalitat hem mantingut
converses amb el Delegat del
Govern, i el Delegat Provincial del
MEC, acompanyant al Batle de
l'Ajuntament, i farem tot el possi-
ble per aconseguir el millor per al
futur del nostre poble. Dins aques-
ta línea hem manifestat a la majo-
ria municipal la voluntat del nostre
partit d'assumir la responsabilitat

de dur a terme totes les idees ex-
pressades, des de la presidència
de la Comissió d'Educació, que la
majoria de l'Ajuntament, amb bon
seny i sensibilitat ens hauria de
donar.

Josep Llinares Martorell
Portaveu del grup municipal so-

cialista PSOE,
Membre de la Comissió

d'Educació i Executiva del PSIB-
PSOE

Maria Balaguer

a. Una educació igualitària i
obligatòria fins als 16 anys me pa-
reix molt encertada. De fet la inno-
vació més important de cara als a-
lumnes és allargar l'obligatorietat
de l'ensenyança dos anys. Pensem
que avui, alumnes de 14 anys que
acaben EGB aconseguint el
Graduat Escolar i no volen conti-
nuar els estudis, es troben que no
poden traballar fins els 16 anys. Per
tant, amb la reforma de la LOGSE,
es cubreixen aquests dos anys
amb una ensenyança que seria la
Secundaria Obligatòria que inclourà
el 7.é i 8.é actual, més dos cursos.

L'únic que podem témer és que
augmenti el fracàs escolar o que
s'hagin de baixar els objectius, el
qual aniria en molt de perjudici
dels alumnes amb bon rendiment
escolar.

b. Pel nombre d'habitants del
nostre poble i d'alumnes amb edat
escolar, Muro ha de tenir un
Institut de Secundaria Obligatòria al
menys de 16 unitats, per poder re-
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collir els nins dels dos col.legis de
Muro a més dels que ens arribaran
d'altres pobles de la nostra comar-
ca.

L'oferta feta pel nostre
Ajuntament de solar i construcció
al MEC no es pot rebutjar. No
podem permetre que els alumnes
de Muro s'hagin de traslladar a una
altra localitat menys important que
la nostra, per molt propera que es-
tigui.

Ilegiu

algebeli
sa revista que está de

moda

Miguel Ramis
Martorell

a. Que és una llei d'aplicació
gairebé immediata, de carácter o-
bligatori i que de fet amplia els
anys d'estudis. El fet de que els es-
tudis siguin obligatoris fins als 16
anys és positiu, pel que suposa
d'ampliació de coneixements, de
cultura, de formació, etc.

b. No és que ho pensi, és que
estic convençut que el nostre
poble i nosaltres com Ajuntament
hem de fer el que estigui al nostre
abast per tal d'aconseguir que l'es-
colarització sigui possible conti-
nuar-la a Muro. L'Ajuntament ja ha
decidit per acord del Ple, i ende-
més ja ho ha fet arribar a les au-
toritats corresponents, l'intenció
de cedir el terreny necessari per
tal d'aconseguir la concentració a
Muro de les intal.lacions necessà-
ries, i si fa falta també s'ha aprovat
l'aportació financiera sense limita-
cions per tal d'aconseguir-ho, en
una paraula, som concients que
aconseguir l'escolarització dels
al.lots fins als 16 anys a Muro és
una de les tasques més impor-
tants, necessàries i definitives que
un consistori pot fer per al seu
poble.
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La llen
fein

de tot

opinió 	

Déu i rhome

Vet aquí dues realitats que
d'ençà que el món és món han ten-
gut moltes i molt diferents mane-
res de ser enteses i de ser viscu-
des. Inclús podríem dir, que mal-
grat els grans corrents de pensa-
ment, que han anat regint la histò-
ria de la humanitat, sempre hi ha
hagut també la vivencia que, d'una
manera personal i intrasferible,
cada home ho ha viscut dins la inti-
mitat de son cor i en el si de la
seva família.

Aquesta vivencia, com totes, ha
tengut èpoques en les quals Déu
ho ha inváit tot, i altres on l'invas-
sor ha estat l'home; èpoques d'har-
monia entre Déu i l'home i èpo-
ques de rivalitat; èpoques de re-
cerca i èpoques de desconeixe-
ment olímpic; èpoques de por i an-

goixa i altres d'exultança... és un
ventall d'un cromatisme impres-
sionant i molt garrit i per afegitó,
als meus ulls, d'una intensitat hu-
mana com poques realitats hi ha en
la vida.

Potser podríem dir que ara, a
Mallorca, vivim una epoca on Déu
és força arraconat i que moltres
altes coses tenen força predica-
ment entre nosaltres. Potser sí.
Hem d'afegir que no per tot passa
igual. Hi ha páisos que després de
passar per uns anys d'hedonisme
galopant, per unes èpoques de do-
mini del plaer, del progrés... davant
el buit que la persona experimen-
ta, es cerca qualque cosa que
ompli l'home. Així sembla que
passa en els països nòrdics.

També hi ha els països que
diem tercermundistes, on Déu i
tota força de l'Esperit té un valor i
un pes impressionant. No sols en
els països cristians, també es dóna
en les altres religions. La miseria
els apropa més i més a Déu, com
també els aplega en una solidaritat
que no es dóna en països benes-
tants.

Per que l'home es sent rival de
Déu? Déu vol la submissió de

l'home? De cap manera. Déu ha fet
l'home no per tenir un esclau o un
servent. Déu ha fet l'home i li ha
donat enteniment i llibertat perquè
visqui la seva vida i la visqui en
plenitud. Potser a vegades hem ex-
perimentat unes caricatures de
Déu que semblen com pares gelo-
sos o patrons dominants que vol-
drien que Ilurs fills no cresquessin
mai i sempre fossin depenents
d'ells o no es fessin enfora de les
seves faldetes.

No. Déu és aquell pare que esti-
ma el fill, potser l'eduqui en l'auste-
ritat i l'exig è ncia, vol que estigui
preparat per viure la seva vida i
que la disfruti. Fa que aconsegues-
qui les aptituds necessàries per
destriar el que li convé i el que no
h escau... però això no vol dir que
l'un hagi de viure d'esquena de
l'altre, sinó tot el contrari, perquè
les alegries i les esperances, les u-
topies i les nues realitats del fill són
viscudes amb goig i il.lusió pel pare
que no pot deixar d'estar implicat
en cada una de les coses del seu
fill, doncs malgrat visqui la seva
vida, no deixa de ser fill de la casa i
allá hi aportará i allá hi trobarà la
seva mateixa existencia.

El cristià no ha de ser un home
esporuguit que necessita d'un Déu
gran que és el seu protector, com
l'infant, que quan li peguen, diu
que ho dirá al germà gran perquè
torni la closcada més grossa. No.
El cristià és l'home que viu totes
les realitats de cada dia juntament
amb Déu, amb un Pare que l'esti-
ma i l'encoratja a ser més ell ma-
teix, més senyor i més responsable
de les seves coses, més germà
dels altres homes a qui no pot mar-
ginar si emprar en profit propi, un
fill que está gojós de triomfar en
les coses del món, perquè sap que
aquest goig és l'alegria del Pare
Déu que sempre vol el millor per
als seus fills.

Que aquesta Quaresma sigui un
temps per posar els ulls en aquest
Déu que no deixa de viure amb
nosaltres. Que el descobrim un poc
més aprop de nosaltres u, com fills,
el sapiguem estimar. Que l'oració,
el dijuni i l'almoina que practicarem

ens acostin més a tants germans

que ho passen malament, i que
han de poder descobrir l'amor de
Déu mitjançant la nostra solidaritat.

I no tenguem por. Déu mai será
un rival nostre. Sempre será el
Pare il.lusionat en el bé i en el pro-
grés dels seus fills, a qui convida
una i altra vegada a la Taula dels
fills, perquè parlem entre nosaltres
i amb Ell i així la nostra germanor
no refredi i vagi augmentant.

Pere Fiol i Tornila
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	  opinió

festes passades
coques
menjades

-El carnaval ja ha passat i Muro
quasi ni s'ha inmutat. Després de
les beneïdes i dels esforsos per a-
conseguir un bon premi, ningú té
massa ganes de fer fresses, i tam-
poc l'Ajuntament té massa ganes
de complicar-se la vida,és a dir, pa-
reix que celebram la festa de la rua
perquè es té que celebrar i perquè
així ho fan a tota Mallorca, ja hem
complit per Sant Antoni i ens
podem posar a descansar.

Tal vegada estaria bé repertir
una mica les coses entre les dues
festes. Per les beneïdes tots
sabem que en les carrosses i ha
dues temàtiques, una anomenada
darrerament "tradicional" que co-
necta perfectament amb la vida
del sant i una altra anomenada
lliure" que conecta perfectament
amb la festa pagana de la rua, per
qué idó no traslladam aquest anti-
cip de carnaval al temps que li toca,

incluits prémis? Aixó, al millor po-
dria fer que les tradicionals
des quedassin deslluides, i pensar
que ja está bé així com está i val
més no tocar-ho no fos cosa ho es-
penyem tot, però també podem
pensar que la festa de Sant Antoni
seria més coherent amb ella matei-
xa i a la vegada potenciaríem la rua.
Qui sap...? les que hauríem de cer-
car més originalitat, com els mem-

bres de l'oposició del consistori
que es permeten el luxe de presen-
tar propostes d'autodeterminació
que ni ells mateixos es creuen, en-
cara que a la del Sr. Plomer hi ha
una coherencia entre el que el par-
tit li dicta i la seva personalitat.

Per avui ja n'hi ha prou, no tenc
més idees, vaig roncero i vago.

j.f.k.

El carrer Major

Es evident que en els últims
anys el carrer Major ha sofert una
gran pèrdua d'importància dins el
conjunt de carrers cèntrics del nos-
tre poble.

Ja no hi passen ni la processó
del Corpus, ni la del Dijous Sant, la
qual ha canviat el seu itinerari del
carrer Bisbe Albertí i Major pel de
carrer G.F. i Llibertat amb l'excusa
de que és més ample i fa més bon
voltar: No creim que a pobles com
a Sineu amb carrers més estrets
que el nostre això hagi estat excu-
sa per fer cap canvi.

Aqueixa pèrdua d'importància
del carrer Major, es nota inclús du-
rant les festes de Nadal, ja que és
l'únic carrer del centre en el que no
s'hi ha instal.lat ni una bombeta.

Tal vegada ha estat la desídia
dels veïnats i la manca de reivindi-

cacions d'aquest tipus d'actes el
que ha fet que determinats interes-
sos primassin per damunt d'a-
quells que per tradició Ii correspo-
nen.

Un veïnat

SE VENDE
PISO NUEVO

Cocina amueblada
puertas lacadas

y pintado

c/. Pare Alzina , 24 - 2Q

Informes: 53 82 98
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Dirty Boots
Un grup de rock de Muro grava el seu primer disc

Formació deis Dirty Boots

Els Dirty Boots són quatre: En
Manolo Martínez, 21 anys, veu i
guitarra rítmica; En Miguel
Martínez, 16 anys, guitarra solista;
En Xisco Capó, 19 anys, baix i se-
gona veu i En Pere Pons, 25 anys,
bateria.

Quan En Manolo Martínez i En
Xisco Capó es varen conèixer feien
2.on de BUP a l'Institut d'Inca. Cap
dels dos sabia tocar massa bé la
guitarra ni havia compost mai una
can& peró sommiaven fer-ho.
Així, confiant en el seu instint i en
un pla autodidacta que ens deixa
admirats, començaren els Dirty
Boots. Cinc anys després, quan
estan a punt de treure el seu pri-
mer LP al mercat, ens conten els
seus inicis, la seva história.

"Vàrem comprar llibres d'exerci-
cis i practicàvem a ca nostra tot el
temps que podíem. Jo havia estu-
diat abans uns cursos de solfeig i
piano, i això em va ajudar un poc"
_ens explica en Manolo_, "tot el
que jo aprenia ho ensenyava al
meu germà, En Miguel, que Ilavors
tenia onze anys i feia 5.é d'EGB.
Ara ja m'ha passat davant", diu
rient i mirant cap al seu germà
petit.

La incorporació al grup del seu

quart component En Pere Pons, el
bateria, no deixa de ser graciosa.
"L'any passat, durant el mes de
maig ens volíem presentar al
Concurs de Pop-Rock que organitza
l'Ajuntament de Palma i vàrem anar
a cercar En Pere a ca seva a veure
si volia tocar amb nosaltres".

El nom de Dirty Boots (Botes
brutes, en anglès) també fou un
poc improvisat. "Anàvem en cotxe
cap a Palma a inscriure'ns al con-
curs i encara no teníem un nom;
miràvem cintes i llegíem els títols
de les cançons. Dirty Boots és el
títol d'un tema dels Sonic Youth.
Ens va agradar i ja ens vàrem ins-
criure així".

No varen guanyar el concurs,
però va ser l'empenta que els
animà a tocar davant el públic. A
partir de Ilavors, de l'estiu passat,
comencen a ser coneguts i, sobre
tot, comencen els concerts a molts
de Ilocs diferents: Port d'Alcúdia,
Can Picafort, Santa Margalida,
Selva, Inca, Palma, Muro, etc.).

També graven una maqueta que
presenten al Concurs de la revista
Rock de Luxe. Competien amb
prop de dos-cents grups de tota
Espanya i... quedaren finalistes
entre els vuit primers. El premi, en-
cara que només sigui una menció
d'honor, sorprèn la seva modestia i
confirma la confiança en les seves

possibilitats.
"Ara ja hem gravat el nostre

disc _ens explica, orgullós, En
Manolo_. Está compost per vuit
temes 1 esperam que surti al mer-
cat dins els propers mesos, encara
que depèn un poc de les cir-
cumstàncies financeres dels nos-
tres productors".

En Manolo és el que escriu les
Iletres i compon la música, sobre la
qual els altres membres del grup
fan variacions. Les cançons, en
anglès, són repetides una vegada i
altra fins arribar a una pronunciació
increíble. En aquest aspecte, i en
molts altres, es pot dir que En
Manolo és un perfeccionista.

A l'hora de definir la seva músi-
ca es planteja un dilema. Fugen
dels encapçalaments, si bé reco-
neixen la influencia de les noves
tendències del rock americà, de
grups com els Nirvana de Seattle o
els Pixies de Boston o d'altres
grups que els agraden com els
Jesus and Nary Chain o els Sonic
Youth. Després de tot, més que
parlar sobre la seva música, millor
será escoltar-la. I si no, ja ens ho
direu quan siguin famosos.

Notícia de darrera hora:
En Pere Pons ha deixat el grup i

será substituit per en Joan Vich, de
Ciutat.

algebeli 16



- I'm Crying -

Wthout been able to escape

two creaturs strock the brest

the hunger's allucination is here

and does'nt bite

A closed mother to the future

she feeds the children's inno-

cence

letting fear grow in between the

gap

that was in between the

On the ground there's puddles

of tears

remaining to be cried

wounded heart by the pain of

blood that

still has not been spilt

The birth was so early that

the fruit did'nt raipen enough

Victim of a fable ilusion had to

play

with irony

The cold lap of the mother

does'nt provoque

any protection but it reamins

the man
that was marked for all his

Plorant -

Sense ser capaç d'escapar

dues criatures acaricien el pit

l'al lucinació de la fam és aquí

no mossega

Una mare tancada al futur

alimenta la innocència infantil

deixant créixer la por

que estigué oberta entre ells

A terra hi ha basses de llàgrimes

esperant esser plorades

cor ferit pel dolor de sang

que encara no ha estat vessada

El naixement va ser massa prest

el fruit encara no havia madurat

prou,

víctima d'una 11 lusió flebe hagué

de jugar

amb ironia

La freda falda de la mare no

provoca

cap protecció, perd recorda l'home

que fou marcat per tota la seva

vida

- Sensual Deslíe -

It was then when I saw her wit-
hout realising

her enchantment from that pla-

ced image

that is now in front of me

Like mute glass that does'nt

break

she slips in between my hands

and

she fills empty mirrors same in

figure

and in wishes

I wanna touch with your hands

I wanna see with your eyes

I wanna talk through your mouth

I wanna feel with your heart

The light goes round her mind

together with her thoughts

Sweet eyes and private body

that forms a sensual desire

Under the yound spring moon

she slips without leaving traces

and the quietness of the hours

prolongs what silence fixes

- Desig sensual -

Va ser Ilavors quan la vaig veure

sense comprendre

el seu encant d'aquella plácida I-

matge

que és ara davant meu

Com vidre mut que no es romp

omple miralls buits iguals en

forma

com en desitps

Jo vull toar amb les teves mans

Jo vull veure amb els teus ulls

Jo vull parlar amb la teva boca

Jo vull sentir am el teu cor

La llum envolta la seva ment

juntament amb els seus pensa-

ments

Dolços ulls i cos secret

que formen un desig sensual

Sota la ove I luna de primavera

ella fuig sense deixar rastre

1 la quietud de les hores

perllonga el que el silenci fixa.

evolución de una estrella
que siempre permanece.

Mercedes-Benz
•hindos industrialeN

Bernardo Bibiloni Muntaner
Agente Oficial Mercedes-Benz

de Sta. Margarita y su zona
C/. De Ses Jovades,	 07450 Sta. Margarita
Tel. 52 37 22
	

MALLORCA
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Deixa Astorat

_ Que escriure la nostra Ilengua

pareix que pot esser motu perquè la

gent s'esborri d'Algebelí.

_ Que no se hable en castellano en

la tertulia de Radio Albufera.

_ Que ex-directors d'Algegelí parlin

de prendre mesures de repressió con-

tra la nostra Ilengua.
_ Que Keops, Kefren Micerinos

encara no hagin dit ni ca que fas.

_ La manca d'informació a la nova

entrada del centre sanitari, sobretot

pel que fa al servei d'urgencies.

_ Que ningú hagi pegat baix de la

carretera Muro-Inca.

_ El desconeixement de la geogra-

fia insular que tenen a l'hotel Reial

Mediterrani quan el situen dins el

terme d'Alcúdia.

_ Que l'Ajuntament no prengui la i-

niciativa juntament amb altres institu-

cions de recollir paper, cartró, vidre,

mobles i roba per reciclar. Si altres a-

juntaments ho fan, per que el nostre

no?

_ Que el regidor del Partit Popular

cregui "que la pertinença de les Illes

Balears a Espanya no és una imposi-

ció sinó que reflexa la voluntat de la

nostra gent que així ho va decidir al

llarg dels segles passats..." Un repàs

a la història no Ii vendria gens mala-

ment.

_ Que es permeti la instal.lació de

portes metáliques tipus "cutre" dins

el casc antic.

_ Que encara es vegin coloms a

Muro després de la passada que va

fer la Becada pel claustre del Convent,

això sí, tenien ordre del rector.

Que a la tertúlia de Radio

Albufera quan s'anomenaren alguns

membres del Consell de Redacció

d'Algebelí, es digué: es fill d'En Toni

de s'impremta, sa filla d'En Miguel

Ramis, o es fill d'En Rafel Frare; en

lloc d'En Miguel Campaner, Na

Margalida Ramis o En Jaume Ramis.

¡Que ja som majorets 1 tenim una i-

dentitat pròpia! ¿O no? ¡Ah! es deixa-

ren En Toni des Seguros, Na Maria de

sa Biblioteca i sa filla des dentista

Torres. No som res en aquest món...
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	  temes d'actualitat

Aniversari de
l'Estatut i Pacte
Autonómic

Enguany, a nou anys de la pro-
mulgació de l'Estatut d'Autonomia
de les nostres Illes, ens cal una ce-
lebració gens rutinària. El pacte au-
tonómic nacional sembla que haurà
de marcar una important petjada en
el camí de l'autogovern per a
Balears encetat amb l'entrada en
vigor de la Llei Orgánica que el
1983 ens atorgà i reconegué el dret
a gaudir d'institucions pròpies de
representació política.

Les reiterades peticions de mi-
llora de les dimensions competen-
cials s'han concretat en l'esmentat
pacte, els fruits del qual, pero, en-
cara no estan clarament perfilats.
Per a noltros els ciutadans que
constituïm els pobles de les Illes
aquesta reivindicació es copsava
com a reivindicació singularment
sentida; ara ens han escoltat, tot i
que hem de restar a l'espera de
conèixer com es desenvoluparan
les promeses que s'hi contenen en
el pacte. No es tractava només
d'ampliar el "sostre" competencial
per la raó cronológica d'haver es-
gotat el primer quinquenni de

vigencia de l'Estatut, sinó també i
sobretot perquè formam una
Comunitat Autónoma fonamentada
en la suficient identitat com per es-
devenir una comunitat histórica.
Malgrat que no hi ha antecedents
moderns i contemporanis d'institu-
cions d'autogovern, ni etapes no
frustrades d'autonomia política, res
no desdiu que la personalitat histó-
rica de les Balears participa de les
condicions culturals, idiomàtiques i
històriques que adjudiquen a altres
comunitats el reconeixement d'au-
tonomia histórica.

S'ha dit amb prou arguments
incontestables que no era adient
que a Balears no poguéssim tenir
la competencia en Educació, tenint
en compte que no hi ha cap altra
comunitat amb llengua pròpia dis-
tinta a la castellana que no la gau-
desqui. El pacte autonòmic, però,
finalment hi posará remei a l'ano-
malia, sempre que estiguem con-
vençuts de que és una eina de
desenvolupament i no un objectiu
final. I el que hem de valorar com a
cosa més important encara: mit-
jançant els acords, el Ilistat de
materies pactades recull una rela-
ció I larga de noves competències
que jurídicament reforçaran l'edifi-
ci de l'autogovern que tots els ciu-
tadans anam bastint d'ençà de la
restauració del sistema democrà-

tic. Ara bé, també pens que el
pacte _i ho vull remarcar_ no ha de
ser una fita finalista, sinó una nova
passa que permeti concebre noves
esperances pel nostre futur au-
tonómic. La clau, per tant, no és
sols l'assoliment d'un pacte, sinó el
seu posterior desenvolupament.

El nové aniversari de l'Estatut,
per tant, ens permet motivadament
afirmar que Balears és al llindar
d'una etapa de major autonomia i
desenvolupament del dret constitu-
cional a l'autogovern. Potser
només ens manca demostrar en el
futur immediat que, a més a més,
formam "entitat regional históri-
ca" , segons l'expressió literal que
fa la Constitució al punt ú de l'arti-
cle 143 i que aplega a les autono-
mies històriques. Per aconseguir
això últim, tal volta ens caldria tre-
bailar per aconseguir el que ja s'a-
nomena a la Mesa del pacte au-
tonòmic el reconeixement a la bila-
teralitat. El temps i la consciencia
autonómica que sapiguem demos-
trar seran els factors que ens atra-
caran a l'obtenció de la bilateralitat
amb el Govern central per fer de la
nostra una autonomia més forta,
més gran, més pròpia.

Cristòfol Soler i Cladera
El President del Parlament

de les Illes Balears

Edifici equipaments
zona costera

S'han iniciat les obres del nou edifici
d'equipaments a la zona costera, que
com podeu veure a la fotografia, estan a
un nivell avançat d'ejecució.

Está situat a la carretera Artà-Alcúdia
front l'hotel Platja de Muro.

L'edifici está destinat a allotjar les de-
pendències de: ambulatori, oficines admi-
nistratives municipals, policia local, infor-
mació turística, garatges 1 magatzens.

Anexe a aquest edifici s'hi construirá
una plaça. Está prevista la seva inaugura-
ció a començaments d'estiu, si Déu ho
vol.

L'autor del projecte és l'arquitecte
murer Antoni Perelló Pons. 
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El Conseller Jeroni Saiz visita Muro
El passat dijous 19

de març, el Conseller
d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori,
convidat per l'Ajunta-
ment es va reunir amb
els membres del
Consistori juntament
amb empresaris de l'ho-
teleria i representants
de la premsa mallorquina, indos
Algebelí.

El motiu de la reunió era fer a-
rribar a la Conselleria els projectes
que té l'Ajuntament amb matèries
comPeténcia d'aquesta Conselleria.

Carreteres
- El primer projecte que es va

exposar per part de l'Ajuntament
fou el de l'execució d'una rotonda
a la cruïlla de Sa Pobla i Marjals,
per on hi passen 3.000 vehicles
diaris. Es va entregar al Conseller
un plànol del projecte i es varen o-
ferir també els terrenys que siguin
necessaris.

- Seguidament es va plantejar
reixempiament de la carretera de
Muro a Inca en tot el seu recorre-
gut, que resulta un tant perillosa
sobre tot per als camions que hi
circulen. El Conseller no es va mos-
trar massa partidari, alegant les pe-
culieritats de la carretera, referint-
se als marges i arbres que la deli-
miten.

- De l'execució d'una via de cir-
cumval.lació a Muro que conectás
les carreteres de Sa Pobla, Inca,
Sineu i Sta. Margalida es va con-
testar que es pot incloure dins un
pla específic per aquests tipus d'o-
bres que té previst la Conselleria,
perd que és d'execució a Ilarg ter-
mini.

- Es va demanar la millora del
carril la bicicletes de la zona coste-
ra. La Conselleria va reconèixer que
el carril existent no és idoni i que hi
ha intencions de fer alguna cosa
per millorar-lo.

Relacionat amb aquest punt es
va demanar la prolongació del carril
mitjançant un ponterró, contestant
a aquesta petició que és una obra

r )01 t costosa.
- Un altre punt important que es

va posar damunt la taula era la pre-
sentació d'una solució distinta a l'a-
doptada finalment en quant a la
cruilla viària que hi ha arribant a Sa
Caseta des Capellans des de
Muro, que consistia amb la cons-
trucció de dues rotondes una a
cada STOP, mentres que l'Ajunta-
ment proposa una única rotonda
que possiblement seria més prácti-
ca. Els nostres convidats prengue-
ren nota de tot.

- Es va xerrar dels problemes de
drenatge de la carretera que va de
Capellans al Pont dels Anglesos, on
l'aigua queda embassada a la part
de la mar. La solució seria que a-
questes aigües anassin a parar al
Parc Natural de s'Albufera el qual
s'hi oposa

Aigües
- Es va fer arribar al senyor

Conseller les nombroses queixes
fetes per part dels pagesos arrel de
la neteja dels torrents, dient que
s'han arribat a escapçar unes set
quarterades a les finques que vore-
gen aquests. Contestant el Sr. Saiz
que l'únic que s'ha fet és tornar al
seu Hit antic que varen esser inva-
dits pels propietaris, perd que de
totes maneres parlaria amb l'engin-
yer Sr. Antunez, encarregat de les
obres.

- Una altra queixa, es referia al
torrent que delimita Muro i Sa
Pobla, ja que només s'han posat
murs a la banda de Sa Pobla i de-
manant el per qué d'aquesta discri-
minació.

- Per acabar el tema de les ai-
gües, es va demanar solució al pro-

blema que dóna la depuradora
d'Inca anegant vàries finques de
Muro. El Sr. Jeroni Saiz va reconéi-
xer el mal funcionament de la de-
puradora i va aconsellar que es de-
nuncii aquest fet com a primera
mesura.

Depuradores
- Es va parlar de la depuradora

de Muro dient que la Conselleria té
que pagar a l'Ajuntament una part
d'aquesta inversió que segons les
análisis funciona perfectament. En
quant a la depuradora de la costa,
el Conseller va afirmar que a mit-
jans de maig entrará en funciona-
ment.

Litoral i
Ordenació del
territori

- Al litoral de Muro, com tots
sabem, hi ha un moviment de l'are-
nes de platja que va a parar a
Alcúdia. El Sr. Saiz va comentar
que aquest problema és competèn-
cia del MOPU i que la tirada d'are-
na sols és una solució provisional, i
el que s'hauria de fer és qualque
tipus d'obra. La Conselleria no pot
fer res.

- Com a tema important el Baile
va destacar el tractament inacmis-
sible de Muro en el Pla d'Orde-
nació de l'Oferta Turística. El
Municipi de Muro s'ha agregat en
dues zones: la zona de Las
Gaviotas s'agrega a Alcúdia i Sa
Caseta des Capellans s'agrega a
Can Picafort. D'aquesta manera els
mòduls de Muro en termes urba-
nístics es veuen empitjorats meo-
tres que els d'Alcúdia i Can Picafort
queden millorats a costa nostra.

El Sr. Miguel Ramis va afirmar
que la Platja de Muro és una marca
independent i coneguda al mercat
turístic gràcies a l'esforç de fer
les coses ben fetes, que aquest pla
d'alguna manera tira per terra. El
Sr. Jeroni Saiz el va tranquil.lizar
dient que el pla no está aprovat i
que es tendria en compta el plante-
jament exposat a la reunió.

algebeli 20



	  el recó de s'albufera

Acaba la temporada de pesca d'anguiles

El Parc Natural de S'Albufera re-
gula cada any la pesca de les angui-
les, per afavorir un aprofitament ra-
cional de la pesca com a recurs na-
tural. La regulació és molt detalla-
da, i suposa la possibilitat de pes-
car anguila a una serie de canals i
síquies dins del Parc des del dia 1
de juliol fins al 28 de febrer, amb
els mètodes tradicionals legals, i en
especial, amb la Cucada.

Els pescadors esportius han de
tenir llicència de pesca i un permís
del Parc, que es dóna gratuïtament
als pescadors jubilats o aturats.
Aquesta temporada passada hi ha
hagut un total de 384 permissos,
dels quals 248 han estat per a pes-
cadors jubilats, quasi exclusiva-
ment de Muro i Sa Pobla.

A més, durant algunes setma-
nes, hi ha pesca professional d'an-
guiles, sobre tot en relació a la
festa de Sant Antoni. Enguany els

pescadors han capturat 526 Kg. en
total, una xifra molt modesta en re-
lació al que es pescava antigament.
S'ha de tenir present que actual-
ment está prohibit tancar totalment
els canals i síquies, de manera que
una gran part de les anguiles poden
fogir cap a la mar, i arribar a repro-
duir-se a l'Atlàntic, per assegurar
que cada any la nova nátsia de l'an-
guila pugui tornar entrar dins del
Parc.

AUTOSERVICIO
CA fl FRIVICISCA

Calle Mayor, 62 Te1.537478

MURO - MALLORCA

AUTOSERVICIO
Cfl'fl 11111

Plaza Sant Marti,5	 Te1.537818

MURO - MALLORCA
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benestar social 	

Les millores del poble són per a tots

En el curs escolar anterior, el
Departament de Serveis Socials
juntament amb el Centre
d'Educació Especial Joan XXIII
d'Inca, iniciaren un Projecte con-
junt destinat als nins del nostre
poblé que pateixen alguna
Minusvalua i que a més, es troben
en alguna de les següents situa-
cions:

_ Estar en edat d'haver d'anar a
escola a un Centre especialitzat.

_ Per la seva Minusvalua no
poden utilitzar el transport escolar
regular, precisant d'un mitjà adap-
tat.

Per això es va fer un estudi dels
nins del poblé que reunien les ca-
racterístiques abans esmentades, i
es decidí que un dels serveis més
adequats consistia en l'utilització
d'un "Micro-bus" (cedit per Joan
XXIII), pagant l'Ajuntament les des-
peses de funcionament, i així acon-
seguir:

_ que els nins que havien
d'estar tot el dia a casa degut a la
seva Minusvalua, poguessin sortir.

_ que tots els nins millorassin
en la seva situació, al poder esser
escolaritzats a un Centre Especial.

_ que el patir una Minusvalua no
es convertís en un problema per
poder relacionar-se amb altres nins.

_ que el no poder utilitzar el
transpon regular, per emprar cadi-
res de rodes...., els privas dels ma-

Aquests nins són recollits pel
xofer del "Micro-bus" i una monito-
ra a les 8.00 hores del matí, i retor-
nats a casa a les 18.00 hores del
capvespre, havent-li suposat a
l'Ajuntament un cost de més de
800.000 ptes. durant l'any anterior.

En vista dels resultats anteriors,
des de Serveis Socials, es creu o-
portú que l'activitat de transport ini-
ciada s'ha de continuar en els pro-
pers anys, paró també caldria afe-
gir que no només s'ha de fer això

(que ja és molt), sinó que en el
camp de les Minusvalues hi ha d'al-
tres activitats que són molt impor-
tants i que generalment no són
excessivament costoses, i més te-
nint en compte que algunes
d'elles a més de beneficiar a les
persones amb Minusvalua, també
beneficien a les persones de la
tercera edat amb dificultats per
mourer-se, i perquè no, a tota la
resta de la gent del poblé. Aquí
van alguns exemples:

Eliminació de barreres arqui-
tectòniques: Això va referit a totes
les coses que dificulten la mobilitat
de les persones tan dindre d'un e-
difici com a lanar pel nostre poblé.
Per supost que hi ha Edificis
Públics al nostre poblé que comp-

teixos drets que tenen altres nins
amb Minusvalua.

_ que la gent del poblé es sensi-
bilitzi més davant aquestes  pro-
blemàtiques al veure més sovint a
aquests nins.

Durant aquest temps han utilit-
zat aquest servei un total de 10
nins del nostre poblé (que no són
tots els que el podrien utilitzar,
però si la majoria), és molt impor-
tant destacar que d'aquests n'hi
havia 6 que era la primera vegada
que estaven escolaritzats, amb tot
el que suposa que s'hagi propiciat
que ara comencin a "veure món".
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ten amb rampa per a cadira de
rodes, peró no tots, i així una per-
sona que precisa de cadira de
rodes no pot entrar a l'Ajuntament,
i un vellet amb problemes de mobi-
litat no pot pujar a la primera planta
de l'edifici (que per cert és allá on a
més d'Obres, hi ha els Serveis
Socials).

Circulant pel noble a sobre de
l'acera s'hi troben gran nombre de
senyals de trànsit, a més de vigues
d'electricitat, etc... que dificulten el
poder-hi anar en normalitat i molt
més passar-hi amb cadira de
rodes...

Es podrien assenyalar altres
coses però seria massa extens,
només afegir que alguns passejos
de discerniment no compten amb
rampa per tal de que se'n puguin
també beneficiar les persones amb
Minusvalua havent de passejar pel
mig del carrer. La majoria d'aques-
tes coses són detalls relativament
fàcils i ràpids de solventar, i recor-
dar que de tot això també se'n po-
dran beneficiar les generacions fu-
tures.

_ Activitats de temps lliure per
als nins: Sens dubte d'activitats
d'aquests tipus, no només se'n be-
neficiarien els nins amb
Minusvalua, però sí que s'haurien
de prioritzar. Sobre tot començant
per les coses més simples: excur-
sions al camp per unes hores, anar
al cinema, participar en les festes i
en les coses on van els nins del
poble, etc. Per això l'únic que ne-
cessita és gent que voluntaria-
ment vulgui ajudar en l'organització
i acompanyar en les activitats....
Tot partint de la idea de que la
manera d'aconseguir una integració
del nin amb Minusvalua és partint
de totes les petites coses que fan
els.altres nins del poble a l'ocupar
el seu temps lliure. La millor conse-
qüència que podria tenir això és
que les activitats al cap d'un
temps ja s'anassin organitzant per
la resta de nins de Muro.

_ Informació a la gent de Muro:
Es fa necessari que la gent del
poble deixi d'ignorar que té ve'inats
que pateixen problemes d'aquest
tipus, i que aixó no vol dir que no

puguin dur una vida el més "nor-
malitzada" possible. S'ha d'ensen-
yar a la gent com es poden preve-
nir aquests tipus de malalties, com
es poden detectar d'una manera rá-
pida, quins recursos hi ha disponi-
bles, etc...

Com es pot veure no esteim
parlant de fer coses excessivament
complicades, ni que precisin de
grans muntatges per dur-les a
terme, senzillament és posar en
práctica la participació tan de les
Institucions com de la gent del
poble en coses que puguin benefi-
ciar a Muro, generalment a tot el
poble i concretament als més des-
favorits.

Tófol Sastre
Assistent Social

,ferr
AGEfICIA SE(J.., 3

er
0

C/. Juan Massanet, 4
Tels. 53 72 81 - 86 01 59

Fax. 86 00 69 - 07440 MURO
./Ttbslie

1962 - 1992
TREINTA AÑOS ASEGURANDO

SU FUTURO
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ull crític

Tres quarts de disc
En un carrer cèntric del nostre poble hi ha a-

quest tros de disc.
Campanya d'estalvi o nova técnica contra la

humitat de les cases?

Trenc
d'Auba

Trenc d'Auba va ésser estrena-
da al Teatre Maravilles l'any 1954,
obtenint un gran éxit. Ara
l'Agrupació Artística l'ha desem-
polvada i l'ha tornada muntar. Será
estrenada de nou el dissabte de
Pasqua al Teatre Municipal.

Trenc d'Auba és una obra que
surt i romp tots els tòpics del tea-
tre anomenat regional, el seu tema
és universal, igual pot passar aquí
que a qualsevol altre part del món.
Es un cant a l'amor vertader.

Está ambientada en la década
dels cinquanta, quan Mallorca
desconexia encara la televisió i el
telèfon automàtic, quan encara es
veien dones vestides de pagesa,
quan es podien deixar sempre les
portes obertes, quan no es veia
tant de ciment i no estàvem domi-
nats per aquest fenómen anome-
nat turisme. Quan encara hi havia
famílies cristianes que resaven el
rosari cada vespre... així doncs en
aquest ambient es desenvolupa
Trenc d'Auba.

Les funcions es repetiran el dia
de Pasqua vespre i el proper diu-
menge, festa de Sant Francesc.

L'obra será representada baix el
següent repartiment per odre d'a-
parició:
- Tonina - Joana Vallespir
- Bel - Francisca Ramis
- Catalina - Antònia Aguiló
- Maria Rosa - Margarida Vives
- Margalida - Maria A. Herrero
- Biel - Xesc Forteza
- Andreu - Antoni Serra
- Pedro - Antoni Moragues
- Joan - Sebastià Serra
- Lola - Joana Segura
- Irene - Margarida Capó
- Julián - Lluís Sánchez
- Tramoia: Francesc Forteza
- Apuntadora: Isabel Romero
- Llums i so: Joan Moragues
- Direcció: Francesc Picó

F P
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HOTEL

Bahía de Alcúdia - Mallorca

	  cultura

Blai Bonet
t5LAI 50NET

hANGEll
" SEGONS
UN DE. TAN-15

(11)

BIBLIOTECA

'161444°
DE MALLORCA

L'Evangeli segons un de tants
Col. Biblioteca Básica de

Mallorca, 41
Ed. Moll, Palma, 1991.

Amb Blai Bonet (Santanyí1926)
s'inaugura realment la poesia ma-
llorquina de postguerra.

En els seus primers reculls de
versos (Quatre poemes de
Setmana Santa, 1950 i entre el
coral i l'espiga, 1952) trenca, al-
menys en l'aspecte formal, amb la
tradició de l'Escola Mallorquina, o-
posant-ho la llibertat métrica i una
metaforització brillant, que acusa la
influencia dels poetes castellans de
la generació del 1927. Amb Cant
Espiritual (1953) deriva vers una
inquietud religiosa prou confusa.
Apereixen després Comedia
(1968), El mar (1958) i les novel.les
Haceldama (1959), Judas i la prima-
vera (1963 )1 Mister Evasió (1969).

L'Evangeli segons un de tants
és un recull de 18 poemes, on par-
len Jesucrist i el poeta, i on el
poder expressiu i el desordre con-
ceptual arriben a una situació límit.

Ajuntament de
Muro
Area de Cultura

- L'HORA DEL CONTE, diven-
dres dia 10 d'abril, a les 1730 h.
Lloc: Biblioteca Municipal.

- TEATRE, per l'Agrupació
Artística Murera, que posará en es-
cena Trenc d'Auba, del murer
Francesc Picó i Aguiló. Dies 18, 19
i 26 d'abril. Lloc: Teatre Municipal

- ROMERIA DE SANT VICENÇ,
dilluns dia 20 d'abril. Segona festa
de Pasqua.

- EXPOSICIO DE PINTURA, a
càrrec del pintor solleric Josep
Munar. A partir de dia 23 d'abril.
Lloc: Casa de Cultura.

- TERESETES, les famoses tere-
setes "Els Tres Tranquils". Un acte
organitzat amb la col.laboració del
Centre Coordinador de
Biblioteques del Consell Insular de
Mallorca. Divendres dia 24 d'abril.
Lloc: Biblioteca Municipal.

_ FESTA DE SANT FRANCESC
DE PAULA, amb tota una serie
d'actes cívics i religiosos, que s'a-
nunciaran oportunament. Dies 25 i
26 d'abril.

L'Escola de Ball
de Bunyola:
música i cançons

Així com estava anunciat, el
passat dissabte 14 de març, va
tenir lloc la presentació a Muro, del
primer disc enregistrat per l'Escola
de Ball de Bunyola.

L'acte organitzat per la Revetla
d'Algebelí, va tenir per escenari el
Claustre del Convent, un lloc ideal
per aquest tipus de celebracions.
Els assistents, disfrutaren amb la
música i les cançons interpretades
pel grup bunyolí, del que és direc-
tor, el nostre paisà i amic, En Jordi
Cloquell Noceras ''Artiller"

Enhorabona.

En el marco incomparable Celebre sus Bodas, Comuniones,
del ,keci,	 Banquetes y Comidas de Empresa.

Tenemos las mejores instalaciones
" e

(617	 dh	 de la comarca,

Ctra. Sa Pobla - Pto. Alcúdia
Km. 9 - Playa de Muro
Teléfono: 89 09 09

O)	 Pídanos presupuesto sin compromiso.
2. Llámenos al 89 09 09.



abans

Es d'alabar

- La recuperació d'elements
propis de la nostra arquitectura
tradicional, com és el portal
d'arc de mig punt, que és co-
mença a notar dins el casc
antic.

-Que es facin campanyes de
concienciació de no tirar les
piles al poal del fems, i a la ve-
gada que ningú sàpiga a Muro
qué ha de fer amb les seves.

- La connexió de ràdio
Albuhaira amb R.A.C. 105.

- Que el regidor Onofre
Plomer manifesti públicament
que s'esforça per llegir en la
nostra llengua.

ara

SSANELLA,S.A.
AGENCIA DE VIATGES GRUP-A

Le invita a visitar
su nuevo local

en la calle Obispo Alberti, 15
de Muro

Central:	 Sucursales::
	 Solicite presupuesto para

Tels. 50 43 11 - 44 50	 Tel. 54 58 02 - B. ALCUDIA
	 Semana Santa y puente 1.' de Mayo

INCA	 Tel. 86 04 11 - MURO
	 sin ningún compromiso
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Fotografies d'un temps Sa Rua 92
El passat dissabte, dia 1 de

març al capvespre, la plaça Major
es va vestir de Carnaval, la petita
mescla de la legendária Venècia i el
colorista i exòtic Río, ballà al so que
els marcava l'orquestra dels Bríos,
després d'haver fet el passacarrers
del poble.

El que és més d'admirar és el
nombre de participants, gent de
totes les edats, acompanyats per
una grapada de músics de la
Banda Municipal, que bailaren i es
divertiren tot esperant la Corema.

A veure si per l'any que ve ens
animam tots, segur que així en ho
passam millor i omplim es "sam-
bódromo" de Sa Plaça. Ja diuen
que com més són, més riuen.

La foto, amb la qual iniciam la
sèrie, és de Carnaval. L'any 1926,
un grup de joves murers varen fer
aquesta carrossa: un vaixell que
duia una avioneta de paper i que
commemorava la travessa
Espanya-América del "Plus Ultra"
de Ramón Franco.

Els mariners, d'esquerra a
dreta, són: En Jaume Xotí, un
germà de Na Xotina que feia de
carnisser al carrer de Jaume I; En
Rafel Gamundí, famós a Muro pel
seu divertit sentit de l'humor; En
Miguel Seguí de Can Manyà del
forn; En Miguel Ballester de Can
Torres que era comerciant de pata-
tes i cereals; En Rafel Ballester de
Can Torres, amb auriculars perquè
feia feina de telegrafista (darrera

l'Església); En Guillem Maganet, el
nin vestit de pierrot (a ca seva te-
nien el café "La Estrella"); En Biel
Polito company de fer animalades
d'En Rafel Gamundí; més a dalt, En
Nadal Perelló (Gener); En Joan
Ramis de Can Coves que tenia en
aquell temps una perfumeria i mer-
ceria a la placeta de Sant Martí i En
Jaume Segura que tenia un comerç
molt gros, Can Segura de Ses
Arengades, on durant l'estiu feien
gelat d'ametlla (aiguaneu) i no valia
ni una pesseta.

A baix, assegut, tocant la trom-
peta un de Ca Na Lorga que estava
llogat a Can Segura i, amb capell alt
i menant la mula en Miguel... que
feia de conrador.

MUEBLES TODOS LOS ESTILOS

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

MUEBLES
Distribuidor oficial

CASA ROSSA GROSFILLEX

Otra. Alcudia-Arta, 43-44 - Tels. 85 04 14 - 85 14 29 - CAN PICAFORT
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a-Cea-e\Spain fd.
IMPORT & EXPORT

DECOR A CION

FIRA DE SANT FRANCESC - MURO 1992
del 23 al 26 de Abril - Casa de Cultura

GRAN EXPOSICION DE ARTESANIA CHINA

Si interesante fue
nuestra primera exposición,

ésta lo será más

Venga y vea
lo último que ha llegado de China

MUEBLES ANTIGUOS
DE MAS DE 150 AÑOS,

PORCELANAS, BIOMBOS, SILLAS,
JADES, MARFILES, COMEDORES,

LENCERIA DE SEDA Y CIENTOS DE
NUEVOS ARTICULOS

NO FALTE A LA CITA

DECORE SU CASA
CON EL CALOR ORIENTAL DE

CHINA

Distíngase con su regalo de boda

PRECIOS
MUY INTERESANTES

	EN PALMA NOS ENCONTRARA EN: 	

Tienda centro:	 Oficinas y exposición: 	 Restaurante chino Shangrila:
C/. Vilanova, 8
	

C/. Artillería de Montaña, 2
	

Paseo Marítimo, 3
Tel. 72 89 49
	

Tel. 45 65 82
	

Tel. 45 25 75



	  gent

8. 2 Aniversario de
la Asociación de
la Tercera Edad
de Muro

Desde el día en que se legalizó
esta asociación, que fue día 29 de
diciembre de 1983, fueron los
mismos fundadores los que dirigie-
ron la misma hasta el día 17 de
marzo de 1991, fecha en que fue
renovada la Directiva democrática-
mente.

Día 28 de febrero de 1992 se
celebró la fiesta del 8. 2 Aniversario.
Los organizadores fueron los nue-
vos directivos, por darse el caso de
que el único de la Junta pasada
(que fue reelegido) se encontraba
de vacaciones fuera de Mallorca y
regresó dos días antes. Pero sí,
antes de marcharse les aconsejó
de su experiencia, preveniéndoles
de los posibles fallos. La fiesta re-
sultó un gran éxito y la Directiva
no olvidó que estamos viviendo en
democracia.

Para mi la democracia, a mi en-
tender, es que si uno encuentra el
camino bueno y recto para conse-
guir el objetivo del bien, sea de
donde sea, sociedad, asociación,
etc. debe de seguirlo, esto es lo
que está haciendo esta nueva
Directiva, cuyo.presidente es D.
Juan Gamundí.

¿Quién se hubiera enterado si
no hubiesen visto el cambio del
personal en los Directivos?
Siguiendo la misma línea de ac-
tuación, han añadido los domingos
por la tarde dos horas de baile de
salón y han organizado un grupo
de gimnasia con ayuda del Consell
Insular de Mallorca y el
Ayuntamiento de Muro.

A las doce se celebró una misa
para los difuntos de la Asociación
con asistencia de la gran majoria de
socios, el Ayuntamiento con el Sr.
Alcalde al frente, más D. José
Santaner, hijo de Muro y Coronel
del Sector Aéreo Militar de la Base
de Son San Juan. La misa fue con-
celebrada por D. Bartolomé

Mateu y las lecturas estuvieron a
cargo del Presidente y las súpli-
cas a cargo del Secretario.

Después, a las 230 h. se reali-
zó una comida de solidaridad en
Son Sant Martí, que calificamos
con un diez. Nuestros invitados
también fueron: D. Gabriel
Cañellas, D. Juan Verger, D.
Lorenzo Oliver, Sra. Juana Vidal, D.
Alfonso Rius y D. Rafael Socías,
todos conocidos por sus cargos
con tantísima responsabilidad, más
representacions de las
Asociaciones de Sa Pobla, Llubí,
María de la Salut, Santa
Margarita, Can Picafort, Pto.
Alcudia (los de Alcudia no pudieron
asistir) y otros invitados. Todos ex-
presaron a los Directivos su satis-
facción dándoles la enhorabuena
además las gracias. El Presidente
saludó en nombre de la Directiva y
en el suyo propio a todos los asis-
tentes. Algunos invitados que ha-
blaron tuvieron palabras de agrade-
cimiento, y tres de ellos juntamen-
te con Alcalde se enorgullecie-
ron de ser de Muro y dijeron que
actos como este nunca se podrían
olvidar. Los no nacidos en Muro
demostradron el afecto que tienen
a nuestro pueblo. El Sr. Cañellas
se excusó por haber llegado tarde,
y depués de saludar a los presen-
tes y agradecer la invitación, leió
un verso recordando al Directivo
difunto D. Gabriel Ferriol, y dese-
ando para todos que el próximo
año no falte ninguno y tengamos
salud.

Bartolomé Riutord

Avís
ASSOCIACIO
CONFRARIES DE MURO

Es convoca a reunió el
proper dia 30 a les 930 h. del
vespre al Convent de Sant

Francesc a les següents con-
fraries: Sant Francesc d'Assís,

Verge de Lluc, Doloroses,

Cristo del Gran Poder, Mare

de Déu de l'Esperança.

Nota de la
aso ciació cultural
algebeli

Tarifes publicitat

La Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria que debía cele-
brarse el próximo día 24 de marzo
quedan las dos aplazadas hasta
nueva convocatoria que se anuncia-
rá oportunamente.

El Consejo Directivo en la se-
sión celebrada el pasado día11 a-
cordó modificar las tarifas de publi-
cidad para el actual año 1992,
como consecuencia de poner en
vigor las tarifas del IVA en las mis-
mas y a partir del pasado día 1. 2 de
enero son las siguientes:

1 página completa — 9.000
pts. + 1.170 pts.= 10.170 pts.

1/2 página -- 6.000 pts +
780 pts.= 6.780 pts.

1/4 página — 3.600 pts +
468 pts.= 4.068 pts.

1/8 página -- 2.300 pts +
299 pts.= 2.599 pts.

Notas de nacimientos, bautizos,
matrimonios, necrológicas, etc.
será de 2.500 + (2) 325 serán de
2.825 pts. cada una y gratis para
los socios.

Descuentos: 10 anuncios al año
el 20% y 5 anuncios un 10%.

(1) La última página tendrá un
incremento de 2.000 pts. más el
IVA correspondiente.

(2) Dichas cantidades corres-
ponden al IVA reglamentario del
13%.

Muro a 16 de marzo de 1992
El Presidente
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FIRES DE SANT FRANCESC
MURO 1992

Exposició d'Olis de

Del 23 al 26 d'Abril - Casal de Cultura de Muro

Los críticos de arte: 
	

Destacan de la obra de Munar la luminosidad, la alegría
del color de su paleta, y la técnica hecha poesía, por lo
tanto sus cuadros son ventanas abiertas a una Mallorca
que se extingue.

L4 OBRA DE MUNAR, ES CONOCIDA FUERA DE MALLORCA
POR SUS NUMEROSAS EXPOSICIONES

EN CASI TODA ESPAÑA, PRINCIPADO DE MONACO Y ALEMANIA

HORARIO
DE VISITA

Mañanas:
De 10,30 a 14 h.

Tardes:
De 17 a 21,30 h.

EL DIA 23
LA EXPOSICION
PERMANECERA

ABIERTA
TODO EL DIA

Obra de la Albufera
	

()leo sobre tela



Juan Perelló Sánchez
El pasado domingo día 8 de di-

ciembre, festividad de la
Inmaculada Concepción , recibió
por primera vez el Pan de los
Angeles en la Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista de Muro, el niño
Juan Perelló Sánchez.

Desde aquí felicitamos a Juan,
a sus padres Juan y María, herma-
na Francisca Ana, abuelos y
demás familia.

Antonio Muñoz Marimón
El pasado día 8 de diciembre,

recibió por primera vez el sacra-
mento de la Eucaristía en la Iglesia
Parroquial de San Juan Bautista de
Muro, el niño Antonio Muñoz
Marimón.

Desde estas páginas nuestra
más cordial enhorabuena al comul-
gante, a sus padres Antonio e
Isabel, hermana Isabel, abuelos y
demás familia. Felicidades.

Martina Sastre Portells
El passat diumenge dia 14 de

decembre 1991, a l'Eglésia de Sant
Albert Magne de la Platja de
Muro, va rebre per primera vegada
el Pa del Angels, la nina Martina
Sastre Portells.

Des d'aquestes pagines donam
la nostra enhorabona a Na Martina,
als seus pares Manolo i Antónia i a
tota la resta de la família. Felicitats.

demografia

Naixements
Francisca Morey Serra
24-2-92 - Juan y Margarita
Francisca M.a Lluis Perelló
4-3-92 - Miguel y Ana
Miquela Méndez García
6-3-92 - Felipe y Miquela
Miguel Seguí Munar
14-2-92 - Juan y María

Jaume Picó Juan

El passat dia 1.e r de febrer, a
l'Església de Sant Albert Magne de
la Platja de Muro, va rebre el sagra-
ment del Baptisme el nin Jaume
Picó Juan.

Des d'aquesta pàgines donam
l'enhorabona als seus pares Joan
Caries i Antònia, així com també
als seus padrins. Felicitats.

Matrimonis
Antonio Gost Cloquell y Pedrona
Fuster Company - 1-2-92
Ramón Serret Camacho y Josefa
Palau Comas - 1-2-92

Enliaç Picó-Font
El dia 8 de febrer, a l'Església

de Maria de la Salut, es varen unir
en sant matrimoni la parella forma-
da per Josep Francesc Picó Miró i
Margalida Font Miguel.

Moltes felicitats per En Josep i
Na Margalida, així com també als
seus pares. Enhorabona.

Defuncions
Martina Perelló Puigserver
18-2-92 -"Cocarroi" -76 años

Cristóbal Moranta Fiol
22-2-92 - "Rec" - 69 años
Magdalena Salamanca Fornés
29-2-92 - "Misto" - 19 años

Juana Ramis Llabrés
6-3-92 - "Sor Juaneta" - 90 años

Antonia Reynés Llompart
9-3-92 - "Boc" - 83 años
Magdalena Payeras Mesquida
10-3-92 - "Peraiguer" - 77 años

Magdalena Julia Salamanca
El pasado día 28 de febrero,

murió en Muro a la edad de 20
años, Magdalena Julia Salamanca.

A sus padres, hermanos y
demás familia, nuestro más senti-
do pésame. Desncanse en paz.
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esports 	

Regional
Preferente:
luchando por los
puestos de
promoción

_ Resultados:
Porto Cristo 3 - Murense O
Murense 1 - Marratxí 1
Virgen de Lluch O - Murense 3
Murense O - Pollensa O
Xilvar 1 - Murense 1

_ Clasificación:
1.- Esporles 30-21 -5-4-70-23-47+17

2 - Porto Cristo 30 2 5 5 50 22 45 + 13

3. - Pollensa 29 - 14 - 8 - 7 - 40 - 29 - 36 + 8

4. - Constancia 29-14 -6-9 -50 -32 -34 +4

7. - Murense 30 -13 -7 -10 -44 -43 -33 +3

-Máximo goleador: Genicio con
13 goles.

-Comentario:
Sigue la lucha en los puestos de

cabeza de la clasificación para en-
trar en el grupo que promocionará
para conseguir el ascenso. En esta
categoría asciende directamente el
primero y los demás, hasta el sépti-
mo con algunos equipos de Ibiza y
Menorca, forman dos grupos que a
modo de liguilla intentan ascender
a Tercera.

Ahora pero lo que vamos a co-
mentar son los resultados obteni-
dos por nuestro equipo. Se empe-
zó mal, perdiendo ante el Porto
Cristo delante un equipo bastante
fuerte, pero que no tenía que ga-
narnos por tres a cero, pero la for-
tuna estuvo de su parte y nos me-
tieron tres. Es de destacar los ala-
gos que hizo el público porteño de
nuestro equipo coincidiendo en
que el Murense es uno de los equi-
pos que han pasado por Porto
Cristo que mejor juego han desem-
peñado. Aunque esto no quede de-
mostrado en nuestro campeón que
se juegan noventa minutos a ra-
chas, a veces con un juego bonito
y otras repartiendo aburrimiento, y
así se empatan partidos como el

que se jugó contra el vice-colista
Marratxí y el tercer clasificado de
la categoría Pollensa y en estas al-
turas no se pueden perder más
puntos en casa.

Fuera ya es otra cosa, se ganó
abultadamente al Virgen de Lluch y
se empató en Selva, un partido que
si el árbitro no hubiera anulado un
gol injustamente a nuestro equipo,
por un fuera de juego inexistente y
no hubiera dejado de pitar un claro
penalty sobre Genicio, se hubiera
ganado.

Juveniles: evitar
el descenso es la
meta

- Resultados
Murense 3 - Barracar 3
Soller 2 - Murense 1
Murense O - Poblense 4
Pto. Pollensa 5 - Murense 1
Murense 4 - Felanitx O

- Clasificación:
1.- Manacor 26 -22 -4 -0 -98 - 10 -48

2.- J. Sallista 26 -21 -3 - 2-122-18 -45

3.- Poblense 26-15 -5-6-55-30 -35

4.- Soller 26 - 14 -3 -9 -61 -34 -31

12.- Murense 26-9 -3 -14 -57 -68 -21

- Máximo goleador: Jaime
Payeras con 10 goles.

-Comentario:
El equipo Juvenil, al contrario

del amateur y del cadete, luchan
por mantener la privilegiada catego-
ría de primera regional juvenil. Las
cosas siguen mal y los malos resul-
tados siguen sumándose, como el
cosechado ante el Poblense en
nuestro feudo, con ayuda arbitral
incluída para los de Sa Pobla, que
marcaron dos goles en fuera de
juego e hicieron lo que quisieron
en su área. Sin excusas la derrota
ante el Puerto Pollensa, el colista
nos endosó cinco goles y es que al-
gunos jugadores fueron a este par-
tido de espectadores.

Esteban, el mister, ha dimitido
cansado de ver como la mayoría de
la plantilla se toma las cosas a
broma y desde aquí le damos toda
la razón, es más, queremos darle a
él y a los jugadores que ponen inte-
rés, que los hay, la enhorabuena. Y
a algunos, no hay más que decir
que valdría más se quedaran en
casa... y un palo gordo a los que ya
se quedan en casa sin haber avisa-
do a nadie. ¡De pena!
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Cadetes: a por la
primera regional

_ Resultados:
Porreres O - Murense 3
Murense O - Ses Salines 1
Barracar 1 - Murense 4

_ Clasificación:
1.- ManaCor 14-12-2-0-50-11-31

2.- MIfferlSe 15-11 -2-2 - 67 -12 -30

3- Llosetense 15-10-2-3-31-20-25

4.- Ses SallfleS 16-9-3-4-36-15-23

5.- Binissalem 13 -7 -4 -2 -38 -18 -20

- Máximo goleador: José Mulet
con 20 goles.

-Comentario:
Van los Cadetes a por el ascen-

so. Los resultados siguen acompa-
ñando, aunque hay que contar el
jarro de agua fría que supuso la de-
rrota ante Ses Salines en Muro. La
plantilla cadete ha tenido que dejar
bastantes jugadores al Murense
Juvenil para ayudar a éste a salvar
la categoría y ahora hay que ver
cómo irán las cosas con menos ju-
gadores. Yo creo que se consegui-
rá igualmente el ascenso, aunque
es probable que las cosas sean, a
partir de ahora, un poco más difíci-
les.

Infantiles: en
zona intermedia

_ Resultados:
Murense O - Poblense 3
Montuïri 3 - Murense 2
Murense O - J. Sallista 7
Pollensa 2 - Murense 2
Murense 2 - Alcudia 2

_ Clasificación:
1.- B. R. Llull 21 -16 -4 -1 -97 - 19 -36

2.- Cala MiiiOr 22-16-2-4-80-36-34

3.-J. SaillSta 22-14-5-3-72-16-33

4.- Poblense 21-15-3-3-64-22-33

8.- MUrenSe 21 -8 -3 -8 -48 -37 - 21

_ Máximo goleador: Toni Fornés
con 13 goles.

_ Comentario:
Ultimamente no han ido dema-

siado bien las cosas y hemos enca-
jado muchas derrotas en casa, y en
un mes apróximadamente de
juego, sólo se han conseguido dos
puntos en sendos empates. Hay
que estar tranquilos porque a pesar
de todo el Murense sigue en el
medio de la tabla clasificatoria y
después de estos difíciles partidos,
supongo vendrán las victorias.
Animo y a seguir luchando.

Alevines: cuatro
buenísmos
partidos

Resultados:
Murense 1 - At. Alaró 1
Binissalem 1 - Murense 3
Murense 2 - Campanet 1
Murense 4 - Margaritense O

_Clasificación:
1.- Poblense 23-22-1-0-188-10-45

2.- SaillSta 23 - 19 - 2 - 2 - 131 -21 -40

3.- XilVar 23-16-3-4-84-37-35

4.- Can Picaf. 23 - 14 - 3 - 6 - 60 - 22 - 31

11.- Murense 23-10-3-10-46-50-23

-Máximo goleador: Miguel Capó
con 23 goles.

- Comentario:
Excelentes los resultados cose-

chados por el más pequeño de
nuestros equipos estas últimas
cuatro semanas y pese a encon-
trarse en medio de la tabla clasifi-
catoria se llevan dos positivos. Este
equipo día a día va mejorando y
obteniendo mejores resultados.
Hay que seguir animándoles y que
salgan buenos jugadores. En su
caso la única preocupación es el
siguiente partido, ellos no bajan ni
suben, pueden trabajar tranquilos y
sin presiones.

Gracias al hijo de Pedro
Santandreu de los Infantiles y a
Miguel Capó de los Alevines, que
cada mes me dan los resultados de
sus respectivos equipos.

Juan José Ferrer
Cati Serra Arrom

Premio por corrección a Miguel Barceló y al C.D.
Murense en la entrega de la edición X de Trofeos
del Fútbol Balear

Nos sentimos a la vez que alegres, orgullosos que el Murense y
nuestro presidente Miguel Barceló recibieran el premio a la Corrección
en Regional Preferente en la pasada X edición de entrega de Trofeos del
Fútbol Balear y concurso "Los Populares" que tuvo lugar en el Hotel
Palas Atenea el día 27 de enero.

Enhorabuena a Miguel Barceló que con su buena labor en el cargo
que ostenta, está cosechando importantes triunfos en el campo depor-
tivo, como en esta ocasión, en una entrega de premios a los clubs.

Reproducimos a continuación la carta enviada a Miguel por la
Federación Balear de Fútbol, acreditando la consecución del mencionado
galardón por nuestro club.
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Gent amb
moto

En aquesta nova secció, procu-
rarem tenir-vos informats de tot el
que sapiguem del món de la com-
petició amb moto, en especial a-
tenció als resultats dels nostres co-
rredors locals. Mirarem que la sec-
ció surti cada mes, però no vos
volem assegurar res, ja que no
cada dia hi ha notícies, i per tant el
tenir una freqüència mensual és
bastant difícil, però ho intentarem.

Enduro
No pot haver començat millor la

temporada del 1992 pel
Campionat de Balears de
Motociclisme. Per una banda el
jove i agressiu pilot local Toni
Sacarés, va guanyar en la categoria
de 250 c.c. de l'Enduro disputat
el passat dia 23 de febrer a Son
Serra de Marina, mentres que en la
categoria de 125 c.c., on hi havia
més representació murera, el guan-
yador fou En Joan Josep Pons, de
Can Picafort, seguit d'En Martí
Poquet "Perxat", a la quarta posi-
ció hi va quedar en Jaume
Moragues i a la cinquena En
Bernat Perelló, era el primer en-
duro que corrien els dos darrers pi-
lots i no ho varen fer gens mala-
ment.

Trial
Pel que respecta al Trial, cal dir

que el primer diumenge de març
(dia 1.er), va tenir lloc a Muro la pri-
mera prova puntuable pel
Campionat de Balears que, organit-
zada conjuntament entre el Motor
Club Cop de Gas de Maria de la
Salut i els Amics del Trial de Muro,
amb l'inestimable col.laboració del
Magnífic Ajuntament de Muro, a
travers del servei d'ambuláncia i de
la Policia Local, i comptant amb el
patrocini de Mallorca Motos,
Belray i el Music Bar Es Pla, des
d'on es va donar la sortida, va
comptar amb un participació de 16
pilots, i que gràcies a la col.labora-

ció, com ja hem dit, de la Policia
Local, que estava estratègicament
col.locada als creuers per on pas-
saven els pilots, tot va anar de ma-
ravella. Les zones estaven distribui-
des per Son Jeroni i devora el cir-

cuit Fora Vila, si bé la primera, que
estava ubicada a l'explanada del
camp de futbol, i era de tipus
lndoor (artificial), es va fer pensant
en el públic, perquè no s'hagués de
desplaçar massa, i de les set res-
tants, quatre eren a Son Jeroni i les
altres tres al circuit Fora Vila.

En quant a la classificació final,
hem de donar l'enhorabona a n'En
Martí Poquet, que una vegada més
va tornar guanyar en la categoria
de Veterans, si bé després
d'haver hagut de contar els zeros,
ja que la seva puntuació i la d'En
Francisco Ramon era de 54 punts,
amb la qual cosa En Martí és el
líder provisional del Campionat

Minimo tos
Amb gran èxit de participació i

de públic es va disputar el diumen-
ge dia 15 de març el II Gran Premi
de Velocitat de Minimoto Villa de
Muro. La prova va començar a les
10 h. del matí i va registrar una ins-
cripció bastant nombrosa tant a la
categoria Junior (menors de 17
anys) com Senior. El públic s'ho va
passar molt bé veient com els pi-
lots passaven a gran velocitat. Cal
a dir que les minimotos són màqui-
nes de 375 c.c. i poden agafar ve-
locitats d'entorn els 80 Km/h. La
seva baixa altura fa que les caigu-
des si bé són molt espectaculas,
gairebé no són gens parilloses i ge-
neralment tot queda en una rosse-
gada i el susto. Cal agrair a n'En
Joan Perelló Mestre (propietari de
Whells rent a bike) la seva col.labo-

ració deixant les minimotos a l'or-
ganització de la prova, i al Music
Bar Es Pla per la seva especial
col.laboració, també hem d'agrair la
valuosa ajuda per part de
l'Ajuntament de Muro, a travers
del Servei d'Ambulància i de la
Policia Local.

Moto Club
S'ha posat en marxa el Moto

Club Muro, que s'ha plantejat en
un principi organitzar carreres de
motocross, trial i minimotos, i pos-
siblement també carreres de trams
cronometrats de velocitat. També
s'està estudiant la possibilitat d'a-
conseguir l'organització d'una
prova puntuable pel Campionat
d'Espanya de Motocross. Per fer-
vos socis del Moto Club, vos
podeu dirigir a qualsevol dels seus
directius facilitant-los el nom com-
plet, la direcció, el telèfon, el nú-
mero de D.N.I. i una foto carnet.

Els directius són els següents:
President: Martí Poquet Serra
(Perxat); Vice-President: Miguel
Bauzá Pascual (Mengo-Rua);
Secretari: Antoni Perello Tortell
(Perecí); Tresorera: Eulàlia Verda-
guer Torres (dona d'En Pep
Segura).Vocals: Josep M.a Segura
Picó (Segura); Juan Perelló Mestre
(propietari de Wheels); Antoni
Perelló Vidal (Pífol); Pere Pons-
Estel Boyeras (Societat); Jaume
Cardell Caldés; Rafel Ramis
Moranta (Goixet); Gabriel Amer
Ramis (Can Biel).

ToniPereó i Martí Perxat
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alls picats i la sepia neta a trossos
grans, retirant les bosses de tinta.
Es palen les tomátigues i es tallen
en trossets petits per afegir-los al
sofrit.

Quan el sofrit está en el seu
punt hi tirarem l'arrós. Per acabar hi
afegirem el brou de peix ben calent
i sempre el doble del volumen de
l' arròs.

Rectificam de sal i afegim les
bosses de tinta. Deixam coure a
foc lent durant 15 d 20 minuts.

Abans que l'arrós sigui cuit, hi a-
fegirem una picada d'alls i julivert.

Els pebres serveixen per ador-
nar, perd també es poden afegir al
sofrit.

... I bon profit!

Elaboració:
Es tallen les cebes en trossets

petits i es sofregeix dins una cas-
sola amb oli, afegim totd'una els

DADES CLIMATOLOGIQUES - FEBRER 1992 - MURO

TEMPERATURES

Máxima 17,4° Dia 15

Mitja Máxime: 14,1°

Mínima 0,8° Dia 23

Mitja Mínimos 5,29

Oscil.lació Máximos 13,8° Dia 23

Oscil.lació Mínima 0,8° Dia 17

PRECIPITACIONS

Total mes 12,3°I/m2

Máxima 6,6º 1/m2 Dia 24

Pl. apreciable 7 dies

Pl. inapreciable 2 dies

Vent dominant N.E.

1 Campeonato
de Karate
Infantil

Asociación
Mallorquina de
Karate Shotokan

R epresentantes de la zona
del norte mallorquín y cen-
tro, acudieron a Alcudia a

disputar el I Campeonato Infantil de
la A.M.K.S. Nuestros karatecas en
representación de Muro también
acudieron a la cita.

Con cerca de 200 deportistas se
dió inicio al campeonato, con dispu-
tadas eliminatorias en la categoría
Infantil hasta cinco naranja verde,
Antonio Serra se alzó con el 2. 2

puesto; en la categoría de Juvenil
hasta naranja, Lorenzo Bauza subió
a lo más alto del podium procla-
mándose campeón.

Destacar el alto nivel que vie-
nen demostrando los karatecas
del Gimnasio Tao de Muro, ya que
en tan sólo 2 años de abrir sus cla-
ses, está dando grandes éxitos al
deporte murero.

Nuestra más cordial enhorabue-
na a estos magníficos deportistas
por sus resultados y alentarlos a
que continuen en esta línea ascen-
dente.

Pes canó
de ses
sopes

Arròs Negre

-600 gr. de sèpia
- 500 gr. d'arròs
- 2 cebes
- 4 tomátigues
- 4 alls
- 2 decilitres d'oli
- 3 pebres vermells
- sal, julivert
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