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	 editorial

Convocatòria
Assamblea General
Ordinària

Es convoca tots els socis
de l'Associació Cultural Alge-
belí per assistir a l'Assam-
blea General Ordinària que
tindrà lloc al saló de l'edifici
de la Cooperativa, carrer Jo-
an Carles I n. 2 44-1, el proper
dia 5 de juliol, a les 2130 ho-
res en primera convocatòria i
a les 22 hores en segona,
per tractar aprovar, en el
seu cas, les qüestions de
l'ordre del dia següents:

1.- Projecte de les activi-
tats i propostes elaborades
pel Consell Directiu per a
l'any 1993.

2.- Situació económica de
l'Associació: Balanç al 20-4-93.

3. - Precs i preguntes.

Muro a 8 de juny de 1993
El President

Miguel Prats

AVÍS
Posam en coneixement

de tots els possibles inte-
ressats que a partir d'aquest
mes de juny l'oficina de
l'Associació Cultural Algebe-
lí, carrer Joan Caries I n. 2 44-
1, estará oberta al públic per
a qualsevol consulta o ges-
tió els dimarts de 6 a 8 ho-
res de l'horabaixa.

ELECCIONS
El 6-J ja ha passat i, encara que molts pensin que res ha can-

viat, nosaltres volem fer una petita reflexió sobre el que creim
que ha donat de profit aquesta darrera convocatòria electoral.

En primer lloc, la nostra democracia ha sortit reforçada per la
valoració que han fet els ciutadans de la participació política.

L'alta participació enregistrada sembla el primer signe de la
bona salut de la nostra democracia. La societat és cada dia més
conscient de la importancia de participar i decidir. El baix grau
d'abstenció no ha estat fruit de la casualitat, sinó d'una reacció
que ens pareix molt positiva de la gent que, en un context de
greu crisi económica i política, ha actuat d'una manera responsa-
ble i ha decidit exercir el seu dret a votar i elegir els seus repre-
sentants: l'únic poder que ens queda davant una classe política
que ha demostrat en molts d'aspectes ser ineficient, corrupte i
totalment irresponsable.

El civisme i l'esperit democràtic de la societat ha contrastat
fortament amb la manca d'ètica dels polítics i dels mitjans de co-
municació en una campanya que molts hem trobat gris, avorrida

sobretot, molt repetitiva.
En segon lloc, volem assenyalar un fet molt positiu per a la vi-

da parlamentaria espanyola i, en definitiva, per tot el sistema de-
mocràtic: la pèrdua de la majoria absoluta per part del partit que
l'ha tenguda durant onze anys, no pot més que ser beneficiosa
pel joc democràtic i será interessant observar un paper més actiu
de les forces polítiques de l'oposició. Confiam que sigui així
que, en la nova etapa en qué entram, el diàleg i el talant siguin
els trionfadors.

Però queda una assignatura pendent que és la manca de
consciencia nacionalista de la nostra gent. Perquè, mentre hi ha
comunitats històriques en qué el seu sentiment nacionalista ha
quedat reflectit en l'obtenció de representació parlamentaria, aquí
encara som una minoria els que creim en la necessitat de no de-
pendre d'un govern centralista que no ens resoldrà els nostres
problemes.

Qué som d'optimistes!

ALGEBELÍ
N. 9- 217

Juny

Edita: Associació Cultural Algebelí
N.I.F. G-075124210
Carrer Joan Caries I, 44-1. o'

Apartat de correus n.Q 20

Director: Miguel Ángel Campaner Fornés. Consell de Redacció:
Maria Cerdó Gregori, Catina Ballester Moragues, Antoni

Moragues Picó, Margalida Ramis Fornés, Immaculada Roca
Balaguer, Margalida Poquet Carbonell. Collaboradors a aquest
número: Francesc Agulló, Aina Moll, Parc Natural de S'Albufera,
Damià Payeras, Isabel Salvador, Bartolome Riutord, Pere Fiol i
Tornila, Antoni Serra, Bartomeu Martorell Bosch.

1993  

Imprès en
paper reciclat

3 algebeli



•	 • •

Sessió Ordinària del 27 de maig de 1993
Firmat el conveni amb el MEC
per a la construcció d'un
centre d'ensenyança
secundària
L'Ajuntament recaptarà 114
milions amb la revisió
cadastral de l'impost sobre
béns immobles
Aprovada una proposta del
Batle en contra de la
canalització de l'aigua de
Sa Marineta

Actes anteriors. S'aprovaren per u-
nanimitat les actes de les sessions del
10 i el 23 d'abril.

2.- Donar compte dels decrets dic-

tats a la data. Els reunits es donaren
per assabentats.

3.- Donar compte de les sentències

del Tribunal Superior de 8 de febrer de

1993 i de 7 de maig de 1993. La primera

sentencia deixava sense efecte la dic-

tada per la sala del contenciós-admi-

nistratiu del Tribunal Superior de

Justícia, i ajustats a dret els acords de
l'Ajuntament de la iniciació de l'expe-
dient d'expropiació forçosa d'obertura

de nous vials i rampes d'accés de bes-

ties a la plaça de Toros.

La segona, desestimava el recurs

interposat per D. Joan Ballester

Moragues contra l'autorització atorga-

da per l'Ajuntament per a l'obertura

d'una estació de servei a la carretera

de Marjals, i confirmava els actes ad-

ministratius impugnats en esser con-

formes a l'ordenament jurídic.

4.- Donar compte de la firma del

conveni amb el MEC i entrevista amb la

Directora del Col.legi Sant Francesc

d'Asís. El Sr. Batle va informar de

l'Acord de Bases signat amb el

Minister i d'Educació i Ciencia per a la

creació a Muro d'un Centre

d'Ensenyança Secundaria obligatòria

de vuit unitats.

El punts més destacats del

Conveni són el següents:

• L'Ajuntament assumirà totalment
el cost corresponent a les obres.

• Les obres hauran d'haver finalit-
zat perquè el Centre entri en funciona-

ment en el curs 95-96.

• Correspondrà al Ministeri

d'Educació i Ciencia, una vegada rebut

el Centre, les despeses de mobiliari i

equipament així com els de personal i

manteniment necessaris perquè el re-

ferit centre compleixi les seves fun-

cions en les millors condicions d'ido-

neitat.

• Es firmará un Conveni específic

que delimita les obligacions de cada

una de les lnstitucions.

També es dona compte als reunits

que la directora del Col.legi privat Sant

Francesc d'Asís li havia comunicat que

el MEC els havia autoritzat un centre

d'ensenyança secundaria de quatre

unitats escolars.

5.- Donar compte sobre les obres re-

alitzades en el Centre de Salut per D.

Antoni Salamanca. El Sr. Batle indica

que el Sr. Salamanca havia realitzat les

obres de reforma del centre de salut,

entre les quals estava inclòs l'ascen-

sor havent cobrat la totalitat de les

certificacions, no obstant l'ascensor

no funciona perquè l'empresa instal.la-

dora es nega a posar-ho en marxa per-
que el Sr. Salamanca no l'ha pagat.
Davant això hi cabien dues sol.lucions,

segons el Sr. Batel, o exigir el compli-

ment del contracte per via judicial,

probabilitat difícil, o bé arribar a un

acord amb el contractista perquè rea-

litzás alguns treballs compensatoris

per compte de l'Ajuntament.

6.- Ratificació de l'acord relatiu al

Pla d'Equipaments Esportius 1993. Es

dona compte de l'acord de la

Comissió de Govern aprovant l'expe-
dient de sol.licitud de finançament al

Consell Insular de Mallorca per a l'o-
bra denominada	 "Poliesportiu

Municipal (vestidors, banys, etc.), que

té un pressupost de 25.337.530 ptes.

i sol.licitar la seva inclosió en el Pla

Territorial d'Equipament Esportius per

a l'any 1993, amb un finançament del

CIM de 12.000.000 ptes. a fons per-

dut.

Es va ratificar per unanimitat.

7.- Resolució del contracte amb el

Recaptador de Tributs per compliment

del termini d'adjudicació. Es va apro-

var la rescisió del contracte amb D.

Domingo Cruz Cozar relatiu al Servei

de Recaptació municipal en haver-se

complit el termini de cinc anys estipu-

lat.

8.- Concesió d'uns locals de l'edifici

ex-quarter de la guardia civil per a des-

tinar-los a guarderia infantil. Es va

aprovar adjudicar a Na Joana Fornés

Cladera i a N'Apol.lónia Moragues

Benejam la concesió privativa durant

cinc anys dels locals per a destinar-los

a guarderia infantil.

9.- Elecció de titular i suplent del

Jutge de Pau. S'elegí Pere Antoni

Ramis Cantarrellas com a Jutge de

Pau Titular i Catalina Martorell Julia,

com a substituta, amb les abstencions

dels tres regidors d'UIM. Els elegits

foren els únics candidats presentats.

10.- Aprovació inicial de la modifi-

cació puntual del Pla General A-9.

S'aprová la modificació i l'estudi d'im-

pacte ambiental. L'expedient estará

exposat al públic durant el termini

d'un mes per a la presentació d'al.le-

gacions. Durant el termini de dos anys

es suspèn l'atorgament de llicències

de parcel.lació de terrenys, d'edifica-
ció i demolició a la zona 11R del SUP-

11 en tant en quant quedin afectats

per les determinacions del mateix pla-

nejament, podent concedir-se l'icen-

cies basades en el regim vigent, sem-

pre que es respetin les noves determi-

nacions.

11.- Aprovació del projecte de

Complementació de Serveis dels accesos

al Poliesportiu i declaració de  necessà-

ria ocupació de béns a efectes d'expro-

piació. Es va aprovar el projecte, amb

un pressuposts e 23.000.000 ptes.

amb valoració dels terrenys i construc-
cions que s'han d'expropiar.

Es considera implícita la declaració

d'utilitat pública i la necessitat d'ocu-

pació deis terrenys i construccions a

efectes de la seva expropiació forço-

sa.

Seguir l'expropiació individual per a

cada finca, obrint informació pública

durant el termini de quinze dies, amb

notificació personal als interessats

perquè els titulars de drets afectats

per l'expropiació puguin demanar rec-

tificació d'errades o posar-se a l'ocu-

pació o disposició de béns o drets.

algebeli 4



Sol.licitar al Consell de Govern de

la Comunitat Autónoma la declaració

d'urgencia de l'ocupació.

12.- Sol.licitud d'indemnització pre
Serviauto. S'acordá, per unanimitat, in-

demnitzar Serviauto C.B. al cost del

projecte d'obra i els terrenys afectats

com a vial de servei d'indemnitzacions

de la carretera de Marjals en 750.000

ptes. com a conseqüència d'haver-se
realitzat la modi ficació puntual A-5 del
Pla General avançadament.

13.- Proposta sobre el projecte de
canalització de l'aigua de Sa Marineta a
Palma. Es presenta una proposta de la

Batlia que deia que havent-se iniciat

els tramas per a dur-se a terme la ca-

nalització de l'aigua de Sa Marineta

cap a Palma i resultant que no s'han

realitzat estudis hidro-geològics sedo-
sos sobre les conseqüències negati-

ves que podria ocasionar als eqüífers

de Muro, podent perjudicar el trasvas-

sament als pous d'aigua potable muni-

cipals i de la Font de Son Sant Joan,

als pous de rec i als nivells d'aigua de

l'Albufera, ja que la disminució dels

nivells podria ocasionar una salinitza-

ció dels aqüífers, i considerant l'acord

de l'Ajuntament Ple de Llubí adoptat

el 27 d'abril passat, es proposava i així
es va acordar:

Primer.- Oposar-se a la canalització

de Sa Marineta cap a Emaya.

Segon.- Sol.licitar al MOPT i al

COPOT la realització d'estudis hidro-

geológics per al millor coneixement

del subsòl per poder gestionar d'una

forma més correcta els recursos del

subsòl i refusar la forma d'actuar dels

citats organismes en el tema de la ca-

nalització de l'aigua ja que es desco-

neixen els efectes negatius que podria
produir aquesta.

14.- Subvenció al C.D. Murense. Es

dona compte de la proposta de la

Comissió d'Hisenda proposant una

subvenció de 700.000 ptes. a afegir a

una de 500.000 ptes. atorgada en un

Ple anterior.

A continuació D. Miguel Barceló

proposà que s'incrementas l'import de

la subvenció proposta per la Comissió

fins a 1.000.000 ptes. en consideració

al déficit acumulat per l'Entitat i que

als directius hi han d'afegir doblers per

a fer-li front. Respongué el Sr. Batle

dient que la documentació presentada

pel Murense no era correcta per quant

existia un superávit obtingut l'any pas-

sat que no figurava reflexat, afegint

que no era possible incrementar la

subvenció en no haver-hi crèdit pres-

supostari i que, en tot cas, s'hauria

d'estudiar una modi ficació de crèdit en

el seu moment.

Es concediren 700.000 ptes.

15.- Subvenció a l'Apa del Col.legi
Sant Francesc d'Asís. Es concedí una
subvenció de 550.000 ptes. per a acti-

vitats escolars complementarles i una

de 125.000 ptes. per a la Banda de

Tambors.

16.- Subvenció a Revetla d'Algebelí.
S'aprová una subvenció de 500.000

ptes. per a activitats de música, ball i

cultura populars.

17.- Subvenció a l'Associació
Cultural Algebelí. En aquest cas la

subvenció fou de 500.000 ptes. per a
l'edició del periòdic que teniu en les
mans.

18.- Reducció de despeses del pres-
supost de l'organisme autònom Resi-
dència Reina Sofia. A proposta del

Consell Rector s'acorda recluir el  crè-

dit inicial de la partida 93.45101 del

pressupost de despeses per quantitat

igual al déficit produït a la liquidació

del Pressupost de 1992, o sigui,

345.336 ptes. de conformitat a la le-

gislació vigent.

19.- Modificació ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre béns im-
mobles. Per la Intervenció es dona

compte del Dictament de la Comissió

d'Hisenda, proposant l'aplicació del ti-

pus 04. A continuació el Sr. Batle pro-

posa modificar a la baixa el tipus de

gravamen anterior, possibilitat perme-

sa per l'article 73.6 de la Llei regulado-

ra de les Hisendes Locals, en entrar

en vigor la revisió dels valors cadas-

trals, aplicant el 03 per a l'any 1994, i

un increment progressiu en els anys
següents, fins arribar al 04, mínim

obligatori una vegada transcorreguts

tres anys des de l'entrada en vigor de

la referida revisió.

L'aplicació d'aquest coeficient su-

posará una recaptació per a

l'Ajuntament d'aproximadament 114

milions de ptes. enfront dels 60 que

es recaptaren durant 1993.

Sobre aquest punt donarem una

detallada informació en el número del

mes de juliol.

20.- Delegació de competències en
matèria de recaptació en la Comunitat
Autónoma de les Mes Balears. Per una-

nimitat es va acordar delegar en la

Comunitat Autónoma la gestió recap-

tatóna dels tributs i altres ingressos

de dret públic següents: a) Impost so-

bre Béns Immobles, b)Impost sobre

Activitats Econòmiques, c) lmpost so-

bre Vehicles de Tracció Mecánica, d)

Recollida de fems, e) Els altres ingres-

sos de dret públic gestionats mit-

jançant rebut.

A partir del mes de juny, tal com

s'acordà, la Comunitat Autónoma es

farà càrrec del cobrament dels ingres-

sos referits, per a la qual cosa s'habili-

tara el local de corresponent a l'antiga

Peixeteria, al carrer del Peix. L'oficina

estará oberta cada dia.

1.- Delegació de competències en

materia de gestió tributaria de l'IBI a la

CAI B.

Es delega a la Comunitat Autóno-

ma, la liquidació i la revisió dels actes

dictats en via de gestió tributaria refe-

rents a l'Impost sobre Béns lmmobles.

Aquesta delegació comprendrà les fun-

cions de concessió i denegació d'e-

xempcions i bonificacions, realització

de les liquidacions conduents a la de-

terminació dels deutes tributàries,

emissió dels documents de cobra-

ment, resolució dels expedients de de-

volució d'ingressos indebuts i la resolu-

ció dels recursos que s'interposin con-
tra aquests actes.

22.- Subvenció a la banda de música
Unió Artística Murense. Es concedeix

una subvenció de 1.996.000 ptes. per

a activitats musicals durant el primer

semestre de 1993.

23.- Informe sobre l'execució del
pressupost. Segons l'Informe presen-

tat per la Intervenció l'Ajuntament ha

ingressat fins el día 25 de maig,

101.549.138 ptes. que sumades a l'e-

xisténcia inicial de 121.518.001 ptes.

suposen uns ingressos totals de
223.067.139 ptes. havent pagat
201.922.231 ptes. quedant, en canse-

qüencia, una existencia final de

21.144.908 ptes.

24.- Nomenament d'arquitecte per a
la redacció del projecte del centre d'en-
senyança obligatòria pública. El Batle

va presentar una moció urgent per no-

menar arquitecte per a la redacció del

projecte de construcció d'un centre

d'ensenyança secundaria obligatòria.

D. Jaume Perelló va demanar per-

qué havien de fer un centre tan gran si

tenien ja constancia que s'havien con-

cedit quatre unitats al centre privat de

les monges; el Batle li va contestar

afirmant que el que es volia, tal com
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DENOMINAOI0 DELS COLLEGIS ELECTORALS 	 ELECTORS	 VOTS EMESOS PSM	 PP

P	 Socialista	 Parid

Mallorca	 Popular

Peixateria	 ( Districte 1 secció 1 )
MESA A 466 383 11

MESA B 447 376 18
TOTAL 913 759 29

Edifici ex-quarter	 ( districte 2 secció 2)
MESA A 636 508 8
MESA B 550 438 9

TOTAL 1186 946 17

Ex-convent	 ( districte 2 secció 1)
MESA A 621 525 20
MESA B ,567 487 16

TOTAL 1188 1012 36

Cambra agraria	 ( districte 2 secció 2)
MESA A 771 626 26
MESA B 581 480 22

TOTAL 1352 1106 4 8

TOTALS
PERCENTATGES

460
211 %     

Eleccionl

PP	 PSOE	 LM	 PSM	 IU	 EVIB	 EFC ALTRES
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s'havia aprovat per unanimitat en una

sessió del ple, era construir un centre

d'ensenyança secundaria obligatòria

per a tots els murers i per altra banda

va insistir en qué s'ha de complir el

Conveni firmat amb el MEC.

En aquest moment s'incorpora D.

Onofre Plomer, que venia d'assistir al

míting ciutadà del Sr. Aznar.

Es va acordar encarregar a

Arquitectes C.B. la redacció del pro-

jecte bàsic i d'execució.

Precs i preguntes.

D. Jaume Perelló demanà si podia

l'Ajuntament sollicitar a Obres

Públiques que obrissin els accessos al

pont de l'estació del tren. Després

d'una curta discusió sobre la seva pe-

rillositat, el Batle manifestà que de-

manarien per escrit a la Conselleria si

es podia fer.

El Sr. Limares demana si s'havia

fet res sobre el problema de la depu-

radora d'Inca i la contaminació que

ocasiona.

El Sr. Balte Ii contesta dient que

des de fa anys s'han denunciat els

fets a la Conselleria d'Obres Públiques

i a l'Ajuntament d'Inca, havent-se rea-

litzats análisis de diversos pous de la
zona, resultant estar contaminats, i

també s'havien mantingut contactes

amb el Batle de Llubí.

El Sr. Perelló va demanar si les

perforacions que realitzava el Servei

Hidràulic en diverses parts del terme

tenien autorització, contestant el Batle

que realitzaria les gestions oportunes.

D. Josep Limares demana si

l'Ajuntament podia fer gestions amb la

família Alomar per arreglar les persia-

nes de la casa natal de Miguel Tortell,
quedant que el Sr. Damià Payeras fa-
ria les gestions personals.

Finalment D. Antoni Serra demanà

al Sr. Secretari qué havien costat els

pleits als quals s'havia referit en

aquest mateix ple. Digué el Sr.

Secretari que quant al contenciós-ad-

ministratiu que s'ha mantingut amb el

Sr. Munar per a l'expropiació dels ac-

cessos a la plaça de toros, ha costgat

unes 722.000 ptes. i el contenciós in-

terposat pel Sr. Ballester contra la

concessió de la !licencia de fuciona-

ment de l'estació de servei de la car-

retera de Marjals ha costat més de

600.000 ptes.
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JPS	 CDS
al. nuevo P. Centro

Socialist	 Demoorat.

PRB	 EFC	 PSOE	 Pill	 ABE	 I U	 ARM	 EVIB
P. Radical	 Esquerra	 P.Soctallsta	 P. de la Ley	 Att.Balear	 Esquerra	 Ag Ruiz	 Els Verds
Balear	 R epu bli c.	 Obrero Esp.	 Natural	 Española	 Unida	 Mateos

5 0 2 89 0 2 o 4
o 6 0 72 0 5 o 3

11 o 3 161 0 1 7 O 7

o 6 o 1 104 1 o 15 3 3
1 0 4 70 0 o 1 2 8
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o 8 0 3 115 0 o 6 1 8
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o 15 2 6 207 0 o 11 3 13

o 5 O O 147 o o 23 o 7
9 o 115 o 1 7 o 3

1 14 o 8 • 262 o 1 30 o 10

1,22%
2

0,05%
22

0,58% 21
804 2

0,05%
75

'	 1.96%
9

0,24%
• 41

1,07%

PC11	 LUIP
P. Obrero	 Unió
Revolueion.

1 30
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1 68

3 46
1 40
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o 45
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o 50
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358
0,13%	 9 8.1%.

VOTS NULS EN BLANC
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2 2
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2 1
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9 1
1 4

10 5
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O	 0,29%

generals Muro 1993
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conversa

"Món Petit": la nova guardería murera

Dues al.lotes de Muro han estat
les encarregades de dur endavant
el projecte de la guarderia al nostre
poble que es farà realitat a partir de
la próxima tardor. Davant la re-
leváncia de la notícia, vàrem decidir
mantenir una xerrada amb elles per
tal que ens assebentassin de la tas-
ca que pensen dur a terme.
Apoliónia Moragues, diplomada en
Magisteri amb l'especilitat de
Preescolar i na Joana Fornés com a
puericultora en seran les responsa-
bles.

1.- Com va sorgir la
idea de fer-vos càrrec
de la nova guarderia?

Davant la presentació a concurs
de l'adquisició d'un local destinat a
uns serveis de guarderia privats,
vàrem presentar la nostra oferta a
l'Ajuntament, que sembla que li va
agradar, i ens va concedir l'expió-
tació.

2.- Quins ajuts heu
rebut per part de
l'Ajuntament?

Ells s'han posat al davant de
l'adeqüació dels locals de l'antic
quarter de la Guàrdia Civil i de, en
cas de déficit, ajudar-nos amb una
subvenció. També correran amb
les despeses d'aigua, electricitat i
calefacció.

3.- Quina será
la infraestructura
del local?

Disposarem d'una ala dels bai-
xos de l'edifici: el pati, dues aules,
un "nido", un menjador, una cui-
na, dos lavabos per a petits, un per
a grans i una habitació destinada a
direcció.

4.- Quan teniu
pensat obrir?

La matrícula ja está oberta, però
la guarderia entrará en funciona-
ment el proper primer de setem-
bre. Tenim pensat fer la inaugura-
ció a finals d'agost. Si algú está in-
teressat en fer la preinscripció es
pot posar en contacte amb nosal-
tres als telèfons 860368 o 860078.

5.- Quin servei
oferireu al poble?

Acceptarem els nins des dels
tres mesos fins als cinc anys.

Tendrem obert des de les sis i
mitja del matí a les sis de l'horabai-
xa amb règim de jornada completa.
A part, es podrá optar a un horari
escolar (de 9 a 12 i de 15 a 18 h.) i
horari de matí o de capvespre.
També oferirem un servei extra per
a la gent interessada, tenim pensat
posar en funcionament els dos pri-
mers cursos de Preescolar.

6.- Quins altres
projectes teniu?

De cara a l'estiu de l'any que
ve, tenim ganes de muntar una

Escola d'estiu si hi ha la demanda
necessària. Acollirem nins des dels
cinc fins als tretze anys i muntarem
diversos tallers i activitats extraes-
colars.

Des de la nostra revista vos de-
sitjam sort i que pugueu portar en-
davant aquest projecte que consi-
deram tan necessari dins la realitat
murera.

CUCORBA
presenta

XICA PICA
POLLERICA

DIA 10 JULIOL, A LES 20 H.

SES VOLTES
FESTA

DE PRESENTACIÓ
DEL DISC

ESTAU TOTS CONVIDATS
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Conversa amb el Club d'Esplai
1V1inímonis

Des de principis d'any, un grup
de joves i al.lotes, han tornat a po-
sar en funcionament un club d'es-
plai a Muro. Amb la finalitat que
ens contassin un poc la tasca que
duen a terme i la seva filosofia, ens
vàrem acostar un dissabte de matí
al "Salón Centro".

La idea sembla ser que va sorgir
des de la Parròquia, que va propo-
sar a n'Esteve aquest projecte, el
qual mitjançant el contacte que te-
nia amb els joves que es prepara-
ven per a la Confirmació comença-
ren a fer feina.

Pretenen oferir una alternativa
als nins de Muro perquè es cone-
guin i convisquin plegats. Segons
ens digueren, és un projecte amb
molta d'il.lusió per fer coses dins el
poble.

Ara ja tenen uns cinquanta
al.lots inscrits, però de cara al curs
que ve, se'n podran inscriure molts
més. Es veuen cada dissabte de
matí de les deu i mitja fins a les
dotze i mitja.

Els monitors són una dotzena i
amb els doblers que tragueren amb
el sorteig d'una panera varen co-
mençar a arreglar el bar del cine
Centro. Es veuen durant la setma-
na per preparar les activitats a fer
el dissabte: tallers, jocs, excur-
sions... i tenen planejat fer un cam-
pament d'estiu.

A part d'això, els monitors tam-
bé col.laboraren en una taula d'in-
formació contra la Sida i la droga
que es va fer durant la Fira de Sant
Francesc.

Estan molt satisfets de la res-
posta per part dels pares i de l'aco-
llida que han tengut dels nins. Pel
que fa a les mancances, el que
més han de menester és material,

ja que el problema del lloc el tenen
resolt, fins i tot la Parróquia'els ha
oferit el local on abans hi havia la
guarderia.

Tenen pensat acabar el curs a
mitjan juny, però per l'any que ve
tenen el club obert a tothom, tant a
monitors com a més nins que s'hi
vulguin inscriure.

NOU GRUP MUSICAL,

EPOCA
PER AMENITZAR

LES SEVES FESTES,
NOCES, BAUXES, ETC.

Cridar als telèfons: 537776 - 851024
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ELS TALLERS

LES REPRESENTACIONS

setmana del llibre 	

IV Trobada de teatre en catal à
a l'ensenyament majá,:
El futur en bones mans

Entre els dies 20 i 22 de maig
passat, se celebra a Muro la IV
Trobada de Teatre en Català de
l'Ensenyament Mitjà i encara que la
meya valoració será des del punt
de vista de l'espectador, sense par-
ticipar, en conseqüència, de l'intrin-
guilis de la trobada, no dubt en qua-
lificar-la com d'èxit extraordinari.

Durant els tres dies es congre-
garen unes 150 persones, alumnes
i professors d'instituts de Ciutat i
diversos pobles de Mallroca, que, a
més d'intercanviar experiències i
entaular relacions, pogueren assis-
tir a un bon nombre de tallers, im-
partits per prestigiosa gent de tea-
tre i que versaren sobre l'ample
ventall de possibilitats creatives
que ofereix un text dramàtic, des
de la técnica de veu i d'improvisa-
cions, a l'anàlisi d'escenes i crea-
cions de personatge, entre d'altres.

I finament pogueren gaudir amb
les representacions que els diver-
sos Instituts participants realitzaren
els horabaixes i vespres del dijous i
el divendres.

Deixant de banda "L'amor en
temps de reclutament" de l'I.B.
Ramon Llull, que desafortunada-
ment no vaig poder presenciar, els
altres tres espectacles em sembla-
ren d'una qualitat notable. Em vaig
divertir amb la versió que de
"Torna-la tocar, Sam!" de Woody
Allen en feren els de l'I.B. Madina
Mayurqa; vaig disfrutar amb la fres-
cor encomanadissa de l'espectacle
"interferències (Els contes en cri-
si)", dels alumnes de l'I.B.
Berenguer d'Anoia d'Inca, escrit i
dirigit per Euduvigis Torres, una de
les protagonistes, amb imaginació,
amb ritme dramàtic i amb un domi-
ni dels llenguatge —vers i prosa—
inusual per una al.lota de la seva
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edat; i em vaig capficar dins l'am-
bient angoixant de la "Técnica de
cambra" de Pedrolo, que tan bé
crearen els actors de l'I.B. Guillem
Sagrera, magníficament dirigits per
Joan Lacomba.

Dues conclusions en treuria
d'aquesta trobada. La primera, l'ex-
cel.lent qualitat interpretativa de
bastants dels joves actors que en
fa veure amb una mica més d'opti-
misme el futur del teatre a
Mallorca; ignorants, per altra banda
i afortunadament, de la liosa que
per a molt segueix constituint el te-
atre "regional", ans al contrari, ofe-
rint un teatre modern i demostrant
que el divertiment i la cultura no
estan, en absolut, enemistats.

La segona, l'encert —no lloat
suficienment— de l'Ajuntament,
realitzant una inversió important
per adquirir i reformar el Teatre
Municipal, en un temps en qué la
cultura s'està convertint en la ger-
maneta pobra de tots els pressu-
posts municipals. Els actes que  pe-
riòdicament organitza la Comissió
de Cultura, alguns d'àmbit insular,

com les I Jornades de Cultura
Popular o aquesta Trobada de
Teatre, justifiquen plenament
aquest esforç inversor. L'únic em-
però —queixa vella que, a vegades,
em sembla estéril— és la poca
presència de murers quan els pro-
tagonistes no són del propi poble.

Ens agradaria més presència juve-
nil i que la cultura del benestar no
consistís en una mera operació
aritmétia, en un inventari de béns
—inútils massa vegades—

Francesc

AUTOSERVICIO
CA rin

Calle Mayor,62 Te1.537478

MURO - MALLORCA

AUTOSERVICIO
CITI1 CIEL

Plaza Sant Marti,5	 Te1.537818

MURO - MALLORCA
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La normalització lingüística:
com arribar-hi?

Dins els actes programats a
la Setmana del Llibre, el passat
dia 18 de maig, tengué lloc a la
biblioteca Municipal una con-
feréncia a càrrec de n'Aina
Moll, coordinadora de la cam-
panya de normalització lingüís-
tica del Govern Balear.

Aina Moll i Marqués
(Ciutadella, 1930). Lingüista.
Llicenciada en filosifia i lletres,
en la secció de filologia romá-
nica (1953), amplià estudis a
París, Estrasburg i Zuric.
Directora de la Biblioteca
Raixa (1954-61), col.laborà
amb el seu pare Francesc de
Borja Moll i Casanovas en la
redacció dels dos darrers vo-
lums del Diccionari Català-
Castellà-Valencià -Balear. És
autora de llibres de text de llen-
gua i literatura francesa i d'ar-
ticles de lingüística i de divul-
gació sobre temes lingüístics i
sociolingüístics. Membre del
Grup Català de Sociolingüísti-
ca, fou també membre de la pri-
mera Comissió de Transferèn-
cies Estat-Consell General
Interinsular de les Balears i di-
rectora general del Política
Lingüística de la Generalitat de
Catalunya.

Perquè qualcú arribi a un lloc
determinat, és necessari:

1r, que sàpiga que tal lloc exis-
teix i que hi vulgui anar;

2^, que en conegui el camí, o la
manera d'obrir-lo;

3', que faci les passes necessà-
ries per arribar-hi.

La normalització és el camí per
arribar a una situació lingüística-

ment normal. Un camí que han
emprès totes les Comunitats
Autònomes de llengua no castella-
na, entre elles la nostra, a partir de
la Constitució de 1978. Però per re-
córrer-lo els mallorquins hem de
saber quina és la situació normal i
hi hem de voler arribar.

Una comunitat en situació nor-
mal és una comunitat que té una
llengua pròpia, que es transmet de
pares a fills i és l'instrument normal
de comunicació entre els seus
membres, tant si són del país com
si han vingut de fora. És la situació
de Cáceres, per exemple.

A Cáceres, els nins aprenen de
xerrar la seva llengua (el castellà)
dins la seva família, en la modalitat
pròpia de Cáceres (l'extremenya) i
més tard, a l'escola, aprenen de
llegir-la i d'escriure-la segons unes
normes que no serveixen només
per als extremenys, sinó per a tots
els qui la parlen. Tota la seva for-
mació i tota l'activitat social (co-
merç, espectacles, festes, mitjans
de comunicació) es fa en aquesta
!lengua. No existeix cap cacerany
que, havent viscut sempre a

Extremadura, sàpiga llegir i escriure
en una altra llengua i en castellà no;
ni cap ciutadà immigrat que faci
més de vint anys que viu a Cáceres
i no sàpiga parlar com els seus con-
ciutadans.

La nostra situació no és aques-
ta, encara que n'està més prop que
fa vint anys. La majoria dels mallor-
quins de més de quaranta anys que
han xerrat sempre en mallorquí, sa-
ben llegir i escriure en castellà, i en
català no; molts no saben, o no vo-
len creure, que la nostra llengua és
la catalana, i es pensen que, per
parlar català, els mallorquins haurí-
em de xerrar com els catalans (en
canvi, un de Cáceres sap que l'ex-
tremeny és castellà, i se'n riuria si
qualcú Ii digués que ell és castellà).
Molts de nins reben l'ensenyança
de les diferents assignatures en
castellà, i el català l'aprenen com
si fos una !lengua estrangera. A
Ciutat, sobretot, els rètols de les
botigues i el tracte amb els clients
es fa en castellà, i el castellà és la
!lengua dels diaris, de les discote-
ques, del cine, etc. No és necessari
saber parlar mallorquí per viure a
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Mallorca: hi ha molts de castellano-
parlants que fa molts d'anys que hi
viuen i no n'han après, i els mallor-
quins canvien de llengua per xerrar
amb ells, com si la llengua externa
fos la nostra i no la d'ells.

Si no millorássim ràpidament
aquesta situació, la nostra !lengua
correria el perill de desaparèixer de
Mallorca, "engolida pel castellà.
Hi ha gent que no ho creu, perquè
"abans era pitjor, i sempre hem xer-
rat mallorquí". Però és que "abans"
la gran majoria de mallorquins no
sabien llegir ni escriure, o en sa-
bien molt poc, i tenien dificultats
per parlar castellà, i poques oca-
sions de practicar-lo. Venien pocs
forasters, que s'havien d'esforçar
per fer-se entendre i no s'empe-
gueien de xamporrar el mallorquí.
Ara, en canvi, hi ha molts de caste-
Ilanoparlants que són ciutadans de
Mallorca (a Calvià, per exemple,
són majoria, i a Ciutat "estam em-
patats"), i tothom els entén i els
joves parlen amb tanta facilitat la
llengua d'ells com la nostra; així,
ells no tenen cap necessitat de par-
lar en mallorquí, i no ho intenten
per por de fer faltes. Els nins fan
com els grans, i així els mallorquins
s'acostumen més i més a xerrar en
castellà, i els castellans no passen
d'entendre el català de Mallorca.

A finals del segle XX, una !len-
gua que no té un territori reconegut
com a propi i una població que la fa
servir en qualsevol situació i la té
com el seu principal signe d'identi-
tat, és una 'lengua condemnada a
desaparèixer. El nostre Estatut, a
l'empar de la Constitució, i fins i tot
la Comunitat Europea, reconeixen
el català com a llengua própia de
Mallorca, però el castellà és encara
la llengua dominant en molts d'as-
pectes de la vida mallorquina. Hem
començat, per tant, el camí de la
normalització, per() com Iluny del
punt d'arribada.

El punt d'arribada és una socie-
tat mallorquina que funcioni en la
seva llengua pròpia catalana, amb
uns ciutadans que s'hi expressin
familiarment en la modalitat mallor-
quina (o, més concretament, po-
Ilencina, sollerica, felanitxera, etc.) i

l'emprin en la modalitat comuna o
estàndard en la seva actuació pro-
fessional (de comerciants, oficinis-
tes, missers, metges, professors,
etc.), i on els vinguts de fora
l'aprenguin amb la mateixa naturali-
tat que aprenen el castellà per viu-
re a Cáceres, o el francés per viure
a París.

Això és perfectament compati-
ble amb el fet que tots sàpiguen
també la !lengua castellana (apresa
a l'escola, en la modalitat están-
dard), i molts la tenguin com a Ilen-
gua familiar (en la modalitat pròpia
del seu lloc d'origen: andalús, ex-
tremeny, murcià, etc. ja que no hi
ha "varietat mallorquina" del cas-
tellà). Fins i tot pot afavorir la nor-
malització, si hi ha voluntat comuna
de recobrament de la llengua en un
clima de bona convivència. D'altra
banda, és necessari, i está previst
en els plans d'estudis, que tots els
joves aprenguin també una o més
llengües estrangeres, per poder co-
municar-se amb els turistes que
ens visiten i circular per l'ample
món.

Condicions per arribar-hi:
1.- Que hi vulguem arribar (és

"cosa de tots").
2.- Que hi hagi respecte dels

drets lingüístics individuals i del
dret col.lectiu de conservar i trans-
metre el nostre patrimoni lingüístic.

3.- Que facem, sense presses
però sense aturar-nos mai, totes

les passes necessàries per recórrer
el camí.

Cada ciutadà ha de fer el pla de
la seva pròpia normalització (nor-
malització del D.N.I., emprar la nos-
tra I lengua sempre que l'interlocu-
tor l'entengui —encara que no la
parli— aprendre-la si no en sap, o si
no la sap escriure, etc.), i també
l'ha de fer cada empresa, cada as-
sociació, cada centre d'ensenya-
ment, etc.

El Gover Balear, els Consells
Insulars, els Ajuntaments i el MEC
estan units per un Acord
Institucional per a la Normalització
Lingüística i mantenen la
Campanya de Normalització.
Cadascun ha de fer el seu pla anual
de normalització, segons la seva si-
tuació, i complir-lo. Evidentment,
això és més fácil a la Part Forana
que a Ciutat o a les poblacions tu-
rístiques que, com Calviá, tenen
molta població forastera. Per això
des de la Campanya proposam que
la Part Forana es declari capdavan-
tera en la normalització, a fi de ser-
vir d'estímul a Ciutat, i no al revés.

Aprofit l'ocasió per convidar-vos
a tots, i convidar especialment
l'Ajuntament de Muro, a prendre
aquesta banda.

Aina Mofi

Coordinadora general de la

Campanya de Normalització Lingüística
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Mostra de llibres
antics i curiosos

Els interessats en 'libres antics
pogueren disfrutar amb l'exposició
que tengué lloc a la Biblioteca
Municipal entre el 14 i el 21 de
maig amb motiu de la Setmana del
Llibre.

A l'exposició es mostraven
exemplars que tenien un interés
històric, ja que eren primeres edi-
cions, i altres que tenien una anti-
güetat de més de cent anys.

Les obres exposades eren pro-
pietat de la Biblioteca Municipal i
corresponien a l'antic fons de la
Biblioteca de la Caixa. D'altres eren
propietat de la Parròquia com els
pergamins dels segles XVI i XVII
que aprofitant l'avinentesa varen
esser mostrats al públic.

Exposició façanes i
portals mallorquins
de n'Esperança Bonet

Catarina Contacontes
a la Biblioteca Municipal

Dia 17 de maig, Catarina Contacontes va entretenir i divertir els
nins amb la seva maleta mágica.
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HI HA MOLTES MANERES
DE FER-TE AGRADABLE

UNA INVALIDESA TEMPORAL
011)0#0 4

O° lb

1111.111111111112
1111111
111111a1tiládill

.....

AGENCIA D'ASSEGURANCES

MORRGUE :FISTRE
Tel. 53 82 44- Fax 86 00 03

	
Tel. 85 16 20

Juan Massanet, 52
	

Paseo Colon, 4
07440 MURO (Mallorca)

	
07458 CAN PICAFORT

L'ASSEGURANÇA MULTIPLAN ACCIDENTS
EXEMPLE:

• DEFUNCIÓ PER INFART 	  5.000.000 PTES.
PER ACCIDENT 	  5.000.000 PTES.
PER ACCIDENT DE LA PARELLA 	  10.000.000 PTES.
PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ 	  10.000.000 PTES.
PER ACCIDENT DE CIRCULACIÓ DE LA PARELLA 	  15.000.000 PTES.

• INVALIDESA TEMPORAL DIÀRIA
A TRIAR A PARTIR DEL 8.e DIA 

	
2.500 PTES.

• INVALIDESA ABSOLUTA I PERMANENT 	  17.500.000 PTES.
PRIMA TOTAL ANUAL: 	  14.350 PTES.

Ens pot consultar per a qualsevol altra modalitat
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— FURGONETAS
— ESCAPARATES
— LETREROS LUMINOSOS
— PANCARTAS
— CARTELES
— TOLDOS
— EMBARCACIONES
— LETRAS ADHESIVAS

JOAN CARLES I, 36 - TEL. FAX: 537220 - MURO (MALLORCA)

ESTAMPACION TEXTIL
— CAMISETAS PUBLICIDAD
— EQUIPAJES DEPORTIVOS
— SUDADERAS
— GORRAS
— POLOS
VENTA AL POR MAYOR

SERIGRAFIA
ROTULACION POR ORDENADOR

cultura 	

Itinerari per a
invidents al Parc
Natural de
S'Albufera

El passat 24 d'abril, S'Albufera
va iniciar una nova experiència pio-
nera en tot el país recent a la resta
d'Europa. Es tracta de l'adequació
de la zona central del Parc per per-
metre gaudir de la seva natura a un
col.lectiu que fins aleshores podia

tenir dificultats per utilizart-ho: els

invidents.

La zona del Parc dedicada a
aquest ús té poc més d'un quilòme-
tre de recorregut, el qual es comple-
menta amb un cordell que serveix
de guia als cecs així com amb pla-
fons informatius amb texts en brai-
lle, català i castellà (aquests darrrers
evidentment, per a ser utilitzats per
vidents).

Al llarg d'aquest itinerari, els invi-
dents poden conèixer diferents in-
drets d'interès del parc com els

Bosc de Ribera, els ponts sobre els

canals, el canyissars i les jonqueres.

Els proposam descobrir distints ele-

ments naturals del Parc a través
dels sentits de l'oida, el tacte, i l'ol-

facte.

Amb aquesta finalitat recollirem

multitud de restes tàctils que ajuden

a complementar la descoberta com:

fulles de Jonc, Cesquera i canyet.

Troncs d'Om, de Poll Blanc i de
Tamarell, Plomes, cranis i siluetes
fetes en marqueteria d'alguns dels
aucells més representatius d'una zo-
na humida. Restes olfactius de plan-
tes aromàtiques (fulles, fruits i Ila-

vors) conservades en sec.
S'han elaborat també, mapes en

relleu i texts informatius en braille
que rebran tots els invidents que vi-
sitin el Parc com a material comple-

mentari.

Pretenem que aquest servei si-
gui utilitzat per a joves invidents d'e-
dats escolars diferents i que també
hi tenguin cabuda altres adults amb
dificultats de visió, així com, els as-
sociats de l'ONCE que visitin la nos-
tra illa.

L'itinerari va ser inaugurat pel

Conseller d'Agricultura i Pesca i pel

Delegat Territorial a les Balears de
l'ONCE, assistiren també, altres per-
sonalitats de relleu entre les que es
trobava María Luisa de Hita, Cap del
Departament d'Afers Socials de
l'ONCE i altres cinc joves cecs que
amb la seva simpatia ajudaren mol-
tíssim al treball entusiasta dels edu-
cadors que SEFOBASA manté al
Parc de S'Albufera.

L'experiéncia va ser prometedo-
ra i útil per ajudar-nos a tots a des-
cobrir la possibilitat de gaudir de la
natura amb tots els sentits.

Parc Natural de S'Albufera
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Algebelí Verd

Sa Marineta 	

La Coordinadora en defensa de les aigües de Sa Marineta, el passat dia 24 de maig, dilluns a vespre, va fer una
conferencia informativa sobre el projecte de trasvassament d'aigua. Aquest acte va coincidir amb el primer debat
entre Felipe González i José M. Aznar, cosa que va fer no hi hagués massa gent.

El diumenge anterior a la plaça Major, al matí, ja es varen recollir firmes i varen anunciar l'esdeveniment.
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Una balladora d'anomenada
Antònia Ballester i Gamundí, de

87 anys, més coneguda per "madó
Gomandina", ha estat una de les
bones bailadores que ha tengut el
poble de Muro. Malgrat la seva
avançada edat, en sentir els sons
no es pot resistir a marcar els
punts i travesses dels nostres
balls.

Ara que s'acosten les festes del
poble en les quals el ball n'és una
cita imprescindible, hem intercan-
viat unes paraules amb ella i la con-
versa ha estat del tot entretinguda i
aclaridora del que eren els balls
que interpretaven els nostres
avantpassats.

1.- Com sabeu, a Muro
hi ha interés per part de
la gent jove a aprendre a
ballar. Com en vàreu
aprendre?

De jovençana ens apiegaven
unes guantes amigues, anàvem a
veure ballar, i després, quan erem
a canostra, provàvem els punts que
havíem vist. Quan ja trobàvem que
les sabíem, podíem sortir a rotlle a
interpretar-los.

2.- En quines dades
es ballava a Muro?

Pels foguerons de Sant Antoni i
de Sant Sebastià, els dies de Sant
Francesc i Sant Francisquet. Jo he
sentit a dir que un temps, el dia de
Sant Joan ballaven al carrer de Sant
Joan, peró jo ja no hi he ballat mai.

3.- Quins balls ballàveu?
Noltros ballàvem sobretot mol-

tes jotes, qualque copeo, els bole-
ros i les boleres.

4.- Hem sentit a dir
que a Muro hi havia
unes petites diferències
entre la manera de ballar
d'un barri a l'altre. Qué
ens podeu dir sobre això?

Sí, és vera. En el barri del
Colomer i el de Son Font feien en
l'acabatall dels boleros les traves
per endavant, mentre que al barri
del Comtat, feien aquestes matei-
xes traves per endarrera.

5.- A les ballades que es
feien per les festes,
venien balladors
d'altres pobles?

Per Sant Francisc venien molts
de poblers, i ballaven diferent de
nosaltres, llevat de qualque jota.

6.- 1 vos, anàveu
a ballar a fora poble?

No. Només un any anàrem a ba-
ilar a S'Ermita del Sant Crist de
Llubí i arreplegàrem molta de gent.

7.- Amb qui ballàveu
normalment?

Amb el meu home, en Jaume
"Cabo", i tothom deia que fèiem
molt bona parella.

8.- Amb quins sons
ballàveu?

A la plaça ballàvem amb les xe-
remies i la música, però per les ma-
tances cantàvem i sonàvem cas-
tenyetes.

9.- Hi havia més homes o
més dones que ballaven?

La dona comandava el ball, i per
tan, per sortir a rotile n'havia de sa-
ber més. Els homes, normalment
seguien el que els feia la dona i no
importava que ens sabessin tant.

10.- Els balladors
que ara surten a ballar
de Muro, ballen igual
que vos?

Sí, m'agrada molt veure'ls ba-
ilar. No bailen igual que els altres
pobles i estic molt contenta per po-
der-los haver ensenyat algun punt.

11.- ¡ja per acabar,
recordaríeu alguna
cançó que vos agradas
molt cantar?

En sabia moites, però ara en
aquest moment, no me'n ve cap a
la memòria.

Sant Francisco ja és passat
el Ram, Pasco i la Creu.
El que no s'ha demostrat,
fadrins, ho coneixereu!

Moltes gràcies per tot, i espe-
ram que ens vegem a la bailada
que es farà a la plaça el diumenge
passat Sant Joan.
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un grupo	 GAT 805

de profesionales
a su servicio

Agencia Oficial para la venta de billetes:
a/mara
TRASMEDITERRFIrlER

Fotografía d'un temps

L'any 1946, un grup de dones de Muro va anar a Pina amb motiu de la celebració del Noviciat de la monja Maciana de Can  Manyà, ara

Superiora de les monges franciscanes a Portals, i es varen fer aquesta foto.
A d'alt d'esquerra a dreta: la primera, vestida de negra, és Madó Fideu; la segona, n'Antónia de ca sa Sabatera, amb la seva nina petita da-

vant; devora, Madó Mates i, darrera aquesta Madó Sabatera (mare). La següent és Madó Xirboia i, devora ella, Dona Margalida Palau; guaitant
un poc, Na Maria Guixeria i darrera, Na Francisca Manyà, germana de la monja. A l'altre costat de la monja, hi ha Na Maria, també germana se-
va, i N'Aina Cerdó, cunyada de l'anterior; Na Bárbara Biniali, N'Antònia Carrió, Na Francisca de Can Mostel, Sa Vilera de Can Simó, Na Bel

Mostel, Madó Catalina Lava i, en darrer lloc, Sa Marianda.
Abaix i d'esquerra a dreta: N'Antònia Vilanos, Na Bel Segura, Na Maria Cloquell Artillera, que amablement ens ha duit la foto, Na Francis-

ca Cerdó, Na Maria Mareu, N'Antónia Tianet i Na Maria  Manyà de sa farinera.
El nin que está enmig, enrevoltat de dones, és D. Jordi Cerdó, mestre d'escola i ex-director del Col.legi de Sant Francesc.

Reserva de:
BILLETES DE BARCO
PASAJES AVION
HOTELES
APARTAMENTOS
EXCURSIONES 

Descuentos a:
RESIDENTES
FAMILIA NUMEROSA
3a EDAD
GRUPOS
MENORES

VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES 3 a EDAD
CRUCEROS
VUELOS CHARTER
EUROPA EN AUTOCAR

acromar su agencia de viajes
Paseo Colon, 112- B - Tels. 85 00 26 - 85 00 65

07458 - CA'N PICAFORT (Mallorca) 	
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Clausura de l'Aula d'Adults Muro
ara fa 100 anys

Aquests dieses va fer la despedida del curs 1992-93 de l'Aula d'Adults
amb un berenar-sopar oferit per l'Ajuntament i en el qual es trobaren totes
les persones, tan mestres com alumnes, que fan possible que l'Aula d'A-
dults de Muro vagi endavant.

El desig de tots els assistents va ser, el proper curs, comptar amb la
presència de na Margalida Gamundí, a la qual enviam una abraçada molt
forta.

Esperam que l'any vinent el nombre d'assistents als cursets sigui enca-
ra més elevat que el d'enguany.

Molts d'anys a tots i ganes d'aprendre!!

Auca amb nosaltres
El passat dia 26 de maig el diari Ulti-

ma Hora donava a conèixer els premis
"Escola Viva". Dins la modalitat "Au-
ques" el 2on premi correspongué a Xa-
vier Carbonell Pomar, que cursa 8é al
col.legi Guillem Ballester i Cerdó, per
l'auca que reproduim a continuació.

Ámu iÉot vaig aù
tut paper vaig' veure tirar.

JUNY DE 1883
— 6 de juny. Un solar al carrer

de Son Moro és adjudicat a Antònia
Ballester i Busquets al preu de 50
ptes.

— 13 de juny. El Batle diu que
un sótil d'una galeria de l'ex-
Convent de Mínims s'ha enfonsat i
és necessari arreglar-lo, doncs l'edi-
fici és propietat del Municipi. La pro-
posta s'acorda per unanimitat.

— 27 de juny. Es dóna autoritza-
ció als germans Gabriel, Bartomeu i
Jordi Pujol Miguel, per construir se-
pultures al cementen i de la vila.

Es constitueix la Comissió per
organitzar les FESTES DE SANT
JAUME I SANTA ANNA; la formen
els regidors Miguel Florit, Miguel
Seguí i Miguel Antich. El Depositani
de l'Ajuntament, recaptarà els in-
gressos del "ball".

L'Ajuntament acorda que es co-
mencin a fixar les condicions per
edificar el nou escorxador.

També s'acorda, donar dues car-
retades de llenya del Comú al saig
Cristòfol Sastre.

L'Ajuntament paga 16 ptes. i 87
cèntims a Guillem Bennásar per la
cera emprada el dia de la festivitat
de Sant Joan Baptista.

Dama Payeras Capó

Juny de 1993e

algebeli 20



Higiene del somni
Totes les persones necessitam

dormir, ja que el somni és necessa-
ri per als processos de regulació
energética, és a dir, perquè po-
guem distribuir tota la nostra ener-
gia adequadament en funció de les
activitats que hem de realitzar du-
rant el dia.

Cada persona té un patró carac-
terístic de somni denominat "hip-
nograma", el qual ademés d'evolu-
ciona amb l'edat i camviar en con-
dicions fisiològiques (exemple du-
rant l'embaràs), s'altera també en
condicions patològiques (depres-
sió, ansietat, etc.).

En la majoria de les persones, el
somni s'inicia en els primers trenta
minuts després de colocar-se dins
el Hit, i dura entre quatre i deu ho-
res, essent la mitjana en una perso-
na adulta, aproximadament de vuit
hores.

La freqüència d'alteracions del
somni augmenta progressivament
amb l'edat. L'edat avançada s'aso-
cia amb una disminució de la capa-
citat per mantenir etapes llargues i
ininterrumpudes de somni, i dificul-
tades per aconseguir un somni pro-
fund.

Malgrat tot, en l'actualitat és
freqüent en totes les edats trobar
transtorns del somni. En aquest
article, ens centrarem exclusiva-
ment en els transtorns de l'inici del
somni en l'edat adulta.

El transtorn de l'inici del somni
es denomina insomni. Aquest es
defineix com "la incapacitat per
aconseguir una quantitat de somni
suficient que ens permeti un fun-
cionament eficaç durant el dia".
Aquest transtorn es caracteritza
per un somni inquiet, alterat i recor-
tat, que pot anar de tres vegades a
la setmana i en un període no infe-
rior a un mes. També es presenta
cansament diürn o dificultats en les
activitats socials o laborals.

L'insomni es pot classificar, en
funció de la duració:

— a) Transitori (menys de tres

setmanes). Les causes més fre-
qüents són: situacions estressants,
camyis ambientals desfavorables,
tractaments farmacològics i inges-
tió de substancies estimulants
(café, alcohol, etc.).

— b) De I larga evolució (més
d'un mes). Les causes més impor-
tants són: la patologia psiquiátrica,
l'alcoholisme i/o drogodependéncia
i mesures tòxiques (processos reu-
matológics, asma, hipertirdidisme,
etc.).

— c) Crònic o primari. Es pot ini-
ciar amb una situació estressant, a
partir de la qual es desenvolupa un
conjunt de "cercles viciosos" on
també participa un procediment
mèdic inadequat.

Totes les persones, en qualque
moment de la nostra vida podem
tenir un transtorn de l'inici del som-
ni, bé de tipus transitori o primari,
ja sigui per problemes quotidians
de família, treball, etc. Ambdós ca-
sos, abans d'iniciar un tractament
farmacològic que pugui tenir efec-
tes secundaris no desitjats, és con-
venient realitzar una bona higiene
del somni que comprén els se-
güents punts:

1.- Dormir tant com sia neces-
sari per sentir-se descansat durant
el dia següent. Recordi que molt de
temps dins el 'lit produeix somni
superficial, i menys temps del ne-
cessari alterará el seu funciona-
ment diürn.

2.- Realitzar sestes diürnes pot
alterar el patró de somni.

3.- És convenient aixecar-se ca-
da dia a la mateixa hora per obtenir
una regularitat en el somni.

4.- Realitzar qualque tipus
d'exercici durant el dia. Una quanti-
tat estable d'exercici diari, fa que el
somni sigui més profund.

5.- /Miar l'habitació dels renous
(catifes o cortines aïtlants, tanqui la
porta, etc.).

6.- Mantenir una temperatura
moderada dins l'habitació. Les ha-
bitacions excessivament caldeja-

des o fredes, poden alterar el som-
ni.

7.- Deixar transcórrer unes dues
hores des de la darrera menjada
(sopar) fins a l'hora d'anar-se'n a
dormir.

8.- No beure líquid el vespre per
disminuir la necessitat d'aixecar-se
durant la nit per anar al váter.

9.- No beure alcohol. Malgrat
l'alcohol pot ajudar a les persones
tenses a agafar el somni, el somni
que segueix es pot veure alterat.

11.- L'ús habitual de tabac altera
també el somni.

Si amb tot això no pot dormir, el
que ha de fer és: encendre el Ilum,
deixar l'habitació i fer qualque cosa
avorrida (exemple: lectures avorri-
des, passejar , etc.). Sols ha de tor-
nar a l'habitació quan el somni
guanyi, aixecant-se a l'hora habi-
tual el dia següent, malgrat hagi
dormit poc.

Isabel Salvador

Psicóloga Clínica

U.S.M. Manacor

En memòria de
Joan Santaner i Marí

Joan Santaner i Marí,
mestre nacional jubilat i his-
toriador de l'arraval de San-
ta Catalina, va morir a Ciu-
tat el passat dia 23 de
maig.

Lligat a Muro per la seva
professió de mestre, l'any
1973 sota el patrocini de
l'Ajuntament de Muro, pre-
sidit aleshores per Jaume
Vanrell, va ser l'encarregat
de recopilar les biografies
de murers il.lustres, obra
que sortí al carrer amb el tí-
tol de "Hombres notables
de Muro".
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societat 	

Asociación Tercera Edad de Muro
Con la nueva Junta Directiva, que

preside D. Jaime Vanrell Ballester, día
23 de mayo de 1993, varios compo-
nentes del grupo que han practicado
gimnaáia, invitados por su monitora

Juana María Socías, se trasladaron a
Santanyí, para reunirse, en el campo
municipal de deportes, con participan-
tes de casi todas las asociaciones de
Mallorca. En presencia de multitud de
participantes, Autoridades Autónomas
y Consellería con sus respectivos pre-
sidentes Sr. Cañellas, Sr. Verger,
Presidente de Federaciones más las
autoridades del pueblo y de su asocia-
ción, hicieron una demostración de lo
mucho que han avanzado en sus ejer-
cicios. La fiesta resultó extraordinaria.
Todos los grupos fueron saludados.
Para Muro tuvimos otro detalle digno
de mención, en presencia de la multi-
tud y autoridades entregaron una pla-
ca como homenage a D. Miguel Florit
Bassa, socio de nuestra asociación,
para agradecerle la labor hecha duran-
te más de diez años como Secretario
de Federación. Los socios de la
Asociación de Muro en prueba de sa-
tisfacción le mandamos la enhorabue-
na.

Día 27 de mayo, la nueva Junta
Directiva obsequió a todos los socios
que quisieron con helado y coca, fes-
tejando así la entrada de la nueva
Directiva.

Esto hasta aquí muy bien, lo de-
más poco que decir hay, los socios
tiene confianza que la Asociación se-
guirá por buen camino, entreteniendo
con las mismas distracciones, aña-

diendo algunos actos culturales como
conferencias, algunas excursiones vi-
sitando lo importante que tenga cada
pueblo, etc.

Para día 19 de junio de 1993 está
previsto hacer una excursión a Lluc.
Los gastos de los autocares irán a car-
go de D. Miguel Ramis Martorell,
Alcalde de Muro, muy amigo de la
asociación. En LLuc se celebrará una
misa en acción de gracias, visitando a
la Virgen, rezando y pidiendo su bendi-
ción. De momento está previsto pa-
sar todo el día en el monasterio, co-
miendo bocadillos, paseando y be-
biendo agua de Lluc. De regreso pasa-
remos por Pollença, Puerto Pollença
con parada en el Puerto de Alcudia,
Las Gaviotas, Can Picafort, regresan-
do a Muro con alegría y suplicando no
tengamos ninguna novedad.

Por falta de espacio no se publicó
en su día 18-3-93, que en colabora-
ción con "la Caixa" sucursal de Muro,
la Junta Directiva que presidá en
aquellos días D. Juan Gamundí, orga-
nizaron una cena con casi quinientos
socios y que comieron frito de "fre-
xura" y bistecs asados. Todos estos
manjares fueron elaborados, en un
gran local propiedad de un señor muy
amigo de la asociación, por el conoci-
do cocinero Lorenzo Moragues. Los
directivos colocaron en el guapísimo
local del mercado, las mesas y las si-
llas para que los asistentes pudieran
estar con la misma comodidad.
Además de la colaboración de "la
Caixa" se sumó Onofre Plomer rega-
lando para todos los asociados los pro-

ductos de la representación Coca-
Cola. Hicieron acto de presencia el
mismo Onofre, varios concejales, res-
ponsables de "la Caixa" y de otras en-
tidades, destacando el delegado de
Muro D. Jaume Ribot y varios llega-
dos de Palma, entre ellos el coordina-
dor D. José M. Fuster, quien se pre-
sentó con un grupo de excursionistas
de nuestra vecina isla de Menorca, y
con quienes fomentamos nuevas
amistades. Todos demostraron satis-
facción por esta parada con nosotros.
Al despedirse nos invitaron a que un
día fuéramos a visitarlos a su Asocia-
ción. La fiesta resultó muy bien y hu-
bo palabras de cariño por parte de "la
Caixa", a quienes la Directiva supo
agradecer lo hecho por la Asociación,
más las gracias en nombre de todos
los socios.

Día 6 de junio se celebraron elec-
ciones generales. La Junta, que dirige
en estos momentos, respetó el acuer-
do que dentro del local social no se
celebren actos políticos, consideran-
dolo positivo y en bien de la asocia-
ción y respetando siempre, sea cual
sea quien esté en el poder.

Bartolome Riutord

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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	 opinió

No tenc temps
Quantes vegades hem dit i sen-

tit aquesta frase! És una excusa?
És una realitat? Sols hi ha resposta
per a cada cas ben concret.

Molts pensen que l'escassesa
de temps és una de les característi-
ques del nostre segle i de la nostra
cultura. Van errats. Jesús ja ens
diu: "perquè on hi ha el teu tresor,
allá hi haurà també el teu cor" (Mt.
6, 21) i per a mi aquestes paraules
són molt lluminoses. Llum que la
nostra cultura popular ha traduït
dient que tothom té temps pel que
vol.

És cert que sempre haurem de
mirar de fer una triadella de les co-
ses i persones on volem posar-hi
un poc del nostre temps i de la
nostra persona. Fins i tot en l'etapa
adolescent i jovenívola haurem
d'anar en compte perquè és el
temps que estructuram la nostra
personalitat, i això és força impor-
tant. De parents no en podem triar
cap ni un. Als amics, tots.

No creguis que si la jornada ten-
gués més hores, tu tendries més
temps. No. Per a tenir més temps
t'hauràs d'esforçar a conquerir un
temps que no sigui consumit al rit-
me inexorable del cronòmetre, i si-
gui ben ple de tu mateix, un temps
que posarás on voldràs amb qui
voldràs, amb alegria, harmonia,
frescor, entusiasme, pau...

Posa temps per esser tu ma-
teix, per organitzar-te la teva vida,

la de la teva família. No t'avenguis
a esmençar-lo al ritme que dicta la
societat de consum que sols cerca
fer de tu una titella i treure'n de tu
tot quant pugui.

Posa temps en dialogar amb la
teva parella. No sou una societat
d'interessos múltiples. Sou dues vi-
des que poden ajudar-se i enriquir-
se moltíssim, o restar-se i tira tira
destruir-se.

Posa temps en estar i "perdre"
amb els fills. Fan molta via i si et
descuides sereu uns extranys da-
vall el mateix sostre, compartireu
moltes coses, però no la vida.

Posa temps escoltant els amics.
No ets un tassó ple on no hi cap
res més. Sempre podrás aprendre
qualque cosa.

Posa temps a parlar amb el Pare
Déu, amb Jesús, amb Maria.
Quants n'hi ha que per no fer-ho, ti-
ra tira han perdut la fe.

Posa temps a resar junt amb els
de casa. És veritat que estás can-
sat, que hi ha moltes coses a fer...
El resar és el respirar de l'ànima, i
qui no respira és que és mort ¿has
enterrat la teva vida espiritual?

A l'ORACIONAL que empren
els nostres infants, la plana 32 hi
ha aquesta bella pregària que et
pot servir ben bé aquests dies
d'estiu que s'acosten:

Pren-te temps per pensar. És la
font del poder.

Pren-te temps per pregar. És el
més gran poder damunt la terra.

Pren-te temps per jugar. És el
secret de la perpètua joventut.

Pren-te temps per estimar i ser
estimat. És un privilegi diví.

Pren-te temps per llegir. És la
font del saber.

Pren-te temps per l'amistat. És
la ruta vers la felicitat.

Pren-te temps per riure. És la
música de l'ànima.

Pren-te temps per treballar. És
el preu de l'èxit.

Pren-te temps per estimar. És la
clau del cel.

Pren-te temps per donar-te. És
massa curt el dia perquè valgui la
pena ser egoista.

Pere Fiol i Tornila

BODAS
BANQUETES

COMUNIONES
BAUTIZOS

CONVENCIONES

PISCINA - PARQUE INFANTIL

Ctra. Sta. Margarita - Ca'n Pieafort, km. 2,5 • Tel. 523711 • 07450 STA. MARGARITA
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festes sant joan 	

Festes Sant Joan 1993
DISSABTE, 19 DE JUNY
• A les 17'00h: Amollada de coets.
• A les 1800 h: Torneig de Futbol Sala.
• A les 2230 h: Gran Concert de Rock
al camp de futbol amb els grups
LA FRONTERA, DIRTY BOOTS i HENTELIGENS.
DIUMENGE, 20 DE JUNY
• A les 1000 h: Motocross.
• A les 1600 h: Gran tirada de colomí.
• A les 2000 h: Inauguració d'exposicions:
fotografies d'infants nascuts abans de
l'any 1940, pintures de J. Manresa,

del pintor murer Pere A. Cantarellas i Ferrer
i de la col.lectiva "La mirada de S'Albufera".
• A les 21'15 h: Pregó de festes a càrrec del
Sr. Miguel Roca i Bennássar i presentació
del cassette enregistrat per la coral
Miguel Tonel!' i Revetla d'Algebelí.
•A les 2230 h: Teatre "Sa Viuda Consolada".
DILLUNS, 21 DE JUNY
• A les 1930 h: Concert a càrrec de joves intèrprets
de l'Escola Municipal de Música de Muro.
• A les 2200 h: Cinema: "El rey pescador".
DIMARTS, 22 DE JUNY
• A les 2230 h: Vetlada de música tradicional amb el grup SIS SOM.
DIMECRES,23 DE JUNY
• A les 21 h: Presentació del llibre de les 1 Jornades de Cultura Popular a les Balears.
• A les 2230 h: Tradicional revetla i acabada amb focs artificials i traca.
DIJOUS, 24 DE JUNY
• A les 1000 h: Cercaviles amb els xeremiers.
• A les 1200 h: Missa Major.
• A les 1730 h: Carreres de cavalls.
• A les 2000 h: VI torneig de futbol Base Vila de Muro.
• A les 2230 h: Festival "Com un pern de rifa".
DIVENDRES, 25 DE JUNY
• A les 1000 h: Gran Cicloturistada.
• A les 1800 h: Festa infantil amb Cucorba.
• A les 2030 h: VI Torneig de futbol Vila de Muro.
• A les 2230 h: Teatre "La tia d'en Caries".
DISSABTE, 26 DE JUNY
• A les 1030 h: Cursa Popular contra la droga.
• A les 1600 h: Carreres de cavalls.
• A les 1700 h: III Torneig de Tennis Comunitat de Muro.
• A les 1830 h: Partit de futbol Benjamí.
• A les 2030 h: VI Torneig Futbol Base Vila de Muro.
• A les 2230 h: Verbena amb VOLTORS amb NICKI COLLINS, ORQUESTRA RODAMONS i
GRAN ORQUESTRA MIQUEL MASSOT.
DIUMENGE, 27 DE JUNY
• Ales  1000 h: II MILLA URBANA Vila de Muro 1993.
• A les 1830 h: Gran Corrida de Toros.
'Ales  1815 h: Final del Torneig de Tennis.
• A les 2230 h: Mostra Folklórica amb REVETLA DE SON SERVERA i REVETLA D'ALGEBELÍ.
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NO T'ENFONSIS EN LA DROGA,
SURA AMB L'ESPORT

CURSA POPULAR

DISSABTE, DIA 26 DE JUNY
A LES 10'30 H. DEL MATÍ
DAVANT L'AJUNTAMENT

GOVERN BALtAR

Conselleria de Sanitat i Seguretat SOCidi

Cursa
Popular
No t'enfonsis
en la droga,
sura amb
l'esport

El proper dissabte, dia 26 de
juny, a les 1030 h. del matí , amb
motiu de la celebració de les fes-
tes patronals de Sant Joan, vos
convidam a tots, petits i grans i
més grans, a la cursa que tendrá
lloc per a la lluita contra les dro-
gues.

Ens trobarem davant l'Ajunta-
ment per començar el recorregut
pel poble. Es prega als participants
que duguin camisetes blanques
on ens enganxaran uns adhesius i
també portarem globus.

Un cop finalitzada la cursa reco-
brarem forces amb coca i distintes
begudes.

Si realment ens preocupa la
problemática de les drogues, és el
moment que participem i col.labo-
rem de qualque manera en la seva
prevenció.

Anima't, això és cosa de tots!CONSELL INSULAR
DE MALLORCA

nn •••	 i
5.'414 Ir	 4. 5. 5.5,

AJUNTAMENT DE MURO
In.LEARSI

V I ATGES

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

Bisbe Albertí, 15
Tel. 86 04 11
	

07440 MURO

Demani més informació per a Ces ofertes a
SUD-AgdiXIC51i per a quafsevor al-tre viatge

sense compromís

ESTÁNCIA EN HOTELS I PARTAMENTS
UNA SETMANA

GALÍCIA - Des de 20.420 ptes.
ASTÚRIES - Des de 18.830 ptes.
COSTA BRAVA - Des de 12.920 ptes.
COSTA BLANCA - 14.240 ptes.
COSTA DORADA - 13.360 ptes.
PORTUGAL - Des de 18.420 ptes.
COSTA DEL SOL - Des de 11.160 ptes.
MONTANYA - Des de 17.330 ptes.
EURODISNEY - Des de 18.700 ptes.
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El R. Madrid C.F., el R.C.D. Mallorca i
el C.D. Murense en el torneig de Sant Joan

Els propers dies 24, 25 i 26 se
celebrará un any més en el camp
municipal d'Esports, el torneig de
Futbol Base, un torneig que aquest
any tendrá com a protagonista
l'equip infantil del Murense, equip
que ha aconseguit la millor classifi-
cació de tots els equips murers. El
cartell és de luxe si tenim en comp-
te que el Madrid s'ha proclamat
campió de Madrid, el Mallorca ha
aconseguit ser el campió de
Mallorca del grup B i a la vegada ha
aconsegit el títol de campió de
Balears, el conjunt local després
d'una temporada bastant accepta-
ble ha aconseguit el quart lloc que-
dant a tan sols tres punts del se-
gon classificat i a un punt del ter-
cer.

Cal significar que l'equip de
Muro només ha perdut un partit a
ca seva, i ha aconseguit  victòries
importantíssimes amb un gran ni-
vell de joc davant equips com
Manacor o Cala Millor.

El Murense va començar la
temporada amb una sonada victòria
davant el Poblense i ha acabat
amb una victòria a Montuïri.
Curiosament l'equip blanc i blau ha
exercit el seu millor joc davant
equips en teoria superiors i amb
equips més dèbils s'ha contagiat
del seu joc, destacant així les de-
rrotes a Binissalem i Port de
Pollença. Una de les victáries més
important es va produir dins un
camp d'un dels favorits per estar
dalt, l'Avance d'Artà. A Muro es va
empatar a un i a Ses Pesqueres
d'Artà, l'equip de Muro va guanyar
amb una gran golejada per 1-7.

En definitiva, la temporada ha
estat bastant acceptable i el més
destacable és el gran ambient de
companyerisme que s'ha enregis-
trat des que es va començar a tre-
bailar l'agost de 1992.

Es d'esperar que l'afició al fut-
bol de Muro sàpiga premiar el tre-
ball d'aquests joves i on hi ha una
sèrie de jugadors que prometen,

sempre i quan la línea de treball si-
gui en pla ascendent. També cal
significar que la mala sort i la
desgràcia també han visitat al con-
junt blanc i blau, registrat a les dar-
reres setmanes la baixa del capità
Fornés que va sofrir una greu lesió
que el manté Iluny dels camps de
futbol i seguirá així al llarg d'un pa-
rells de mesos.

L'únic que ens resta és animar
els aficionats a qué passin pel
Camp de Futbol a presenciar els
partits.

El calendari és el següent:
Dijous, dia 24
A les 18'00 h Presentació dels

equips
A les 2030 h: C.D. Murense

R.C.D. Mallorca
Divendres, dia 25
A les 2030 h: R Madrid C.F. -

R.C.D. Mallorca
Dissabte, dia 26
A les 18'00 h: Partit dels

Benjamins
A les 20'30 h: C.D. Murense -

R. Madrid C.F.
(Partit homenatge a Bartomeu

Riera Morro)
El R. Madrid arribará a Palma el

proper dimecres dia 23 i posterior-
ment es desplaçarà a La Platja de
Muro on quedaran allotjats. El di-
jous, dia 24, a partir de las 12'00 h.
a la Casa Consistorial, el batle de
Muro, D. Miguel Ramis, farà la pre-
sentació dels trofeus. L'equip local

com a premi a la seva excel.lent
temporada, quedará allotjat en un
hotel de La Platja de Muro, des del
dia 23 fins el dia 26 de juny.

BAR
OLIM PIC
ESPECIALITAT EN
TAPES VARIADES

I BERENARS

Plaça Sant Martí, 3
Tel. 537717	 MURO
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Equip Cadet Femení que ha quedat classificat en tercera posició en el Campionat de Mallorca

de Voleibol. Joan Fluxá (entrenador), Maria A. Serra, Martina Perelló, Joan Comas (delegat),

Cati Sastre, Maria Porquer, Antoni Serra (delegat), Maria del C. Capó, Maria A. Cladera,

Damiana Perelló, Aina Porquer, Baltasar Marforell (delegat).

	  es ports

Torneig Futbol-Sala 1993
Festes Sant Joan II Fase

Com ja vàrem anunciar a l'ante-
rior número, aquest any el Torneig
va estar dividit en dues fases per
donar major alicient i així cada
equip pogués jugar en el grup que
ell mateix s'havia guanyat en l'ante-
rior fase.

En aquest número ja podem
avançar quins són els semifinalis-
tes, encara que no poguem anun-
ciar l'ordre en qué s'han d'enfron-
tar.

Els equips que han quedat són
els més forts i són: Disco Skau,
Caja Postal, Bar Son Moro i Disco
Charly. Han quedat a les portes:
Bar Olímpic/Can Biel i Bar Sami.

Els partits de semifinals es juga-
ran el proper dia 19 de juny a la pis-
ta n. 2 5. La primera començarà a
les 18 h. del capvespre i la segona
a les 19 h.

Mentre en aquest grup es dis-

putaven un lloc per a les semifi-
nals, a l'altre grup es jugaven un
lloc el més digne possible. 1 podem
parlar de sorpresa, ja que els
equips com Can Costitx/Can
Rápido i Cosca, que apriori estaven
considerats com a bons equips per
classificar-se en un bon lloc, estan
a punt de quedar en el darrer lloc
de la classificació, depenent del re-
sultat de la darrera jornada.

El decriment del Cosca no pa-
reix normal, ja que amb un equip
de molts de quilats s'ha hagut de
conformar en ser el penúltim o úl-
tim. Ja ho veurem! Això podria es-
ser mala sort i, aquesta sort els po-
dria venir perquè el seu president
encara no ha passat la inscripció. Al
final tant el Cosca com el seu presi-
dent, i amo al mateix temps, hau-
ran passat per aquest torneig amb
més pena que glòria. Qué hem de

fer! el torneig segueix i no ens atu-
rarem per això.

— Els màxims golejadors són:
Jaume Socías (Cosca) 15 gols
Joan Perelló (Caja Postal) 14 gols
Miguel Sacarés (Can Costitx) 12 g.

— Equips menys golejats:
Caixa Postal amb 10 gols
Disco Skau amb 12 gols
Disco Charly amb 15 gols

Volem recordar que els trofeus
d'aquest torneig estan exposats a
la tenda "El Águila", per si qualcú
els vol veure.

També volem recordar que
aquest any el sopar amb motiu de
l'entrega de trofeus es farà en el
celler Can Macià de la Platja de
Muro. Per a qualsevol consulta, po-
deu dirigir-vos a Antoni Català

(Olier )i a Antoni Serra (Cotó).

Antoni Serra

Torneig Voleibol Mixt

El dia 1 del mes passat, va tor-
nar començar, com cada any i com
és habitual per les festes de Sant
Joan, el torneig de voleibol mixt
que enguany ha comptat amb la
participació de sis equips (dos de
sa Pobla).

Fins el dia d'avui s'han disputat
totes les jornades i les primeres se-
mifinals, quedant ja dos finalistes
que són els equips de sa Pobla Atl.
i l'equip local dels Hoossiers. El
proper dia 19 i, ja dins les festes
patronals, es disputará l'esperada
final,

Els equip de Son Moro i sa Po-
bla enguany tampoc s'han pogut
classificar per a la finalíssima. Com
podem recordar, ja feia dos anys
que no la disputaven tenint en
compta que a les passades edi-
cions eren sempre els campions.

Será per falta d'entreno? Creim
que no i, esperam que l'any que ve
els poguem veure a la final. Do-
nam les gràcies a tots els equips
participants i sabem que queden
convidats per a la propera edició.

• Semifinals:
Bar Son Moro 1 - Hoossiers 3
Sa Pobla Atl. 3 - Sa Pobla O
• Dia 19 de juny:
A les 16 h: quart i cinquè llocs
A les 18 h: Gran Final
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Atletisme

.
Molts varen esser els atletes

del nostre poble que varen partici-
par en aquesta final, destacant a ni-
vell individual, els següents atletes:

— Toni Tugores Taberner,
Col.legi Sant Francesc d'Asís,
Subcampió de Mallorca en la prova
de 60 m. llisos

— Maria Antònia Mulet
Vallespir, Col.legi Sant Francesc
d'Asís, Subcampiona de Mallorca
en la prova d'altura

— Maria del Mar Fornés
Noceras, Col.legi Sant Francesc
d'Asís, Subcampiona de Mallorca
en la prova de 40 m. llisos

— Antònia Comas Julià, Col.le-
gi Sant Francesc d'Asís, Subcam-
piona de Mallorca en la prova de
pes

— Jaume Sastre Fornés, Col.le-
gi Sant Francesc d'Asís, Subcam-
pió de Mallorca en la prova de 2
quilòmetres marxa

— Jaume Aguiló Riera, Col.legi
Sant Francesc d'Asís, Tercer clas-
sificat en la prova de 60 m. llisos

— Mercè Perelló Tarragona,
Col.legi Sant Francesc d'Asís,
Tercera classificada en la prova de
longitud

— Fernando Catalán Bermejo,
Col.legi Sant Francesc d'Asís, Ter-
cer classificat en la prova d'altura

— Paco Tugores Sastre, Col.legi
Guillem Ballester i Cerdó, Tercer
classificat en la prova de 2.000 me-
tres 'lisos

Així mateix i, menció a part, me-
reixen els equips del Col.legi Sant
Francesc d'Asís de Muro que varen
obtenir uns excel.lent resultats:

— Aleví Masculí: Campió de
Mallorca

— Aleví Femení: Campiona de
Mallorca

— Benjamí Femení: Campiona
de Mallorca

— Benjamí Masculí: Subcampió
de Mallorca

— Iniciació Masculí: Tercers de
Mallorca

Un fort aplaudiment per a tots
els atletes i equips per aquests
magnífics resultats.

Esport
Escolar
Muro-93

Durant tot el mes de maig,
s'han disputat els Campionats
Escolars de Mallorca de Promoció,
corresponents al curs 92-93. Les
seleccions de Muro, formades per
alumnes dels col.legis Sant
Francesc d'Assís i Guillem
Ballester i Cerdó, varen esser les
guanyadores en els seus respec-
tius esports i categories, destacant
en voleibol i handbol

En la categoria Infantil, tan mas-
culí com femení, es varen procla-
mar Campions de Mallorca en les
disciplines de voleibol i handbol,
demostrant en tot moment la seva
gran superioritat sobre els altres
equips.

En la categoria Aleví Femení va-
ren quedar Subcampiones de
Mallorca en handbol i terceres en
voleibol.

En la categoria Aleví Masculí va-
ren quedar classificats en tercer
lloc el handbol i un digne paper en
voleibol.

En la categoria Benjamí, tan
masculina com femenina varen par-
ticipar en quasi totes les disciplines
possibles (voleibol, handbol, bàs-
quet i futbol sala) deixant molt alt el
.nostre pavelló.

Esperem que aquests èxits ser-
veixin perquè aquests nins i nines
s'animin per seguir practicant els
diferents esports i que segueixin
destacant com fins ara.

Atletisme
El nostre gran atleta local,

Miguel Martorell Zaragoza, que mi-
lita en la categoria Cadet va acon-
seguir, el passat dia 15 de maig, en
la pista del Polidesportiu Prínceps
d'Espanya de Palma, fer la mínima
en la prova dels 300 metres tan-
ques per participar en els pròxims
Campionats d'Espanya que se cele-
braran a Málaga durant els dies 21
al 25 de juny.

Esperam i desitjam que la seva
participació en aquests campionats
d'Espanya siguin un gran èxit i que
segueixi sembrant tants de triomfs
com fins ara.

Ànim i molta sort Miguel!

Tir de fona
El passat dia 5 de juny, es va

celebrar a Palma el final del
Campionat de Mallorca de Tir de
Fona, participant varis competidors
de la nostra vila: Cristòfol Mateu
Cantallops, Diego Manuel Nogales
Alomar, Antoni Parreño Ramis i
Joan Sastre Fornés del Col.legi
Sant Francesc d'Asís de Muro i
Francisco Escobar Guerra del
Col.legi Guillem Ballester i Cerdó
de Muro.

Tots ells varen tenir una bona
actuació, però va sobresortir
Cristòfol Mateu Cantallops que es
va classificar Subcampió de
Mallorca. Aquest subcampionat
dóna l'oportunitat de viatjar a
Eivissa i poder participar en els
Campionats de Balears.

Felicitats i que segueixi la sort.

ES DONEN
CLASSES DE REPÀS

DE CATALÀ
1 D'EGB

INFORMACIÓ:
Tel. 537937

El passat dia 5 de juny, en el
Poliesportiu Prínceps d'Espanya de
Palma, es varen celebrar els
Campionats de Mallorca d'Atletis-
me en les categories d'Iniciació,
Benjamí i Aleví, tan masculí com
feme ní
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Programa
Natació

L'Ajuntament oferta a la gent de
Muro la possibilitat de realitzar un
tipus de práctica físico-esportiva:

— Activitats:
• Natació utilitària-recreativa (MUR)
• Natació i manten. físic (NMF)
• Natació inici entrenament (NIE)

— Objectius:
• Ocupar el temps lliure
• Millorar la condició física
• Aprendre la técnica dels estils
• Fomentar la coeducació

— Edat:
• 2 a 15 anys - per a nins/es
• A partir de 16 anys / per adults

— Horari:
• Matins de 9'30 a 1315 h.
(nins/es)

• Tardes adults

— Durada:
• 1 mes i mig
• Inici: 5 de juliol a les 930 h.

— Inscripcions:
A l'Ajuntament de Muro
(Policia Local)
Tels. 537003 - 537250

— Preus:
• Adults: 2.000 ptes.
• Nins l'inscripció: 3.500 ptes.
• 2 germans: 6.000 ptes.
• 3 germans: 8.500 ptes.
• 4 germans: 10.000 ptes.

Organitza: Ajuntament de Muro
Área d'Esports

Emil
Zatopek
a Muro

Emil Zatopek, el llegendari tri-
campió-olímpic que en 7 dies va
guanyar les proves de 5.000,
10.000 i marathon l'any 54 a Hel-
sinki, va visitar per primera vegada
Mallorca amb la seva dona Dona
Zatopkova també medalla d'or en
javalina per esser homenetjat a la I

Cursa Popular de s'Escor-xador al
Parc de la Mar.

Encara que només estigueren
un parell de dies a la nostra illa, la
"locomotora humana" com se'l co-
neix a Zatopek i la seva dona, no es
volgueren perdre un bon arròs brut
murer, tumbet i altres plats típics.
Els acompanyaven també el perio-
dista de l'As, Miguel Vidal, el ca-
rismàtic Tolo Güell i l'empresari
Francisco Lavao entre el reduït
grup d'acompanyants pel seu anfi-
trió Joan Ballester visitaren el nos-

tre poble i prengueren café a Can
Costitx.

Sorprenent també el carisma
humà d'aquest xec que va passar
de coronell a escombraire per la se-
va oposició al regim soviètic, que

ens parla una mica trist del seu pa-
ís dividit i que va quedar sorprés de
la bona acollida dels mallorquins.

Esperem que aquesta no sigui la
seva única visita.
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Des que els nins varen co-
mençar el curs i, ara ja l'acaben, al
costat de Cal Rápido, davant Can
Rissa, hi ha un contenidor, un
munt de grava, un bidó i una roda
de tractor, a més d'altres objectes
inidentificables. En un paraula, que
tots els vianants han d'envair la ca-
rretera perquè la voravia está total-
ment impedida.

Deixa
Astorat

• Que membres de més d'un
partit polític, en el temps que cor-
rem, encara tenguin comporta-
ments tan antidemocràtics durant
la jornada electoral.

És
d'alabar

• Els avanços aclaratoris que
s'han fet pel que fa als cas dels
"panfletos".

• Que el programa de festes de
Sant Joan 93 hagi sortit d'hora, al
menys una setmana abans de co-
mençar el primer acte.

NOTA DEL CONSELL DE REDACCIÓ

Davant l'arribada d'una carta al Director sense complir els requi-
sits necessaris per a la seva publicació, els volem recordar que els
escrits destinats a la Secció de Cartes Obertes no passaran d'un foli
escrit a máquina a doble espai. Han d'estar firmades amb el nom i lli

-natges, s'inclourà l'adreça, telèfon i DNI. Poden ser publicades amb
un pseudònim sempre i quan compleixin els requisits anteriors i
sempre que no agrava] l'honor d'altres persones. ALGEBELI es re-
serva el dret de publicació, resum o extracte. No es tornaran els ori-
ginals no sol.licitats, ni es donará informació sobre ells o respecte als
criteris de selecció.

demografía 	
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Maria Magdalena Mesquida Nadal

El passat dia 1 de maig, a
l'Església Parroquial de Sant Joan
Baptista de Muro, va rebre per pri-
mera vegada el pa dels àngels la ni-
na Maria Magdalena Mesquida
Nadal.

Des d'aquestes Mines volem
donar l'enhorabona als seus pares
Jaume i Joana. Felicitats.

Antoni Andreu Fornés Ramis

El passat dia 4 de juny, Antoni
Andreu Fornés Ramis va complir
14 anys.

Moltes felicitats a n'Antoni i a
tota la seva família.



	 demografia

Bárbara Portells Sastre
El passat dia 20 de maig, ens va

precedir a la vida eterna, Bárbara
Portells Sastre a l'edat de 83 anys.

Al seu espòs Ramon, als seus
fills Margalida, Bárbara, Rosa i
Jaume, als seus fills polítics, néts i
altres familiars, la nostra més senti-
da condolencia.

Descansi en pau.

Margalida Solivellas Femenías
El pasado día 28 de abril, falle-

ció Margarita Solivellas Femenías a
la edad de 88 años.

Nuestra más sentida condolen-
cia a su hija María Ramis Solivellas,
hijo político Francisco Moranta
Fluxá, nietos y demás familia.

Descanse en paz.

DADES
CLIMATOLÒGIQUES

MAIG 1993
MURO

TEMPERATURES

Màxima: 3l,6- Dia 25

Mitja máximas: 24,3º

Mínima : 8,4 2 - Dia 3

Mitja mínimas: 13,1º

Oscil.lació máxima: 15,6, - Dia 25

Oscil.lació mínima: 5,62 - Dia 13

PRECIPITACIONS

Total mes: 85,41/m.

Máxima en 24 h.: 64,61/m. - Dia 13

Pluja apreciable: 8 dies

Pluja inapreciable: 3 dies

Vent dominant els dies de pluja:

Nord

Dades facilitades per

Bartomeu Martorell Bosch

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: Yuan Quetgfas Perdió (a) "Sabataret"
TM.: 851856 - 538234 (Horas de oficina)
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