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	  editorial

Invitació at reatisme
Les nits i les hores lliures d'entre setmana són un vertader desert.

Als llocs públics, la mateixa gent de sempre, si no manco. Les per-
sones es queden a casa, suposam mirant les mil i una imatges amb
la máxima comoditat possible.

A determinada edat i en cas d'invalidesa o malaltia ho compre-
nem. Però que no se'ns tregui de la butxaca la crisi económica com
a resposta fácil a qualsevol interrogant. Ja sabem els problemes que
aquesta conlleva.

Pensem. Aquest poble en el passat vivint en crisi permanent, els
seus habitants sortien, s'entretenien, jugaven, conversaven de nego-
cis i altres assumptes, i segurament haurien anat de bon gust a tots
els serveis que l'Ajuntament i les entitats privades posen a l'abast de
tothom.

La TV i el sofá estan creant un clima de solitud personal, familiar
i col.lectiva sumament perillosa que condueix inexorablement cap a
la inseguretat, individualisme, indiferència, manca de gust per la vi-
da i manca de solidaritat. Els doblers no ho són tot. En temps de
crisi, la relació i necessitat dels altres és més forta. Les solucions
adients sols poden esser col.lectives. Facem poble, facem país. No
culpem a governs, ajuntament, polítics en general. Sempre és el
més fácil. La política i la convivència l'hem de fer entre tots i als
llocs on poguem estar junts.
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opinió 	

Ja no s'usa anar a peu,
només s'usa colcar

Estic trist quan veig els joves
que ara tenen uns devuit anys.
Només han pogut conèixer en
Felipe González i en Gabriel
Cañellas, i pens que mai no poden
tenir un concepte molt clar i real
del que és la democràcia amb
aquests mestres. Ara mateix i si
agafam com a mostra l'intent de
renovació de la Junta Directiva de
l'Associació de la Tercera Edat de
Muro, que de manera accidentada
i turbulenta va haver de necessitar
del regidor Vicenç Cladera per po-
sar pau i aclarir conceptes, els de-
vuitanyers deven pensar igual que
el que pensa de la justícia el batle
de Xerés, el Sr. Pacheco, que per a
ell és un "cachondeo". Els estatuts
així com la Constitució estan per
qualque cosa, més que per dir que

som un estat democràtic.
El brou només ha fet començar,

procuraré estar ben informat per-
qué estic segur que será per Hogar-
hi cadiretes.

1 parlant de respectar, trob una
falta d'ídem i una grosseria la carta
que l'Associació Cultural Algebelí
ha dirigit als seus associats, que
per un motiu o altre no havien fet
efectiu el pagament del seu rebut.
En conec més d'un que no havia
pagat, per problemes de domicilia-
ció bancària, que s'ha molestat i
aprofitaran l'endemesa per donar-
se de baixa, encara que segura-
ment els qui han enviat la carta ar-
gumentaran motius de normalitza-
ció lingüística per aquestes baixes.

Esper que a les pròximes elec-
cions per renovar la Junta Directiva

de l'Associació, hi hagi més d'una
candidatura que es vulgui presentar
i prevalguin els valors democràtics,
a pesar que amb el déficit, que
diuen les males llengües que exis-
teix, farà falta esser valents per to-
rejar aquest bou.

Muro

Algebelí
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opinió

On anam?

La nostra societat ve sofrint tot
un grapat de transformacions que
la van canviant profundament. De
fet hem de dir que la societat "tra-
dicional" tenia tota una serie de
controls que ajudaven a fer que la
convivencia entre els ciutadants
fos pacífica i harmoniosa.
Darrerament ja no és així.

Ens sentim colpits pels fets
com els de les tres nines
d'Alcàsser en el país Valencià i el
de l'infantó de dos anys que a
Anglaterra fou torturat i mort per
dos nins de 10 anys. No cal furgar
molt per veure com aquests casos,
sobretot el de tipus sexual, creixen
i creixen dins la nostra societat que
sembla que no ha trobat el punt del
goig i del respecte.

El jovent sempre ha semblat
que no hi ha de ser a temps, que la
descoberta del món i de la vida
eren per pegar-ne una bona glopa-
da i fruir-ho tot en un instant, però,
abans, els diferents controls de la
família i de la societat ens ajudaven
a dossificar-lo i tira tira resultava
també saborós i gratificant. Ara
sembla que tot ha de ser per ara i
per aquí. La societat, que anome-
nam de consum, no s'atura de pro-
duir coses perquè nosaltres no ens
aturem de consumir, però augmen-
ta el poder adquisitiu dels consumi-
dors? Augmenta el seny dels ciuta-
dants?

Sembla que no. Quants casos
veim de persones que s'estan des-
truint a elles mateixes per un sim-
ple plaer curt i fonedís. D'infant són
tot un seguit de llepolies, que ara
anomenam "xutxeries", de més jo-
venets són un grapat de jocs a ma-
quinetes que ofereixen un diner fá-
cil, que ni se sua ni s'aprecia, i que
fàcilment es gasta amb begudes i
en vandalisme que mortifiquen els
veïns. Ja hi comença haver una
mancança de respecte als altres,
però en principi fan gràcia i aques-
tes "gràcies" a la llarga costen for-
tunes i vides.

Fins fa uns anys l'Església era
escoltada i el comportament que
l'Església proposava solia esser al
manco respectat, com els que ofe-
rien altres institucions, que dins els
pobles mai no•mancaven. Ara, tota
cosa que proposi l'Església sembla
que hagi de ser la diana de facècies
més o manco delirants. Potser
l'Església pecà per imposar certs
comportaments, però el que
l'Església no deixarà és d'oferir uns
models de persona, de comporta-
ment, que permetin viure amb pau
i amb Ilibertat.

L'error dels qui han volgut can-
viar la nostra societat "para que no
la conozca ni la misma madre que
la parió" com emfàticament procla-
men, ha estat el de llevar models
de comportament i no oferir-ne
d'alternatius, el d'incitar a fets i co-
ses novedoses, i per això desitja-
des, sense cap tipus de comporta-
ment ètic, ni oferint mitjants per
aconseguir-les, d'aquí ve que hi ha-
gi tanta gent, que per si mateixa té
poc capet, que vagi per la via rápida
i miri d'agafar la part que més
agrada dels pastís, peti qui peti,
perquè el que compta és que jo
aconsegueixi el que vull?

L'Església, feel a Jesucrits, se-
gueix oferint el mateix Jesús.
Home pels homes. Ens dóna Hum
davant l'egoisme que sempre por-
tam dins, i ens encoratja a ajudar i
servir els altres i no a servir-nos

dels altres. Ens repetirá que no tan
sols hem d'estalviar als altres el
que no voldríem que ens passás a
nosaltres, sinó que hem d'intentar
seguir l'exemple de Jesús que es-
ti ma  fins a la mort.

En l'altre no hi neguis mai el
germà. En tu respecta la imatge i
semblança de Déu que hi ha. En el
món, en la creació, domina'l sí,
treu-ne el profit que sigui, però
sense destruir, mirant sempre de
deixar-ho bo i bé per a les genera-
ciones que ens seguiran. El món
no és un pastís que ara, els qui te-
nen la paella pel mánec, s'ho hagin
de menjar sense més ni pus, és
qualque cosa que hem d'adminis-
trar amb seny responsabilitat.

Pens que a Muro molts tenim
les paraules de Jesús per bones i
vàlides. Quan anem a altres bandes
sapiguem també respectar-les i
aquells que hagin cercat altres mo-
dels de viure, que les segueixin sa-
bent respectar a si mateixos i als
altres, dins la pluralitat d'una socie-
tat que formam tots i on tots hi
hem de caber.

Pere Fiol i Tornila

ALNG-EIMLI
LAMENTAM LES

MOLÈSTIES QUE HÁGI
POGUT SOFRIR ALGUNS

DELS SOCIS ARRAN D'UNA
CARTA PER FER EFECTIVA

LA QUOTA CORRESPONENT
A L'ANY 1992. APROFITAM

PER RECORDAR QUE EL
CONSELL DE REDACCIÓ
ESTÁ AL MARGE DELS

TEMES ADMINISTRATIUS
DE L'ASSOCIACIÓ

CULTURAL I DE LA
ESMENTADA CARTA.

CONSELL DE REDACCIÓ
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la sala 	

Sessió Plenària
del dia 11 de febrer de 1993

El PP presentà una moció
en la qual exigia la construcció

d'un hospital a la comarca d'Inca

Aprovat el padró d'habitants:
3.025 dones i 2.901 homes

A les set de la tarda presidint la
sessió el Batle Sr. Miguel Ramis
Martorell i estant present la resta
del Consistori amb les absències
dels regidors Sr. Josep Llinares i
Sra. Rafela Gual es va iniciar l'acte
amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació
de l'acte anterior

Els assistents varen aprovar-la
per unanimitat.

2.- Elaboració
de l'expedient tècnic
per a la modificació
del Pla General
d'Ordenació Urbana
A-9 (SUP-11, 11R)

Després de l'informe presentat
pel Secretari i de l'explicació del
Batle es va aprovar:

1.- Elaboració de l'expedient
tècnic per a la modificació puntual
del Pla General d'Ordenació A-9,

del Sup-11 i zona residencial 11-R.
2.- Proveir la zona verda d'aigua

potable i xarxa d'enllumenat públic.
3.- Encarregar aquesta tasca a

l'enginyer Sr. Manuel Velasco
Maillo.

4.- Les despeses d'elaboració
de l'expedient tècnic i de les publi-
cacions correrá a cárrerc de la
Societat Pont dels Anglesos, S.A.

5.- Comunicar aquest acord als
interessats.

3 Aprovar inicialment
la modificació
del Projecte
d'Urbanització
del Sup-15

Després d'haver-se fet la lectu-
ra de l'informe favorable del projec-
te d'urbanització d'Es Pins per l'en-
ginyer Sr. Velasco els reunits varen
acordar:

Aprovar inicialment, amb pres-
cripcions, la modificació puntual del
Projecte d'Urbanització Sup-15 i
sotmetre aquest expedient a infor-
mació pública.
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	 la sala

4.- Constitució
de la Junta Pericial
de Cadastres
Immobiliaris Rústics

Es varen assignar els membres
de dita Junta, que estará constitui-
da per:

President: Miguel Ramis
Martorell

Vocals: Representant el sector
agrari designats per l'Ajuntament:
Josep Quetglas Cladera i Miguel
Ramis Ramis.

Representants del sector agrari
designats per les organitzacions
professionals agràries: Gaspar Picó
Olivert i Antoni Pericás Nadal.

Representant del servei faculta-
tiu de l'Ajuntament: l'aparellador
Juan Mas Ferriol.

6.- Aprovació de la
Rectificació del Padró
d'Habitants a ler

de febrer de 1993.
Muro compta amb una població

de dret de 5.926 habitants, dels
quals hi ha 2.901 homes i 3.025 do-
nes.

7.- Aprovació del
Pressupost General
per a l'exercici de 1993

Al número passat, a l'Algebelí
del mes de febrer ja us vàrem
avançar la informació corresponent
a aquest capítol. Com vàreu poder
veure, es va aprovar el pressupost
d'aquest any per un total de
547.132.585 ptes.

8.- Compte de
recaptació de 1992

El recaptador Sr. Domingo Cruz
Cozar va fer la lectura de dit
Compte.

El càrrec líquid pels conceptes
d'Imposts sobre Béns lmmobles,

Llicències Fiscals i Impost sobre
Activitats Econòmiques dels anys
1985 al 1992 fou de 116.953.731
ptes. de les quals es recaptaren
96.385.721 ptes., quedant, per
tant, un pendent de cobrament a
31 de desembre de 20.568.010
ptes.

9.- Concessió
de Subvencions

Es va aprovar concedir les se-
güents subvencions:

— APA del Col.legi Públic
Guillem Ballester i Cerdó per man-
teniment del menjador escolar du-
rant el curs 1992/93: 850.000 ptes.

— APA del Col.legi Sant
Francesc per manteniment del
menjador escolar durant el curs
1992/93: 850.000 ptes.

— Arnau Reinés Florit per as-
sessorament musical de l'Escola
Municipal de Música: 125.000
ptes.

— Vicenç Martorell Monzó per
l'organització de la festa dels
Quintos 93: 100.000 ptes.

— Banda de Música Unió
Artística Murera per activitats cultu-
rals: 299.696 ptes.

• Total: 2.224.696 ptes.

10.- Moció
del grup PP sobre la
construcció d'un
Hospital a Inca

La moció del Grup Popular fir-
mada pels edils de la coalició Partit
Popular-Unió Mallorquina de
l'Ajuntament de Muro formulava
que:

Una vegada coneguts els resul-
tats de les conversacions mantin-
gudes entre els representants de
l'Insalud amb els representants de
la Conselleria de Sanitat del Govern
Balear, l'Ajuntament de Muro dipo-
si:

1.- Rebutjar els acords imposats
pel Govern Central relatius a la
construcció de nous centres sanita-
ris a Mallorca.

2.- Sense oposar-se a la cons-
trucció d'un nou Hospital a Palma,
exigeixen que també es construeixi
un Hospital a la Comarca d'Inca.

3.- Rebutjar l'actitud del Govern
Central i subratllar la necessitat de
dotar a la nostra Comunitat de les
màximes competències i del fi-
nançament suficient perquè les
Balears tenguin un autogovern
efectiu.

A continuació, el Sr. Plomer va
explicar els continguts de la moció i
per qué s'havia presentat.

El Sr. Cladera va dir que li agra-
daria que hi hagués un Hospital a
Palma i un altre a Inca, per-e) això tal
vegada no seria rendible.

I per acabar, el Sr. Batle va ex-
pressar el seu desig en defensar-lo,
però alhora també s'ha de defensar
l'Hospital privat que s'ha de cons-
truir al terme municipal de Muro i
sol.licitar a l'Insalud i al Govern
Balear la necessitat de donar-li su-
port.

11.- Revisió de tarifes
d'aigua potable de la
zona costanera

Es va llegir la instància presen-
tada per D. José de Luna Pertíñez,
Conseller Delegat de la Font de
Son Sant Joan, S.A. en la qual
sol.licita l'aprovació de les tarifes
revisades de subministrament d'ai-
gua potable a la zona costanera
d'aquest terme municipal.

Es va acordar per unanimitat:
1.- Informar de les quotes de

servei proposades:
• Per quota unifamiliar, segons

els passos del comptador:
comptador de 13 mm. - 145

ptes./mes
comptador de 25 mm. - 726

ptes./mes
comptador de 30 mm. - 1.452

ptes./mes
comptador de 45 mm. - 2.178

ptes./mes
• Hotels i apartaments - 30

ptes./mes/plaça
2.- Proposar la quota de consum

de 36 ptes./m.
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Qué opina Muro de la feina
feta pel Consistori actual?
1) Quins dels fets transcorreguts a Muro duran! els darrers anys destacaríeu com a
més itnportants? Per qué?

2) Quina opinió vos mareix la feina que s'ha fet des del nostre Ajuntament?

3) Quins són, segons la vostra opinió, els problemes més greus que té Muro que
s'haurien de resoldre? Qué podria millorar al nostre Ajuntament? I al nostre poble?

4) Què faríeu que no hagi fet l'actual Consistori?

5) Qué no hauríeu fet del que han fet?

6)A l'hora de fer una valoració, dins una escala de ¡'1 al 10, quina qualificació
donaríeu al nostre Ajuntament.

• Ajuntament
• Protecció medi ambient
• Cultura
• Conservació Patrimoni
• Tercera Edat
• Urbanisme
• Imposts

• Policia Municipal/Trànsit
•Agricultura
• Educació i Esports
• Normalització Lingüística
• Fems
•Aigua
•Altres

"

H em plantejat aquesta enquesta per fer un balanç sobre la feina feta pel
consistori. L'hem proposada a gent diversa per edat i professió, i també

per ideologia.

A bans de llegir les respostes dels qui generosament ens han volgut respon-
dre l'enquesta, esmentarem els noms de totes les persones que la varen re-

bre. Varen esser els següents: Sebastià Capó Gual, Martí Cerdó, Antoni Ferrer
Mateu, Gabriel Ferriol Bennássar, Miguel Fornés, Montserrat Marimón, Antoni
Molinas, Águeda Ramis i Miqueta Rosselló Frau.

D e tota aquesta gent, n'hi ha que per una raó o altra no han donat resposta a
les nostres preguntes. Paciència. Creim que els qui han contestat han aju-

dat a fer el diagnòstic de la feina feta pel nostre Ajuntament.
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	  teniu la paraula

Miguel Fornés Socías
Professió:
Agència Fornés

1.- La Residència de la Tercera
Edat, per la tasca a favor de les
persones necessitades d'afecte, in-
capacitades per a dependre d'elles
mateixes...

El Centre de Salut, per la gran
comodita que representa per al po-
ble de Muro, al disposar d'un cen-
tre d'urgència i atenció primària al
malalt, sense haver de desplaçar-
se a un altre poble.

L'Escola de Música, per la seva
tasca en l'ensenyament musicall i
pel mateix motiu exposat a l'apar-
tat anterior quant a desplaçament.

2.- Una opinió positiva. He de
suposar que intenten fer-ho el mi-
llor que saben, per al bé del poble.

Els normals, sempre que s'es-
forcin per millorar. És d'alabar el
centre d'ensenyament secundari,
si es fa.

3.- Ajudar en tot el possible als
conredors.

La inmediata creació d'un polí-
gon industrial.

Solventar d'una vegada per to-
tes el tema d'Es Comú (Casetes
des Capellans).

Més que millorar, perfeccionar
tots els departaments.

L'embolic circulatori a causa de
tantes senyals de trànsit, moltes
d'elles posades sense cap lógica.

4.- La motivació a les empre-
ses foranes, incloses les de la
Penínula, per al muntatge de les

seves fàbriques en el terme de
Muro, així també es crearien llocs
de feina, cosa tan necessitada, es-
sent a la vegada una alternativa per
a l'agricultura i el turisme, perquè
no sempre podrem viure d'ells.

La creació d'un patronat d'es-
ports, amb empreses privades i
l'Ajuntament, fent equipts de bàs-
quet, atletisme, etc., la qual cosa
podria esser motiu per estimular
l'esport entre els joves de 15 a 20
anys. Practiar l'esport és molt sa i
aparta les persones joves d'altres
vicis coneguts per a tothom.

5.- No és que no hauria fet, si-
nó que em sembla bé que hagin
fet, però d'una manera massa exi-
garada, coses com la piscina, el po-
liesportiu i l'edifici de l'Ajuntament
a les Platges de Muro.

6.-
Ajuntament: 6
Protecció medi ambient: 5
Cultura: 7
Conservació patrimoni: 10
Tercera Edat: 10
Urbanisme: 10
lmposts: 5
Policia Municipal/Trànsit: 8/3
Agricultura: 3
Educació i esports: 5
Normalització Lingüística: 8
Fems: 8
Aigua: 8
Altres: -

Antonio Ferrer Mateu
Professió:
Pagés

1.- En mi opinión creo que las
fiestas patronales y las ferias, con
las demostraciones y concursos de

animales, carrozas y desfiles cultu-
rales nos han dado a conocer en to-
da Mallorca, sin dejar de recordar
esas veladas de folklore internaci-
nal que nos han brindado nuestras
juventudes de Muro. Gracias para
ellos.

2.- El trabajo puede valorarse
como positivo y mejor sería si fuera
trabajo de todos y no sólo de elegi-
dos. El servicio que se da a . los ciu-
dadanos es aceptable.

3.- Creo que el principal pro-
blema es el despilfarro de dinero
que se les va de las manos y luego
hay que acudir a los impuestos que
se están pasado por encima de lo
normal. El que gasta más de lo que
gana va a la bancarrota.

4.- Creo que como agricultor
que soy, el Ayuntamiento ha aban-
donado la red de caminos y la red
de aguas, acequias, etc. Como si
los agricultores sólo tuviéramos de-
recho al voto y a pagar las contribu-
ciones de los campos.

5.- Lo que jamás puede ver
con buenos ojos un hijo de un pue-
blo, es que en su Ayuntamiento se
gobierne bajo el lema de un parti-
do, en vez de gobernar con el con-
junto de mureros.

6.-
Ajuntament: 6
Protecció medi ambient: 6
Cultura: 8
Conservació patrimoni: 9
Tercera Edat: 10
Imposts: -
Policia Municipal/Trànsit: 9
Urbanisme: 8
Agricultura: 5
Educació i Esports: 8
Normalització Lingüística: 6
Fems: 3
Aigua: 8
Altres: -
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Martí Cerdó
Professió:
Mestre d'escola jubilat

I.- El més important ha estat,
sense cap dubte, la restauració de
la democracia, el final de la dicta-
dura.

2.- S'ha millorat molt la relació
de l'autoritat amb el poble. Quant
als serveis, tot depèn del vidre amb
que es miri.

3.- El primer de tot seria l'edu-
cació i, sobretot, protegir més la
joventut.

Concretament, haurien de fer
més costat a la joventut, que són
els que realment han de menester
potenciar; per altra part, els renous
de cotxes de dia i de nit i són
incòmodes pels qui van a peu i
també perillosos.

4.- Augmentar la seguretat
tadana.

5.- No hauria augmentat tant
els imposts i hagués comprat "La
Monumental".

6.-
Ajuntament: 6
Protecció medi ambient 4
Cultura: 7
Patrimoni: 6
Tercera Edat: 5
lmposts: 3
Agricultura: (?)
Educació i Esports: 8
Normalització Lingüística: 8
Fems: 4
Aigua: 4

Sebastián Capó Gual
Professió:
Director de Serveis
Tècnics

I.- Destacaría, en primer lugar,
la residencia para ancianos, la tran-
quilidad para los jóvenes y la segu-
ridad para los viejos.

Otra obra a tener en cuenta es
el edificio de la tercera edad, ya
que es muy útil, teniendo en cuen-
ta las cosas que están ubicadas en
el PAC: dispensario, biblioteca, sala
cultura, bar y sobre todo el merca-
do cubierto, etc.

Otras cosas a citar serían la am-
pliación del cementerio, el alumbra-
do de las calles, la alineación de ca-
lles, polideportivo, edificio munici-
pal de la zona costera, la Avda. de
Santa Catalina Thomás, etc.

2.- Desde el Ayuntamiento se
realiza un buen trabajo, tanto a ni-
vel de administración como de or-
ganización. Si necesitas algo te
ayudan en todo, teniendo un buen
equipo de personal técnico. Por lo
tanto, creo que el servicio que reci-
bimos es excelente.

3.- Lo que vemos, la gente de
la calle, quizás sea el mal estacio-
namiento de algunos vehículos so-
bre las aceras.

El ruido y la velocidad, tanto en
en el nucleo de Muro como en la
zona costera. Se tendrían que des-
viar los vehículos pesados del pue-
blo terminando la via de cintura y
construir una escuela para que los
niños puedan continuar los estu-
dios superiores después de la EGB.

4.- Siempre que fuera posible,
haría todo lo anteriormente dicho y
seguir luchando por el asunto de la
"Caseta des Capellans".

Quitar los pilones de hormigón
de la carretera entre Capellans y el
Gran Canal, creando un carril para
bicicletas y para peatones hasta la
Albufera. Recordemos que existe
una tubería y hay una anchura de 8
metros sin pinos.

No permitir tener depuradoras
particulares en la zona costera, co-
locar semáforos cerca del Hotel
Playa de Muro y otro en el paso pa-
ra bicicletas en el Gran Canal.

Mantener la playa y zonas públi-
cas más limpias y arregladas.
Quizás la solución sería contratar
una empresa privada.

Dar más subvenciones para el
arreglo de las fachadas.

Embellecer las entradas al puel-
bo, la mayoría están en muy mal
estado y abandonadas.

5.- No adquirir la Cooperativa
ni la casa cerca del Convento, el
polideportivo y el edificio de la zona
costera tan desproporcinados, colo-
car tantos discos de circulación.

No hubiera puesto tantas faro-
las en las calles.

6.-
Ajuntament: -
Protecció medi ambient: 8
Cultura: 8
Conservació patrimoni: 8
Tercera Edad/Urbanisme: 6
Imposts: 10
Policia MunicipalfTránsit: 7
Agricultura: 10
Educació i Esports: 7
Normalització Lingüística: -
Fems: 10
Aigua: 10
Altres: -
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teniu la paraula

Miquela Rosselló Frau
Professió:
Mestressa de casa

1.- Tres fets destacaria:
a) El fet de guanyar per majoria

absoluta el partit de Convergència
Murera, i que al mateix temps su-
posa donar una cohesió i inde-
pendéncia per governar.

b) La labor de potenciació dels
actes culturals de caire popular.

c) Les noves construccions que
s'han duit a terme en el nostre po-
ble, com per exemple: la residèn-
cia, la piscina municipal, la reforma
del teatre, entre altres.

2.- És difícil donar la meya opi-
nió sobre aquest tema. Globalment
destacaria que la feina que han duit
a terme és positiva, no obstant, en-
cara queden problemes sense re-
soldre.

L'oferta de serveis ha millorat
molt en quantitat i no tant en qualitat.

3.- El decents dels pressu-
posts municipals, condiciona les
solucions de molts de problemes
que queden per resoldre.

A l'actual situació de crisi s'hau-
ria de potenciar des de
l'Ajuntament, l'ajuda a la petita i
mitjana empresa dels murers, per
altra banda l'agricultura continua
sota mínims i sense solucions.

Jo crec que l'Ajuntament hauria
de cercar les ajudes en aquests
sectors per mitjà del Consell, el
Govern, etc. Si aquests sectors fo-
namentals a Muro, des de sempre,
es tornen a revitalitzar el poble tor-
nará a donar benestar als murers.

El sector de l'hoteleria, un altre

pilar en l'economia murera, ja té
importants ajudes de les institu-
cions autonòmiques i centrals.

4.- Un problema greu que hi
ha en el nostre poble és la falta
d'aparcaments dins el casc urbà.

Des d'aquestes pàgines em
permet suggerir l'estudi de la cons-
trucció d'un aparcament subterrani,
que solventaria en part els proble-
mes de la circulació.

Per altra part, jo crec que és
molt important que es dediquin
més a donar idees i solucions als
problemes de la nostra joventut i
no dedicar tants d'esforços a la ter-
cera edat. Haurien d'il.lusionar més
els nostres joves, a pesar que els
nostres majors donin els vots.

5.- La principal crítica que em
permet fer a l'Ajuntament és haver
fet una política de macro-construc-
cions, perquè no crec necessari que
el poble de Muro necessiti, per
exemple, un edifici municipal com el
de les Platges de Muro, per als tres
mesos d'estiu. Quant ens costa cada
mes el seu manteniment?

És molt guapo per part de
l'Ajuntament fer aquestes cons-
truccions, però abans s'ha de pre-
veure el cost del manteniment pos-
terior.

Si han de gastar els doblers del
poble, ho han de fer en coses que
produeixin riquesa i llocs de feina
en l'actual situació de crisi

6.-
Ajuntament: 6
Protecció medi ambient: 4
Cultura: 7
Coservació patrimoni: 5
Tercera Edat: 5
Urbanisme: 3
lmposts: 5
Policia Municipal/Trànsit: 5
Agricultura: 1
Educació: 5
Esports: 8
Normalització Lingüística 3
Fems: 5
Aigua: 5
Altres:
aparcaments O
energia eléctrica: O

Gabriel Ferriol
Ben nássar
Professió:
Estudiant

1.- Crec que l'assoliment de la
majoria absoluta del partit que go-
verna a Muro i la seva consolidació,
és el fet més important i que reper-
cuteix després en altres fets o es-
deveniments també importants
com poden ser la construcció del
poliesportiu, donar una major im-
portància a la zona costanera, la re-
forma circulatòria, donar una nova
dimensió a l'esport, etc.

2.- Crec que la feina que s'ha
feta des de l'Ajuntament és accep-
table, pot millorar-se a la vegada en
alguns aspectes, però crec que és
molt difícil fer contents tots els mu-
rers a la vegada. No es podrá evitar
que hi hagi gent amb desacord.

3.- Problema de l'abocament
d'escombraries (abocador).

Desatenció al col.lectiu infantil /
juvenil en favor d'una superatenció
als vells (será per qué tenen vot?).

Institut d'Ensenyança Secundaria.
La destrossa que s'està fent a

la Platja de Muro.
Normalització de la nostra llengua.
Barreres arquitectòniques, la se-

va eliminació.
Manca d'espais d'esbarjo, ine-

xisténcia del club d'esplai.
Tema de la Caseta des

Capellans.
Al nostre poble podria millorar la

solidaritat entre els murers o la par-
ticipació de la gent en les activitats
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teniu la paraula 	

culturals, esportives, festives...

4.- Intentaria solucionar d'una
forma correcta els problemes que
he exposat abans.

5.- No ho sé

6.-
Ajuntament: 5
Protecció medi ambient: 2
Cultura: 6
Conservació patrimoni: 6
Tercera Edat: 9
Urbanisme: 2
Imposts: 6
Policia Municipal/Trànsit: 5
Agricultura: -
Educació i Esports: 7
Normalització Lingüística: 3
Fems: 5
Aigua: -
Altres: -

Catalina Noceras
Fornés
Professió:
Mestra d'escola

I.- El que s'hagin organitzat
les I Jornades de Cultura Popular a
Muro.

2.- La feina que s'ha feta és
positiva, però no sempre s'ha rea-
litzada de la millor manera.

No els conec a tots. Dels que
conec, crec que l'Ajuntament hau-
ria de subvencionar els serveis que
són de la seva competencia i titula-
ritat i deixar els altres per a les acti-
vitats corresponents. M'explicaré.
En materia d'educació el que no
hauria de permetre són les taxes
tan elevades de les classes de violí,
ja que són superiors al cost del pro-
fessor i en canvi subvenciona els
col.legis pagant un professor de
música que és competencia del
M.E.C.

Per altra part crec que no s'ha
guanyat massa ubicant el PAC a la
Casa de Cultura, que l'edifici ha
quedat petit per a la seva funció.

3.- Crec que els problemes
que té repercuteixen a totes les
edats.

Començaré pels més petits.
Els nostres nins/es no tenen unes
instal.lacions adequades com es
mereixen, per exemple: una esco-
leta infantil.

Les activitats culturals i d'esplai
que s'organitzen són més per als
majors. Els grans oblidats són els
adolescents.

El nostre poble está perdent la
seva identitat, fins fa uns anys era
un poble agrícola i actualment sols
es dedica als serveis.

L'Ajuntament podria proporcio-
nar una escola infantil, organitzar
un centre d'esplai, cercar una sorti-
da a nous cultius, noves tècniques
perquè el camp pugui tornar esser
tan rellevant com fa uns anys.

El poble podria concienciar-se
que és necessari el civisme per
conviure.

4.- Seguir amb la negociació
per a l'escola d'educació secundà-
ria, protegir i conservar el patrimoni
històric, crear més zones verdes en
lloc de voler urbanitzar les poques
que ens queden.

5.- Crec que está contestada.

6.-
Ajuntament: 6
Protecció medí ambient: O
Cultura: 7
Conservació patrimoni 5
Tercera Edat: 10
Urbanisme: 4
Imposts: 5

Policia Municipal/Trànsit 6
Agricultura: 3
Educació: 4
Esports: 8
Normalització lingüística: 4
Fems: -
Aigua: -
Altres: -

SE DONEN
CLASSES

DE CATALÀ
I D'EGB

INFORMES:
TEL. 537937

LA REVISTA	RÀDIO

ALGEBELÍ ALBUHAIRA
CONVIDEN A TOTHOM A L'EXCURSIÓ AL

PUIG ROIG
EL PROPER DIA 9 D'ABRIL, DIVENDRES SANT
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	  salut

Com prevenir-la i remeiar-la
La indigestió o empatx és una

reacció orgánica que es presenta
posterior a la ingestió d'aliments.
L'origen més habitual d'aquesta re-
acció és una ingestió d'aliments en
males condicions. A més d'aquesta
causa, poden afectar el procés di-
gestiu la detenció o disminució
dels processos secretors de les pa-
rets gàstriques o intestinals (per
exemple davant estat emotius
forts).

No obstant, i en més freqüèn-
cia del que hom voldria, la indiges-
tió també pot esdevenir per una in-
gestió d'aliments en quantitat ex-
cessiva per a l'organisme.

En qualsevol dels casos, la
simptomatologia habitual que es
manifesta du a un mal estar gene-
ral, amb una sensació de pes a la
regió de l'estómac, un alè fètid,
marejos, mal de cap, nàusees, vò-
mits, !lengua saburral, suor freda,
calfreds, i en algunes ocasions fe-
bre, diarrea o restrenyiment.

Especial releváncia en els mo-
ments actuals té la darrera de les
causes esmentades, és a dir, la so-
breingestió. Cal reconèixer
l'evidència que la societat en la
qual vivim tendeix als grans tiberis i
a la sobrealimentació. Així, podem
comprovar que les reunions fami-
liars, socials i laborals entorn a la
taula són cada vegada més fre-
qüents.

Malgrat el canvi d'hàbits gene-
rals i d'alimentació, així com la se-
lecció de plats i aliments per una
festa o celebració, vagi variant amb
les èpoques i les cultures, l'essèn-
cia del banquet sembla que roman
inalterable: una taula ben assortida
amb aliments de qualitat (dubtosa) i
amb quantitat més que suficient.

Davant aquestes evidències, és
habitual engolir un excés de matè-
ries i calories que, en moltes oca-
sions, poden posar el nostre estó-
mac com una bomba de rellotgeria.

No obstant, i en que sigui una
de les causes més habituals, no
sempre que la indigestió s'esdevé
per una sobreingestió d'aliments
és necessari acudir al metge o cen-
tre sanitari. En moltes d'aquestes
ocasions, podem recórrer a un gra-
pat de remeis casolans que ens
proporcionaran conhort, desapari-
ció de la simptomatologia, i perme-
tran la rápida recuperació dels efec-
tes de la indigestió.

Alguns d'aquests remeis, que a
més de prevenir l'esmentat estat
corporal poden curar-lo, són per
exemple els següents:

1.- Recordi que per evitar una
mala indigestió és important men-
jar lentament i mastegar bé els ali-
ments.

2.- Si és possible, entre plat i
plat prengui's un petit repòs.
Especialment si és una persona
major o propensa a l'astènia (can-
sar-se).

3.- Quan es presenten ocasions
que suposen consumir dietes més
copioses de l'habitual, es pot afa-
vorir la digestió bevent una infusió
lleugera de menta, sàlvia o cama-
mil.la. Entre menjada i menjada
també afavoreix la digestió un suc
de taronja o llimona.

4.- Si apareix acidesa després
de menjar, es pot prendre una cu-
llerada petita de bicarbonat diluit
amb aigua.

5.- Un tassó de Ilet pot neutralit-
zar també l'acidesa i aliviar la indi-
gestió.

6.- Si apareix mal de cap, una
aspirina i una habitació tranquil.la
són els millors aliats.

7.- En el cas que es presenti
diarrea, la primera norma és no
menjar res sòlid durant 24 hores.
Malgrat tot, és necessari beure
molta aigua per evitar una possible
deshidratació. També es pot pren-
dre un preparat amb llimona o arròs
bulit.

8.- Si en lloc de diarrea es pro-
dueix restrenyiment, el millor és
prendre aliments laxants i amb fi-
bra com taronja, preparats que con-
tenguin segó, cereals, espárecs,
espinacs, etc.

9.- Recordi que el malestar
sempre es complica si existeixen
preocupacions o una gran tensió
nerviosa. Intenti tranquilitzar-se i
gaudir de la companyia de la taula.

10.- No s'automediqui sense sa-
ber el motiu de la complicació di-
gestiva. Si les molèsties persistei-
xen o no milloren, consulti el seu
metge de capçalera.

Una vegada superats els proble-
mes, és convenient reprendre
mentació d'una forma ordenada i
progressiva. S'aconsella una dieta
de fácil digestió com verdures,
arrós i pollastre bullit, peix bullit o
torrat i fruita.

Malgrat tot, recordi que és mi-
'Ion prevenir que curar i "no morir ni
mártir ni fart". Per aquesta raó i per
assegurar més vida als anys que
ens resten, val la pena dosificar les
calories en funció de les necessi-
tats corporals i no de les apetèn-
cies emocionals.

Joana Fornés

Professora U 1B
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Conversa amb
Don Gabriel Alomar i Esteve

néixer a Palma l'any 1910.
Arquitecte i urbanista. Llicenciat el 1934
per l'Escola d'Arquitectura de Barcelona í
el 1945 pel Massachusetts Institute of
Technology. El 1940, guanyà el projecte del
pla d'ordenació de Palma. Entre les seves
intervencions urbanístiques destaquen la
creació del correr de Jaume III i l'ordenació
dels jardins de l'Almudaina. Col.  laborà en
la creació del Museu Etnològic de Muro
donant l'edifici i importants fons
museístics, restaurà els sepulcres dels reis
de Mallorca a la Seu. Fou vice-president de
la Comissió Internacional dels Monuments
de l'UNESCO i Comissari del Patrimoni
Artístic Nacional. Posseeix la gran creu
d'Alfons X el savi, de l'estat espanyol.
És autor de ¡libres d'urbanisme, art,
arquitectura i història: Teoria de la ciudad
(1947), La reforma de Palma (1950),
Urbanismo regional en la edad media:
Las "ordinacions" de Jaime 11 (1300) en el
reino de Mallorca (1970), Memorias de un
urbanista, 1939-1979(1986(, Un poble
una nissaga, La vila de Muro i els Alomar
de la Serra (1987), Història de Muro (1989).

1.- Qué recorda de la
seva infancia a Muro?

Vaig néixer a Palma l'any 1910 i
als estius vivíem a Muro a la posa-
da de Son Prim, al carrer de la Mar,
que actualment s'anomena carrer
Jaume I, amb l'oncle Gabriel que
era capellà.

Entre els anys 20 i 30, són els
que més record, anava a passejar a
Vinromà, on mon pare feia una feina
molt dura, com és "desenvencar"
les terres que pertanyen a la finca.

El posader, en aquell temps, era
l'amo en Miguel, avi de l'amo en

Miguel de Vinromà l'actual posader
i era una gent diferenciada dels pa-
gesos. Va esser Ilavors, quan anava
per la possessió, quan en vaig afec-
cionar al camp. Sóc un home ecolo-
gista.

Com amics d'infància, amb els
que jugava, record a Rafel Gamundí
que va arribar a esser metge
amb un cosí seu que tenia fama de
comunista.

A Muro hi havia molts d'esta-
ments socials. Tots eren pagesos,
no hi havia senyors, vivien a Palma.

Encara que no vaig néixer a
Muro, em sentia molt murer i m'ho

sent.
Tots els meus records estan es-

crits als "Quaderns de Cala Gran
Cristiana", editats pel Museu de
Mallorca.

"Encara que no vaig
néixer a Muro,

em sentia molt murer
i m'ho sent".
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	  conversa

2.- Sembla esser que a
Muro la conservació del
patrimoni ha estat
incompatible amb
el progrés i des de que
vostè va fer el pregó de
les festes de Sant Joan
de l'any 1988,
han caigut diverses
mostres d'aquest
patrimoni en nom
que se'n diu progrés.
¿Quina opinió té
dels responsables
de la conservació
del patrimoni?

No es pot donar la culpa a nin-
gú. És una falta de cultura i sensibi-
lització per als nostres valors artís-
tics.

Hi ha dos "Muros", el de la plat-
ja i l'antic, que s'haurien de com-
plementar . Per exemple, ¿per qué
a Muro no hi ha un restaurant
pagès on els turistes de la platja
puguin venir?

El museu és una mostra d'això
que estic dient, té més visitants
que el museu de Mallorca i la gent
en queda molt satisfeta. El turista
de cultura mitjana vol veure qual-
que cosa més que la platja.

3.- Ens podria contar
la seva participació en
l'elaboració de la
Història de Muro,
que prest veurà
publicada el seu
primer volum.

Em fa molta il.lusió veure el pri-
mer volum de la Història de Muro
publicat, i del qual he elaborat la in-
troducció i on faig una presentació
de tota la col.lec.ció.

Un servidor, juntament amb el

batle Miguel Ramis, que és un ho-
me que té consciència de les co-
ses culturals, vàrem iniciar un con-
curs dirigit als historiadors que els
pogués interessar. Aquest consis-
tia en confeccionar un document,
el més extens possible, sobre el
període del Regne de Mallorca ofe-
rint un milió de pessetes per al
guanyador.

Ramon Rosselló i Vaquer era la
persona idònia, i a més, ja tenia
molta informació sobre Muro.

En total va reunir uns mil docu-
ments i d'entre ells n'hi havia
d'aconseguits a Girona i d'altres a
Sevilla, de l'Arxiu del Duc de
Medina Celli, un arxiu molt ordenat
i que es troba al Palau "Casa de las
Dueñas", on trobà molta d'informa-
ció relacionada amb el Comte
d'Empúries. Sobre aquest docu-
ment vaig escriure la història
d'aquesta época (1229-1350).

Després es va realitzar un nou
document que corresponia al
temps del regnat dels Reis
Catòlics. Va esser el tercer volum,
el que vaig escriure jo, i va esser
en un moment en qué vaig estar
molt malalt, per la qual cosa es va
emprar el manuscrit per a la publi-
cació, ja que temia per la meya vi-
da. En consequéncia, el (libre pre-
senta moltes faltes, cosa que ara
lament molt.

4.- Ens pot parlar del
Museu Etnològic de
Muro?

El Museu s'ha d'ampliar. Jo ma-
teix tenc moltes coses per dur-hi,
igual que n'hi ha moltes que estan
sense exposar.

Tenc l'esperança que el Govern
Autònom agafi interés pel Museu
de Muro, que a la vegada pertany a
Mallorca, i en faci una ampliació,
comprant la casa del costat. Fa fal-
ta que hi hagi més sensibIlitat i
s'atorgui més atenció al Museu.
S'ha d'arreglar la cotxeria, hi ha una
sala arreglada que está tancada i no
se sap per qué, s'haurien de com-
prar alguns quadres, eines que no
estan representades al Museu i no
costarien massa, etc.

Durant el temps que el gover
era totalment centralitzat hi havia
més interés que ara que tenim un
govern autonòmic.

5.- Quins projectes té de
cara al futur?

Tenc un llibre per publicar que
es titulará "Per una política de mu-
seus i monuments a les IB." i a
més, el primer volum de la Història
de Muro, del qual el darrer que he
escrit és el pròleg i hem fa molta
d'il.lusió que surti.
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Muro ara fa 100 anys
MARÇ DE 1893
— 7 març. Es dóna permís a

Francesc Vallespir i Cladera per
construir una sepultura al cemente-
ri de la vila. Será la núm. 54.

Jaume Perelló Pons-Estel i
Jaume Picó Piña cobren dotze pes-
setes cada un per haver fet dotze
jornals picant la pedra que servirá
per arreglar els camins veïnals.

L'Ajuntament acorda celebrar
les sessions ordinàries els diumen-
ges a les tres del capvespre.

— 12 març. Continuen les obres
de l'empedrat al carrer de Sant
Joan. Es paguen vint-i-una pesse-
tes de jornals.

Es paguen 10 ptes. a Joan
Garau per setze quintars de calç.

Antoni Ramis Sastre i Jaume
Pons-Estel Moragues han presen-
tat una sol.licitud per fer obra. El
primer vol fer una casa al carrer del
"Colomer", mentre que el segon
vol edificar una cotxeria al carrer
dels "Carruatges".

L'Ajuntament cobra 168 ptes. i
50 cèntims, import de la venda de
llenya i pins del Comú.

— 19 març. Instància de Martí
Moncades i Escales, per arreglar la

façana de la casa que té al carrer
"Rector Villalonga".

L'Ajuntament delega al secretari
de la Corporació Francesc Campa-
mar i Carrió, per dur a Ciutat tota la
documentació referent als "quin-
tos".

S'ha acabat l'empedrat del car-
rer de Sant Joan. Segons el Batle,
totes les despeses —jornals més
materials emprats— pugen 186'97
ptes.

A proposta del regidor Joan
Carbonell i Rotger, la Banda de
Música que dirigeix Jaume
Torrandell i Campamar assistirà a la
processó del Dijous Sant, cobrant
la quantitat de 5 ptes.

La Corporació ha acordat fer net
el pou que hi ha al carrer de Santa
Anna.

— 26 març. L'Ajuntament auto-
ritza Miguel Seguí Palau i altres,
per tapar unes síquies al camí de
Son Carbonell, doncs així hi podran
passar carros.

L'Ajuntament ha comprat un ci-
lindre de pedra que servirá per arre-
glar els camins. Per dur-lo des de
Binissalem fins "S'Estació de
Muro" s'han pagat quatre pessetes

i cinquanta cèntims.
Queda nul l'acord pres el dia 19

passat, sobre la banda de música
que havia de tocar a la processó
del Dijous Sant. Muro compta amb
dues bandes de música, i a partir
d'ara, alternaran a tots els actes de
carácter oficial que se celebrin.

A l'acte de la mateixa sessió or-
dinària, també Ilegim: "Es costum-
bre de antiguo establecida y por to-
dos los Ayuntamientos respetada,
que la Alcaldía designe las perso-
nas que en la procesión de dicho
día deben llevar a cuestas la efigie
de Cristo Redentor propiedad de
este municipio, así como también
los que deben verificar la cuesta-
ción que durante ella se hace para
que con los fondos que se recau-
den y la cantidad que cada uno de
los que llevan la efigie pagan, sufra-
guen los gastos de la procesión,
puesto que el Ayuntamiento no tie-
ne consignada en el presupuesto
cantidad alguna, ni jamás la consig-
nó para este objeto".

Damià Payeras Capó

Març de 1993

Ajuntament de Muro
Área de Cultura

Avanç de les activitats per al mes d'ABRIL de 1993:
— PREGÓ DE SETMANA SANTA a càrrec del Sr. Jordi Vallespir i Soler, professor
titular del Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears.
Tot seguit, CONCERT a càrrec de la Coral Miguel Tortell.
Diumenge dia 4 d'Abril, ales 21'00 hores. Lloc: Església Parroquial de Sant Joan Baptista.
— TEATRE, per l'Agrupació Artística Murera, que posará en escena "Sa Viuda Consolada"
de Martí Mayol.
Dies: 11, 18 i 24 d'Abril. Lloc: Teatre Municipal.
— DIADA DE SANT VICENÇ, dilluns dia 12 d'Abril. Segona Festa de Pasqua.
— TERESETES, "Rondalles i Cançons" a càrrec del grup S'ESTORNELL. Un acte organitzat
amb la col.laboració del Centre Coordinador de Biblioteques del Consell Insular de Mallorca.
Divendres, dia 16 d'Abril, a les 18'30 hores. Lloc: Biblioteca Municipal.
— EXPOSICIÓ DE PINTURA I ESCULTURA, a càrrec de la pintora Antònia Fleixas.
A partir del dia 16 d'Abril. Lloc: Casa de Cultura.

— FIRA DE SANT FRANCESC DE PAULA, amb tota una serie d'actes cívics i religiosos
que s'anunciaran oportunament.
Dies: 17i 18 d'Abril.
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L'orgue de la Parròquia de Muro
A l'Algebelí del propassat

desembre, l'organer Pere Reinés i
Florit ens explicava les característi-
ques del nostre orgue, que tira tira
va restaurant. Jo no m'hi aficaré. Ell
coneix les característiques d'aquest
anomenat "príncep deis instru-
ments musicals". Sí aclariré un gra-
pat de coses històriques, perquè
gràcies a Déu i després de nombro-
síssimes hores d'investigació, he
trobat un document que ens acla-
rirá moltes coses i fa que no anem
de suposicions, com fins ara haví-
em hagut de fer, sinó que tenim
prou documentació per poder dir el
que deim.

Orgue sabem que ja n'hi havia a
Muro a l'anterior temple parroquial.
Mestre Osona és el primer organer
que tenim documentat a Muro, i dia
9 de juny de 1596 —ja en el nou
temple, l'actual, començat el 1570 i
acabat el 1611— es determina que
es destinin uns diners a l'orgue,
pero la cosa no anà com hauria
d'haver anat i mai es firmà el con-
tracte entre el dit organer i els nos-
tres Jurats.

Mai no mancaren organistes a
Muro, com tampoc "un vicari de
cor per cantar i entonar bé" com ho
foren Mn. Jaume Cerdó, Mn.
Antoni Riera àlias Sabadó, Mn.
Antoni Visent. De totes maneres
dia 16-1 2-1 603 era nomenat orga-
nista de la nostra parròquia Mn.
Nadal Reixac i en el mes de setem-
bre de 1612 era proposat al
Reverend Comú, pel venerable
Rector Villalonga, l'antic blauet de
Lluc i jovencell clergue, Rafel
Femenia i Pou, que fou l'organista
de Muro tota la vida, doncs sembla
que morí als inicis dels anys 1670.

Dia 27 de juny de 1614 es
fundà, per part de l'Ajuntament, el
Benefici de l'orgue, i evidentment
el gaudí el jove Femenia, després
Mn. Joan Ramis, Mn. Rafel Baró,
Mn. Miguel Noceres i Olesa que ho
fou des de 1712 fins a la mort 30-1-
1753.

Aquests organistes, que dedica-
ren tota la vida a l'orgue, arribaven

a tenir una compenetració tan forta
amb l'instrument que tocaven, que
massa vegades, a la mort de l'orga-
nista, hi havia un vertader drama
perquè son successor entrás amb
comunió amb ell, i d'aquesta comu-
nió en depenia l'èxit o el fracàs
amb l'art musical.

A la mort de Mn. Noceres i
Olesa trobam que hi ha dos preve-
res que exerceixen el càrrec d'orga-
nista, pel qual cobren 25 lliures
anuals que ambdós es reparteixen
(serien uns 125 jornals) són: Mn.
Miguel Carrió i Mn. Miguel Cerdó.
A més de tocar en totes les fun-
cions de l'església es concreta:
"amb obligació però d'haver de
cantar el Dijous Sant el Miserere a
la Processó cantant amb lo modo i
forma que se ha acostumat fins al
dia present, baix la mateixa conduc-
ta (sou) i si hi ha algun fill de la vila
que vulla aprendre de solfa tinga
l'obligació d'ensenyar-lo" (era en
1753).

Es veu que els nous organistes
tenien dificultats amb l'antic orgue,
pero els anys 1748-1750 sabem
que havien estat dolents per a
Muro, les collites foren migrades i
l'Ajuntament no podia complir
certs pagaments i hagué de con-
treure un grapat de deutes per tirar
endavant, situació que s'anà arre-
glant en aquesta década. Dia 2 de
Novembre de 1760 es firmà un do-
cument que deia: "Se cencede el
permiso para que los Regidores de
la Villa de Muro en nombre de la
misma se puedan obligar para el
afecto de hazer el Organo al tenor
de la Scriptura de obligación pre-
sentado. Ramos".

En el mes de març del mateix
any ja havíem trobat que el corder
Mestre Joan Poquet ja havia cobrat
23 sous per cordes per l'orgue de
l'església, i el fuster Mestre Joan
Escales "tres sous per una corriola
que serveix per lo orga".

Dia 17 de novembre de 1760 va
a Ciutat el Regidor Rafel Quetgles
per pagar 2.749 lliures 19 sous i 2
diners que l'Ajuntament devia a la

Sra. Elionor Aguiló i de passada "és
necessari fasa sabidor al Molt litre.
Señor Dn. Manuel Ramos Jutge del
pertit de lo Orga de nostra
Parroquial Iglesia sobre firmar lo
Acte del Conveni a lo Organista per
renovar dit Orga, i discorreguts los
vots de un a lo altre unánimes han
acordat donar poder al dit Quetg les
Regidor i per tot lo que trobarà ser
convenient à nostra Universitat i
per profit de la mateixa".

De cap de les maneres he po-
gut trobar, per ara, el document
que firmaria el nostre Regidor amb
l'Organer. Ni a Muro ni a Ciutat he
pogut trobar el fons documental
d'aquest Auditor de la Reial
Audiencia que era Manuel de
Ramos i que, en aquests anys, re-
solia totes les coses de Muro, per?)
ja sabem de cert qui fou el Mestre
Organer de Muro, i això ens ho di-
gué el mateix !libre de Clavariat:
"Als 25 Janer 1761 se ha fet mana-
ment fa dit Clavad (Joan Fornés de
Barthomeu) de orde de dits honors
Regidors a favor de mestre Joseph
Bosch organista per el preu tenen
fet de lo orga a bon compta ab vir-
tut de Decret dels 28 Novembre
1760 de la Reial Audiencia. Són 90
lliures".

Aquest Joseph Bosch és
Mestre Pere Joseph Bosch i Font,
així és son nom complet. És un
membre de la família organera més
anomenada de Mallorca en el s.
XVIII. Projectà i bastí molts altres
orgues a Mallorca, entre ells els de
la Capella de La Pietat de La Seu, el
del Convent de Sant Francesc de
Paula de Campos, avui a la
Parròquia de Búger, i els dels
Convents franciscans de Ciutat i
Artà, i ara documentalment ja hi po-
drem posar el de Muro. L'organer
més celebrat d'aquesta família és
Mestre Jordi, nebot del nostre or-
ganer qui, havent perdut son pare
als 12 anys, passà a fer feina al ta-
ller de l'oncle, taller que bastí el
nostre orgue el 1760.

Pere Fiol i Tornila
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Programa Intergeneracional
Recuperació d'oficis i costums populars

Com a resposta a la convocatò-
ria de la Comunitat Europea per
l'any 1993 com: "Any europeu de
les persones d'edat avançada i de
solidaritat entre les generacions"
neix el Programa de recuperació
d'oficis i costums que es desenvo-
luparà durant els mesos de febrer i
març d'aquest any.

Aquest Programa es durà a ter-
me a les escoles de Muro a partir
d'una iniciativa de la Secció de
Promoció de la Salut del Consell
Insular de Mallorca en col.labora-
ció amb la Federació Balear de
gent gran, l'Ajuntament i els cen-
tres escolars del Municipi. Cal as-
senyalar que aquest Programa es
realitzarà enguany com experiencia
pilot a un poble de cada comarca
de l'illa: Muro, Artà i Andratx.

Els objectius que es pretenen
amb aquesta activitat són els se-
güents: contribuir a rompre l'affla-
ment intergeneracional que moltes
vegades provoca la marginació de
les persones majors, sensibilitzar
la població en general sobre el pro-
blema que aquest fet provoca, fo-
mentar que els nostres infants tin-
guin amb els nostres majors un in-
tercanvi de coneixements i sàpi-
guen aprofitar les seves experièn-
cies i possibilitar la recuperació de
costums i oficis arrelats fa un
temps a la nostra lila apropant
l'educació dels infants a la nostra
realitat.

En línies generals el Programa
consisteix en l'ensenyament als in-
fants d'oficis i costums arrelats fa
uns anys a la nostra illa. S'encarre-
garan d'aquesta tasca persones de
la Tercera Edat del Municipi amb el
suport dels tècnics promotors del
projecte i del professor de l'aula
que pertoqui. L'activitat es farà du-
rant els mesos de febrer i març del
1993 estructurant-se en classes
d'una hora amb una periodicitat
d'una hora setmanal. Els dies i ho-
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raris que es destinaran al desenvo-
lupament de l'activitat es determi-
naran amb els responsables dels
centres i amb les persones de la
Tercera Edat encarregades d'impar-
tir les classes. Es pretén que la me-
todologia utilitzada permeti des
d'un principi la participació activa
del nin a l'aprenentatge de l'ofici o
costum.

L'ofici que en principi es pensa
recuperar a Muro és el de cordador
de cadires i estorins.

Amb la feina realitzada es durà a
terme una exposició al local de la
Tercera Edat del poble que podrá
esser visitada pel públic en general
Aquesta exposició será clausurada
per les autoritats del Consell
Insular de Mallorca i del Municipi
com entitats promotores del
Projecte intergeneracional. A l'acte
de cloenda intervindran tant els in-
fants com les persones majors
amb activitats prèviament progra-
mades, com afirmació de la solida-
ritat entre les generacions.

Consell Insular de Mallorca

Servei d'Acció Social i Sanitat

Secció de Promoció de la Salut

GABINET PSICOPEDAGÓGIC

C/. Orellana, 4-1C
Tel. 851459	 CAN PICAFORT
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NOTA DEL DIRECTOR I
CONSELL DE REDACCIÓ
A propòsit de l'acabament
en el seu càrrec de l'actual

Consell Directiu de
l'Associació Cultural

Algebelí, entenem que
també finalitza la nostra

tasca, i així deixam en mans
del nou consell directiu la

designació dels càrrecs, tal
com ho estipulen els

estatuts de l'associació.

associació cultu611 	

Associació Cultural Algebelí
Convocatoria
Asamblea
General Ordinaria

Por la presente, se convoca a
todos los componentes de esta
Asociación para asistir a la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA, que
tendrá lugar en el local social de la
calle Joan Caries I, 44-1 el próximo
día 13 de abril, a las 21 horas en
primera convocatoria y a las 21'30
en la segunda, para tratar y si pro-
cede su aprobación todo lo que se
determina en los artículos 12 y 13
de los Estatutos, con arreglo a la si-
guiente orden del día:

1.- Memoria, liquidación y balan-
ce del ejercicio económico vencido,
su rendición de cuentas y su apro-
bación.

2.- Presupuesto anual de ingre-
sos y gastos para 1993.

3.- Proyecto de las actividades y
propuestas elaboradas por el
Consejo Directivo.

4.- Proposiciones que formulen
los socios por escrito y que debe-
rán estar firmadas por un mínimo
de diez de los mismos.

5.- Ruegos y preguntas.

Muro a 9 de marzo de 1993
El Presidente

Gabriel Vallespir

Convocatoria
Asamblea General
Extraordinaria

Por la presente, se convoca a
todos los componentes socios de
esta Asociación, para asistir a la
ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-
DINARIA, que tendrá lugar en el lo-
cal social de la calle Joan Caries I,
44-1, el próximo día 13 de Abril,
una vez terminada la Asamblea
General Ordinaria, y en caso de no
haber la mayoría de socios, será
media hora después, como segun-
da convocatoria, para proceder a
las elecciones del NUEVO CONSE-
JO DIRECTIVO, conforme se deter-
mina en el Cap. 3, Art. 13, 3 c), con
arreglo a las siguientes normas
aprobadas por el Consejo Directivo
en la sesión del día de ayer:

1.- Conforme los Estatutos, se-
rán elegibles y electores solamente
los socios de esta Asociación y las
relaciones de los mismos están ex-
puestas en el local social, a efectos
de reclamaciones sobre su inclu-
sión o exclusión.

2.- Las candidaturas serán a lis-
tas cerradas, firmadas por todos
los componentes de la misma, con
expresión del n. 2 del D.N.I. así co-
mo del N.I.F. y tal como se expresa
en el Cap. 3, art. 15, su número no
será inferior a siete ni superior a
quince.

Dichas candidaturas podrán pre-

sentarse en la misma Asociación
hasta la apertura de la ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA.

3.- La candidatura que resulte
elegida en la Asamblea tomará po-
sesión de su cargo en un plazo má-
ximo de quince días.

4.- En caso de no presentarse o
aprobase ninguna candidatura será
nombrada una Junta Gestora for-
mada por cuatro o cinco electores,
para organizar una nueva Asamblea
General Extraordinaria, para las re-
feridas elecciones.

Muro a 9 de marzo de 1993
El Presidente

Gabriel Vallespir

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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Al acecho...
Hacienda nos hace recordar a

estos felinos, grandes cazadores,
que constantemente están al ace-
cho de sus presas, generalmente
graciosas e indefensas gacelas.
Aunque algunas veces se abalan-
zan sobre un fuerte y musculoso
búfalo.

Las víctimas normalmente
echan a correr despavoridas. Pero
es bueno también que tomen pre-
cauciones a la hora de pastar y be-
ber...

Esto viene a cuento pues mu-
chas veces los contribuyentes (o
sea, las gacelas) hacemos opera-
ciones pensando que tienen deter-
minadas consecuencias tributarias,
siendo, en realidad, esas conse-
cuencias muy otras. Por ello, es im-
portante conocer, en cada caso,
qué ha de ocurrir, a efectos de no
llevarnos desagrables sorpresas,
hasta cinco años después...

No es éste ni el lugar ni el mo-
mento adecuado para hacer un cur-
so de impuestos; pero sí es bueno
recordar algunas cosas, para que
podamos abrevar sin que el león
ruja y prepare sus garras.

Cuando vendemos una casa,
una finca, el valor real establecido
en las escrituras puede ser impug-
nado por Hacienda y decirnos que
lo que hemos vendido vale en reali-
dad un 50%, un 100% etc. por en-
cima del valor declarado. Y, por tan-
to, los impuestos a pagar deben
ser reliquidados. Si no estamos de

acuerdo con las cifras sostenidas
por Hacienda, deberíamos someter
el tema al dictamen de un perito,
con los costes que ello conlleva, y
atenernos a la valoración pericial re-
sultante. O, simplemente, pagar la
diferencia, aceptando los valores
oficiales.

Si ponemos una casa, dinero u
otros bienes a nombre de un her-
mano, de un hijo o de un tercer
particular por quien tenemos espe-
cial cariño o agradecimiento, esta-
mos haciendo una donación, que
está sujeta al impuesto correspon-
diente. Pero la cosa no termina allí.
Al hacer la donación, pueden surgir
plusvalías para quien cede los bie-
nes, que deberán declararse al mo-
mento de proceder a la liquidación
anual del IRPF y, llegado el caso,
tributar sobre dichas pluvalías. Así
son las cosas...

Hemos puesto dos botones de
muestra, sobre operaciones o tran-
sacciones bastantes corrientes.
Agreguemos algo más: sabido es
que Hacienda tiene cinco años para
revisar y reliquiar nuestras autoli-
quidaciones de impuestos. Dicho
de otra manera: las acciones de las
autoridades tributarias prescriben a
los cinco años a partir de determi-
nadas fechas. No son cinco años
calendario sino que se cuentan a
partir de la fecha en que termina el
plazo de pago voluntario del im-
puesto de que se trate. Veamos un
ejemplo: la, declaración anual del

Jorge J. Ponasso Cametti
Economista

IRPF de 1991 debió presentarse el
22 de junio de 1992 (liquidaciones
a pagar). Pues bien: el plazo de
prescripción vence el 22 de junio
de 1997 y no el 31 de diciembre de
1996 como pudiera pensarse.

Unas consideraciones finales:
gracias a la amabilidad de Algebelí
hemos reflexionado hasta ahora so-
bre temas de impuestos que tanto
nos preocupan y en muchos casos
nos agobian. En el futuro, si la be-
nevolencia de los lectores lo permi-
te, volveremos —sin olvidarnos de
los asuntos que nos han venido
ocupando— sobre puntos que tam-
bién afectan nuestra vida cotidiana.
Diremos algo de cómo se descapi-
talizan aquéllos que viven de ren-
tas; de cómo el IPC poco o nada
puede representar en la situación
particular de cada ciudadano; de
cómo las Bolsas y sus indicadores
no siempre (casi nunca, tal vez) re-
presentan la real marcha de una
economía o de las empresas que
las integran, etc., etc., Nos dedica-
remos alegremente a la "mitología
económica". Ya veremos...

OBERTA PREINSCRIPCIO
CURSOS DE FORMACIO

Introducció i secretariat d'informàtica
Dirigit a joves, adults i gent d'empresa

- Introducció a la informática	 - Bases de dades
- Sistema operatiu MS-DOS	 - Full de càlcul (Gràfics)

- Procesador de texte

Ofertes en ordinadors i impresores
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Fotografia d'un temps

Any 1942, al front de l'Escola Graduada un grup d'alumnes es retrataren amb el seu mestre.
D'esquerra a dreta començant per alt són: D. Jaume Fio( (mestre), Pep Bibiloni Mateu (a) "Biniali", Jaume Serra Riutort (a) "Mostel", Manolo
Castedo Julia (a) "Castedo", Martí Femenías Sastre (a) "Eixut" (E.P.D.), Gaspar Piña Picó (a) "Rei" (E.P.D.), Pep Fornés Salamanca (a)
"Llema", Antoni Sastre Perelló (a) "Meló", Antoni Picó Aguiló (a) "Ric", Jaume Marimón Perelló (a) "Format", Rafel Ramis Ramis (a) "Frare",
Jaume Vanrell Ballester (a) "Parrús", Antoni Juliá Reinés (a) "Fred", Joan Ramis Costoso (a) "Costoso", Joan Capó Pujol (a) "Casesnoves . ',
Francesc Perelló Roca (a) "Escultor", Jaume Gamundí Perelló (a) "Cap d'ou", Antoni Ferrer Mateu (a) "Rompineta", Pere Antoni Cantarellas
Adrover (a) "Cantarelles", Joan Julià Reinés (a) "Fred" i Benet Frontera Ramis (a) "Llobiner".

Ull Crític 	

Això és aigua que prové
de la depuradora d'Inca,

que per cert,
funciona molt malament.

Fa oi!
No pot esser mai

que no hi hagi
una solució.
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Coneguem Mallorca
Divendres, dia 9 d'Abril

AlNANI D'EXCURSIÓ

N

Es

Puig

Roig

Concentració: a les 9'00 h. a la Placa Major

Necessitau: sabates corredores i "pa i taleca"

Anirem fins a les cases de Mossa amb cotxes particulars

ORGANITZA:

REVISTA

AV:1~U
ALBUHAIRA

107.7 fm 
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Aquesta fotografia ens demostra que progrés
no vol dir enderrocament del passat.

V I ATGES

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

Bisbe Albe rt i, 15
Tel. 860411
	

07440 MURO

Demani pressupost sense compromís
per a qualsevor altre viatge

Deixa
Astorat

• Que encara no funcioni l'as-
censor del Centre de Salut.

• Que no hi hagi una normativa
municipal que sancioni la gent que
treu el fems al carrer amb poals
sense tapar i abans d'hora. El nou tram de la carretera a Inca per fi está acabat.

• Que des que va començar
aquesta secció, l'Ajuntament no
hagi enviat cap nota aclaratória
d'allò que anam anunciant. Ens po-
dem equivocar o hi pot haver raó
major.

• La festa que es muntaren els
de la tercera edat en plena
Quaresma. Si això ho fessen els jo-
ves...

• La construcció d'una benzine-
ra vora l'hotel Reial Mediterrani. Els
propietaris dels establiments
a més d'indignats, estan sorpresos
davant el vist i plau donat per
l'Ajuntament de Muro. Sembla es-
ser que en el seu moment la
Conselleria de Turisme informa ne-
gativament al respecte.

• On era l'oposició quan es va
debatre la reclassificació dels te-
rrenys? Quina necessitat hi havia
de posar una benzinera en aquest
lloc?

Es
d'Alabar

• La reforma de l'antic Quarter
de la Guardia Civil.

• La feina feta per l'equip del
programa Plaça Major de Radio
Albuhaira (la radio municipal de
Muro) que ha aconseguit entrevis-
tar en directe i durant mitja hora, al
cantautor valencia Raimon.

OFERTES MES D'ABRIL
STO. DOMINGO 	  Des de 87.900 ptes.
CANCÚN 	  Des de 95.500 ptes.
CUBA 	  Des de 99.500 ptes.
RIO JANEIRO 	  Des de 89.900 ptes.
ACAPULCO 	  Des de 94.900 ptes.

OFERTA EspEciALTENERI FE
6 DIES/ 5 NITS 	  Per 30.800ptes.
7 DIES / 6 NITS 	 Per 32.10Optes.

INCLOU: AVIÓ - ESTANCA HOTEL - TRASLLATS
ASSISTENCIA DE GUIES - SEGUR DE VIATGE
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	 foment de cultura murense

Carnaval, Carnaval

Más cada año. No apareció la
tan temida crisis en el baile de
Carnaval de este 93, en el Fomento
de Cultura Murense.

Más un centenar largo de casas
comerciales no defraudaron a los
organizadores, y con sus donativos
se llevó a cabo el XXIV Gran Baile
de Disfraces.

Grupos, parejas, disfraces indivi-
duales disputaron los primeros pre-
mis otorgados por la Sociedad y
tras laboriosas gestiones con los
resultados del jurado, se llevó a ca-
bo la repartición de premios.

Este año se establecieron los si-
guientes grupos: individuales hom-
bres, individuales mujeres, parejas
y grupos.

Para todos estos grupos había
seis premios importantes y a todos
los asistentes se les obsequió con
algunos de los tantos donativos re-
cibidos de las casas comerciales.

El resultado de los primeros
premios fue del agradao de los
asistentes, ya que no hubo ni sor-
presas ni decepciones, pues desde
el principio se destacaron en gene-
ral los que luego fueron los ganado-
res.

La noche del baile, al son de
dos orquestas, estuvo animadísima
y se llenó continuamente la pista
de baile y los asientos para los asis-
tentes.

La Directiva de la Sociedad, acti-
va y presente en todo momento,
dispuso de un ambiente agradable
que no les quitaron las ganas de re-
petir otros años como hace ya 24
se viene repitiendo.

La Sala Central, cedida gentil-
mente por sus propietarios, es un
escenario idóneo para estos me-
nesteres y a buen seguro que, para
los próximos años, se podrá aún
mejorar este baile carnavalesco.

Al Ayuntamiento debe agrade-
cerse su colaboración en el presta-
je de las sillas, indispensables en
estos aconteceres.

Es obligado, por último, agrade-
cer otra vez a los cuantiosos cola-
boradores su participación en este
ya tradicional Baile de Disfraces.

Y a la Directiva, tanto a la actual
como a las venideras, animarlas y
animar a los futuros relevos para
que la fiesta continúe, y aquí paz y
después gloria.

Un asistente

SUPERMERCADO DUNAMAR

SUCURSAL

Antic Forn de CAN SEGURA
DE MURO

DESPACHO DE PASTELERIA, BOLLERIA

Y PANADERIA

ACEPTAMOS ENCARGOS

NUEVO SERVICIO DE

CARNICERIA Y CHARCUTERIA

VEAN TAMBIEN NUESTRAS OFERTAS MENSUALES EN OTROS ARTICULOS

Paseo Colón, 176
Tel. 85 07 40
	

CAN PICAFORT
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I Campeonato de Truc
Villa de Muro

Dicho torneo fue organizado por
los bares Olímpic, Oriental y Sami.
Las partidas se disputaron en el bar
Oriental, el pasado día 5 de febre-
ro. Las parejas que tenían derecho
a disputar este torneo eran las cua-
tro primeras de cada bar que habí-
an organizado el torneo de truc de
las Baleares, siendo un total de 12
parejas. Se hizo un sorteo de forma
que no coincidiera ninguna pareja
del mismo bar.

En la primera ronda ya quedaron
6 parejas eliminadas de las 12, que-
dando 3 del bar Oriental, 2 del bar
Sami y 1 del bar Olímpic.
Seguidamente se disputó la si-
guiente eliminatoria en la cual sólo
quedarían 3 parejas para la fase fi-
nal y, como no, las parejas del bar
Oriental siguieron con su marcha
positiva ya que las tres parejas fina-
listas fueron de ese bar.

Sin descansar se empezó la
Gran Final, la primera partida la ju-
garon Gori Gual-Biel Fiol contra
Joan Comas-Baltasar Fideu.
Ganando los primeros por el resul-
tado de 3 a 2, luego los ganadores
jugaron contra Joan Gual-Joan
Vallespir y otra vez gananon Gori
Gual-Biel Fiol por el resultado de 3
a 1 y proclamándose por primera
vez campeones Vila de Muro y
quedando la clasificación de esta
manera:

1.- Campeones
Gori Gual y Biel Fiol
2.- Subcampeones
Joan Comas y Baltasar Fideu
3.- Clasificados
Joan Gual y Joan Vallespir
La pareja Joan Comas-Baltasar

Fideu quedó subcampeona gracias
al "Trucav Erage", si es que se le
puede llamar así, ya que ellos con-
siguieron arrancar un "canton"
más que los terceros a la pareja
campeona. Enhorabuena a los cam-
peones, participantes y organiza-
ción. Hasta el próximo año.

Retruc

VI Gran Torneig de
Truc de les Balears

El pasado día 20 de febrero se
disputó en Inca, en el restaurante
Ses Forques, la sexta eliminatoria de
la cual tenía que salir uno de los doce
finalistas y, como no, los Campeones
fueron otra vez Gori Gual-Biel Fiol,
demostrando así que se encuentran
en un excelente momento de forma
y que por el momento son la mejor
pareja de Muro.

Hay que decir que todas las pare-
jas de Muro que se desplazaron a
Inca tuvieron un excelente papel, ya
que las seis que participaron lograron
su pase a la siguiente ronda, demos-
trando así el buen estado de forma
de nuestras parejas.

Tras la segunda partida se efec-
tuó, entre las cinco parejas que que-
daban en pie, teniendo que enfren-
tarse una pareja del bar Olímpic de
Muro contra otra del bar Can Bernat
de Mancor. El resultado de esta fue
favorable para los de Muro, con lo
que quedaban para semifinales tres
parejas de Muro y una de Manacor.

La última partida enfrentaba a dos
parejas de Muro, por cuyo motivo no
cabía la menor duda de que para la
afición truquera de Muro sería la eli-
minatoria. Las dos parejas Goril Gual-
Biel Fiol del bar Oriental y Rafael
Frontera-Lluís Sánchez del bar
Olímpic estuvieron a la altura de las
circustancias y nos hicieron disfrutar
de una buena partida en la que, en
ningún momento, se regatearon ni la
temeridad ni buen hacer por parte de
los cuatro participantes.

Finalmente, Gori Gual-Biel Fiol se
impusieron por 3 a 1, debido quizás, a
que sus contrarios habían disputado
una partida más que ellos. De esta ma-
nera, esta joven pareja que hace dos
años ya estuvo en la gran final, consi-
guieron la sexta plaza para probar nue-
vamente su suerte y mirar de conse-
guir uno de los grandes premios.

Por lo pronto ya son suyas las
50.000 ptas. que les acredita como
campeones de esta zona y espera-
mos que lleguen mucho más lejos,
que así sea.

Retruc

Campeonato
de Baleares
Sub-13 de Judo

El pasado día 30 de enero se ce-
lebró en el Polideportivo de Calviá, el
Campeonato de Baleares Sub-13
(Promesas) de Judo, en el que Luís
Moragues Salvador, hermano del ac-
tual Campeón de Baleares Sub-17,
venció en cada una de las eliminato-
rias que se celebraron.

Nuestra enhorabuena a los dos
hermanos deportistas y a sus padres.

DADES
CLIMATOLÒGIQUES

FERRER 1993
MURO

TEMPERATURES
Màxima: 17,2º - Dia 21

Mitja màximes: 12,6°

Mínima : -1,0° - Dia 25

Mitja mínimes: 5,7°

Oscil.lació máxima: 12,4° - Dia 25

Oscil.lació mínima: 0,2° - Dia 22

PRECIPITACIONS
Total mes: 84,51/m.

Máxima en 24 h.: 40,0 1/m. - Dia 12

Pluja apreciable: 16 dies

Pluja inapreciable: 3 dies

Vent dominant els dies de pluja: N.

Dades facilitadas per:

Bartomeu Martorell Bosch
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	  societat

La Asociación de la Tercera Edad
ha celebrado su IX Aniversario

Día 23 de febrero de 1993 la
Asociación celebró la fiesta de su
Noveno Aniversario. A las doce, para
todos los difuntos, se celebró una
misa que ofició D. Bartolomé Mateu
y que estuvo presidida por todos los
componentes de la Junta Directiva,
autoridades locales, el Conseller de
Transportes D. Lorenzo Oliver
Quetglas (en representación del
Presidente de la Comunidad
Autónoma), otros miembros del
Gobierno Autónomo, asociaciones de
pueblos vecinos y Marinas, socios y
todos cuantos quisieron asistir. El nú-
mero superó las quinientas perso-
nas.

Acto seguido se trasladaron a Son
Sant Martí donde se celebró una co-
mida de solidaridad, sumandose a
ella la Conselleria de Acción Social
Da. Juana Vidal Burguera. La comida
fue excelente. Los oradores fueron
todos escuchados con la máxima
atención y muy aplaudidos, con pala-
bras de alabanza a nuestra asocia-
ción. Uno por uno, estos distinguidos
invitados, fueron presentados por el
Presidente Sr. Juan Gamundí. La
fiesta resultó brillante, aunque algo
fresquita, pero con la máxima pun-
tuación.

Por la noche, en el local social se
celebró un gran baile de disfraces
con la orquesta Yesterday, donde se
pasó una bonita velada, disfrutando
con mucha alegría hasta muy avanza-
da la madrugada. En fin, nuestros
asociados quedaron muy satisfechos
primero de la fiesta y después del
baile, y con el deseo de poderla dis-
frutar muchos años.

Como estaba previsto, el día 3 de
marzo se hizo la excursión de las ma-
tanzas en "Sa Nostra", que contó
con poca gente, en comparación a
los otros años. Un servidor opina que
los días 27 y 28 fueron los días que
más frío hizo de todo el año y que no
invitaron a salir de casa. Dios quiso
que día 3 hiciera buen tiempo, acom-
pañado de sol y nada de frío, resul-

tando una estupenda excursión. Al
llegar a la Gruta nos ofrecieron la me-
rienda que consistió en coca con ver-
dura y vino. Después vimos las ma-
tanzas del cerdo y mientras lo traba-
jaban.

Con los mismos autobuses nos
marchamos a pasear y contamos con
la presencia de los matanceros y el
guía de "Sa Nostra" que nos explica-
ba dónde estábamos. Visitamos las
urbanizaciones de las Playas
Románticas y Punta Reina, dándose
el caso que ninguno de los excursio-
nistas lo había visto nunca.
Seguimos el recorrido para llegar a
Artá donde visitamos una fábrica que
confecciona palmito y después ell
museo.

Llegamos otra vez a la Gruta justo
a la hora de comer. Buena comida,
buena fiesta y a la despedida nos
obsequiaron con un precioso "pre-
sent".

Para el día 18 de este mismo mes
"la Caixa" nos obsequiará con una
torrada de bistecs y "frit de freixu-
ra". Todos los asociados esperamos
sea una bonita fiesta. Se montará un
fogueró y después charanga.

También está anunciado para el
28 de marzo una Asamblea
Extraordinaria con el orden del día,
nombramiento de la Junta Directiva
con primera convocatoria a las 1630
y a las 1700 h. en segunda convoca-
toria. Esperemos que las personas
que se elijan sean para la Asociación
las mejores.

Bartolomé Riutord

Torneo Interclubs
de Baleares
Torneo Social
de Billar 1993

Como todos los años se está
celebrando el XI Torneo Social de
Billar en la Sociedad Fomento de
Cultura Murense.

La inscripción ha superado to-
das las anteriores, as"como la parti-
cipación de jugadores, socios del
Fomento, pero procedentes de va-
rios pueblos vecinos (Campanet,
Petra, Sa Pobla, Can Picafort) y que
le ha dado un ritmo de participación
y juego que deseamos aún superar
en años venideros.

Han sido 36 los participantes re-
partidos en las 3 categorías que
hay actualmente en el Club de
Billar.

Seis jugadores en primera, doce
en segunda y dieciocho en la terce-
ra categoría han sido día a día dan-
do fin a la primera fase del Torneo,
cuyos trofeos, expuestos junta-
mente con las medallas de partici-
pación han sido donadas, ya es la
segunda vez, por el constructor
murero D. Miguel Mir Pol, al que
desde aquí y con verdadero agrade-
ciiento deb emos dar las gracias
por esta la principal aportación para
poder llevar a buen fin lo propues-
to, es decir, que el Torneo tenga
continuidad y aún se mejore toto lo
mejorable.

Todo lo anteiror aparte, y conti-
nuando con el mismo tema del bi-
lar, el Fomento de Cultura Murense
se ha inscrito en el Torneo
Provincial Interclubs de Baleares, y
ya lleva realizada una jornada, con-
tra el Club Manacor, que nos visitó
el pasado día 6 jugando 4 partidas
de las que perdieron 3 nuestros re-
presentantes y ganaron 1, contabi-
lizando por tanto 2 punto, y con-
fiando en que el segundo día de
competición las bolas rueden al
compás de los deseos, con la inter-
vención en Muro del Club de Billar
de Sóller.
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D. Miguel Mir Pol, que ha obsequiado al Club con los trofeos,
hace entrega a Mateu Morro, primer clasificado de la Categoría Superior

El sábado día 13 se jugó la cuar-
ta jornada contr a el C.B. Sóller y
las cuatro partidas fueron ganadas
por nuestros representantes, su-
mando 8 puntos en la clasificación.

Para el día 3 de abril, se tiene
prevista una salida a Ibiza y de la
cual daremos debida cuenta en su
momento.

El secretario

Sr. Roca

Entrega de trofeos
del XI Torneo de
Billar a 3 Bandas,
en el Fomento de
Cultura Murense

Acompañados todos los inte-
grantes del XI Torneo de Billar a 3
Bandas, organizado por la Sociedad
Fomento de Cultura Murense, de
numerosos invitados, tuvo lugar el
día 22 noche una cena con el pro-
pósito de hacer entrega de los tro-
feos que, por segunda vez, ha do-
nado el industrial murero D. Miguel
Mir Pol, que presidía la mesa junta-
mente con su esposa y miembros
de la Junta Directiva, y organizado-
res del mencionado Torneo.

Exquisitamente servida la cena
por la Conserjería de la Sociedad,
estuvo animada en todos los as-
pectos, pues tanto en calidad como
en cantidad, se sirvieron un "arròs
brut" y "uns escalduns" que no
desmerecieron en nada de lo que
nos tienen acostumbrados en la
Conserjería.

Terminada la cena, se procedió
a la entrega de los trofeos a los ga-
nadores, que han sido estos:

— Primera categoría:
1.- Mateo Morro
2.- Pedro Bennássar
3.- Juan Forteza
— Segunda categoría:
1.- Juan Tirau
2.- Lorenzo Pascual
3.- Andrés Forteza
— Tercera categoría

nalmente del patrocinador del Torneo
D. Miguel Mir, y en todos se destacó
el éxito de este deporte que alcanza
en Muro cotas muy interesantes, y
además se dió la apertura de inscrip-
ciones para el próximo torneo de bi-
llar libre, a fin de no dejar caer el mo-
mento de euforia que se vive estas
últimas semanas.

Por tanto queda abierta la inscrip-
ción para el próximo XI Torneo de
Carambola Libre.

Se recibió con agradecimiento la
esperanza de una buena colaboración
por parte del Ayuntamiento, y demos
a conocer ahora, la buena marcha del
equipo de nuestro Club, en la compe-
tición provincial, que se ha situado en
segundo lugar. Esperamos para pró-
ximas confrontaciones que siga la ra-
cha.

Y por hoy, nada más que decir,
esperando poder continuar con las
buenas noticias en el próximo núme-
ro de Algebelí, al que procuraremos
mantener informado en todo mo-
mento, agradeciendo desde aquí la
presencia de su director Miguel
Campaner, así como su reserva de
espacio para nuestras comunicacio-
nes.

El Secretario

Sebastián Roca

1.- Antonio Carrió
2.- Francisco Payeras
3.- Pedro A. Cantarellas
Y a continuación, hubo un repar-

to de preciosos llaveros, alusivos al
acto, para todos los integrantes del
Torneo, y que no llegaron a conse-
guir trofeos.

Como es de rigor, unos breves
parlamentos a cargo del Presidente
de la Sección de Billar, Jaime
Pomar; del Presidente del Fomento,
Antonio Cardó; del Regidor de cultura
del Ayuntamiento, Antonio Serra y fi-
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Final Insular de Cross Escolar

El pasado día 13 de febrero de
1993 se celebró la Final Insular de
Cross en el duro circuito Sa
Voltadora (Sta. Maria).

Numerosa participación murera,
en la que sobresalió el Colegio Sant
Francesc de Muro que presentó
equipo en todas las categorías y en
algunas A y B.

- Iniciación Femenino
1.- Cristina De Ves
C.P. Llevant
26.- Mercè Perelló Tarragona
St. Francesc de Muro
41.- Antonia Seguí Pons
St. Francesc de Muro
- Iniciación Masculino
1.- Jaume Busquets Tomás
St. Francesc de Muro
13.- Jordi Picó Moncadas
St. Francesc de Muro
19.- Juan A. Perelló Noceras
Triunfo absoluto y completo de

Jaume Busquets, que este año se
mantiene imbatido en todas las ca-
rreteras que ha participado. ¡Así se
corre Jaime! Enhorabuena.

- Benjamín Femenino
1.- Verónica Molina
Colonya de Pollença
7.- Antonia Mulet Vallespir
St. Francesc de Muro
14.- Catalina Ribot Moragues
Superioridad de la corredora de

Colonya que ha ganado todas las
carreteras este año. Gran progre-
sión de A. Mulet que va a más en
cada carrera.

- Benjamín Masculino
1.- Antonio Mayans Corcoles
Aula Balear Palma
3.- Paco Tugores Sastre
G. Ballester i Cerdó de Muro
14.- Cristóbal Sastre Ramis
St. Francesc de Muro
Por primera vez Paco Tugores

no sube en lo más alto del pódium.
Fue una carrera de gran ritmo y

en los 300 m. Paco se desfondó.
Hace quince días había vencido en
el mismo lugar y a los mismos riva-
les.

- Alevín Femenino
1.- Vanesa Barrientos Martín
Colonya Pollença
2.- María M. Pons Mascaró
St. Francesc de Muro
9.- Cati S. Ramis Jakobs
St. Francesc de Muro
10. María Quevedo Payeras
St. Francesc de Muro
- Alevín Masculino
1.- Guillermo Moreno Puigrós
Colonya Pollença

Los mureros que subieron al podio.
El más pequeño Jaume Busquets,
Campeón de Mallorca (Iniciación);

Paco Tugores tercer clasificado
(Benjamín) y Juana Cabanellas

(Subcampeona de Baleares),
junto a su entrenador Joan Comas

7.- G. Busquets Tomás
St. Francesc de Muro
10.- Antonio Tugores Taberner
St. Francesc de Muro
Triunfo casi insultante de

Moreno, que venció como y cuan-
do quiso. Este año es demasiado
superior a sus rivales. Buena carre-
ra de Biel Busquets y Toni Tugores.

- Infantil Femenino
1.- Ana Ballester Salas
Menorca
18.- Isabel Portells Sastre
Colonya de Pollença
24.- Cati Alzamora Fornés
St. Francesc de Muro
- Infantil Masculino
1.- Martín Mir Ramón
St. Francesc de Muro
13.- Juan Sastre Fornés
St. Francesc de Muro
Triunfo completo de Martín Mir,

que este año gana todas las carre-
ras en las que toma parte.
Excelente la labor de su entrenador
Juan Comas en este muchacho,
que ha hecho una progresión im-
presionante este año.

- Cadete Femenino
1.- Eva M. Moreda Gabaldón
Palma
2.- Juana M. Barceló
Campos
- Cadete Masculino
1.- César Rodríguez Fernández
C.A. Eivissa
2.- Miguel A. Coll
C.A. Palma
30.- Miguel Salamanca
Muro
La clasificación general por cen-

tros escolares quedó de la siguien-
te manera.

- Iniciación Masculino
2.- St. Francesc de Muro
- Benjamín Femenina
2.- St. Francesc de Muro
- Benjamín Masculino
2.- St. Francesc de Muro
- Alevín Femenino
1.- St. Francesc de Muro
- Alevín Masculino
1.- St. Francesc de Muro
- Infantil Masculino
1.- St. Francesc de Muro
- Infantil Femenino
3.- St. Francesc de Muro

Crossman
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Naixements

Lorenzo Crespí Catalá 15-2-93
Francisco y Catalina
Antoni Moragues Serra - 21-2-93
Gabriel y Antonia
Marta Picó Aguiló - 28-2-93
Andrés y Francisca

Catalina M. Ramis Royeras

El passat dia 29 de novembre
del 1992, a l'Església de Sant
Albert Magne, va rebre el sacra-
ment del baptisme la nina Catalina
Maria Ramis Boyeras.

La nostra enhorabona als seus
pares Joan Jesús i Margalida, als
seus padrins joves Baltasar i
Margalida, padrins i altres familiars.
Felicitats.

Margalida Fornés Ramis

El dia 21 de febrer, a l'Església
Parroquial de Muro, va rebre el sa-
crament del baptisme la nina
Margalida Fornés Ramis.

La nostra enhorabona als seus
pares Joan i Pedrona, als seus pa-
drins i altres familiars. Felicitats.

Matrimom's
Francisco V. Domínguez Loriente y
Maria Magdalena Ramis Capó
20-2-93

Defuncions

Juana A. Carrió Capó
88 anys - 4-2-93
Catalina Veñy Vaquer
43 anys - 5-2-93
Domingo Bermejo Olmeda
69 anys - 14-2-93
Maria Lluís Font
69 anys - 14-2-93
Gabriel Porquer Palau
60 anys - 16-2-93
Pedro J. Alzamora Riutort
76 anys - 17-2-93
Jaime Ferriol Martorell
71 anys - 28-2-93
Catalina Moragues Busquets
71 anys - 1-3-93
Francisca Pascual Vives
78 anys - 11-3-93
Francisca Boyeras Marimón
80 anys - 14-3-93
Isabel Poquet Pons
80 anys - 15-3-93
Beatriz Forteza Bonnín
85 anys - 21-3-93
José A. Fernández
18 anys - 25-3-93

Jaime Pablo Ordinas Capó
Nos dejó el pasado día 26 de

marzo, a la edad de 62 años, Jaime
Pablo Ordinas Capó en la ciudad de
Padeborn (Alemania), aunque siem-
pre se sintió muy ligado a su amada
Mallorca, por lo que ahora descansa
entre nosotros.

Nuestra más sentida condolencia
a su esposa Sebastiana Sales, a sus
hijos Arnaldo, Margarita y Martín, hi-
jos políticos, nietos y demás familia.

Catalina Moragues Busquets

El pasado día 1 de marzo, a la
edad de 67 años, murió Catalina
Moragues Busquets (a) "Pintada".

A su esposo Antonio, a su hija
Margarita, hijo político Paco, nietos
y demás familiares, nuestra más
sentida condolencia. Descanse en
paz.

Catalina Veny Vaquer
El passat dia 5 de febrer, ens va

deixar Catalina Veñy Vaquer a l'edat
de 44 anys.

Al seu espòs Bernat, fills
Margalida i Joan, a la seva mare
Montserrat i altres familiars la nostra
més sentida condolencia. Descansii
en pau.

María Lluís Font

El pasado dia 13 de febrero nos
precedió a la vida eterna, a la edad
de 69 años, María Lluís Font

A su esposo Miguel, ahijados
Francisco y Guillermo, sobrinos y
demás familia nuestra más sentida
condolencia. Descanse en paz.
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	 última hora

La Guarderia
Es Minyonet
tanca les portes

Joana Fornés,
premi "Ciudad de Sevilla"

Les persones responsables de
la guarderia Es Minyonet han enun-
ciant el tancament del centre en
poc temps. Ho lamentam, però no
tant com les famílies que hi duen
els infants.

Joana Fornés, Llicenciada en Infermeria, professora de la UIB i col.labo-
radora d'aquesta revista, ha guanyat el premi "Ciudad de Sevilla" amb un
estudi sobre la incidència de l'estrés laboral entre els professionals de la in-
fermeria. La nostra més cordial enhorabona.

EN VENTA

2 PLANTAS BAJAS
C/. Guillermo Ballester y Cerdó,

15y17

MUCHAS FACILIDADES
Interés: 7'5%

VENDO

SOLAR DE 1.200 M.
ZONA INDUSTRIAL

INFORMES: Juan Quetglas Perdió (a) (Sabataret"
Tels.: 851856 - 538234 (Horas de oficina)
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