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ALGEBELÍ
Núm. 221

NOVEMBRE
1993

GROM FESTO
OLGEBELÍ

DISSABTE, DIA 18 DE DESEMBRE, A LES 21 H.

S'ALQUERIA

Menú

Aperiliu

Arròs a la marinera
Porcella ami) guarnició

Gelat ameila amb ensaiMada
Café i licors

Aigua - Vi Valdepeñas
Cava Delapierre E.N.

ELS TIQUETS PER AL SOPAR,

ELS PODREU RECOLLIR ALS BANCS I CAIXES

DE MURO AL PREU DE

3.000 ptes.
El dia 13 de desembre será la data límit

per a la l'obtenció de tíquets

SORTEJOS SETMANA DE SANT ANTONI '94
DIA 17 DE GENER: UN ORDINADOR PERSONAL

DIA 18: UN TELEVISOR RADIOLA 21" COMAND. DIST.
DIA 19: UNA COL.LECCIÓ ALGEBELÍ II ÉPOCA (1983-93)
DIA 20: UNA BICICLETA DE MUNTANYA GAC C. SHIMANO
DIA 21: UNA CONSOLA VÍDEO-JOC SUPERNINTENDO

ELETRODOMÉSTICS ELECTROLUX
10 ANYS DE GARANTIA

DISTRIBUÏDOR: PERE RAMIS CANTARELLAS

ORGANITZA: Associació Cultural LI
Edita:
Associació Cultural Algebelí
N.I.F. G-075124210
Carrer Joan Carles I, 44-1.er
Apartat de correus n. 9 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. Col laboradors a aquest número . Parc Natural

de S'Albufera, Joana Arbós Galdón,Consell Insular de

Mallorca, Joan Verger Gomita, Miguel Porquer, Pau

Mateu. Pere Fiol i Torntla, Sebastià Roca. Dama Payaras

Capó, Josep Julia, Antoni Picó. Joan Ballester Moragues.,

lrnprés en
papar reciclat
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UNO 60 (1.100) 	  999.000 ptes.

\\\ ‘\ \n1\11

TEMPRA 1.4 L (1.400)	 1.525.000 ptes. COMBI 5 P. (1.500) Gasolina 76CV	 1.200.000 pites.

Aquest mes li sobrevaloram el seu cotxe en

250.000 ptes. +
AL COMPRAR QUALSEVOL MODEL DE LA GAMA,

Si NO TÉ COTXE, LI OFERIM UNA OFERTA EQUIVALENT

111	 UNO, TIPO, TEMPRA, CROMA, FLORINO EN GASOLINA I DIESEL...

• OFERTA VALIDA PER A VEHICLES EN STOCK
- INCLOU VEHICLE, PORTS, IVA 15%. TAXA 13%, PROMOCIO,  ASSISTÈNCIA EN CARRETERA 24 MESOS I ASSEGURANÇA DE ROBATORI
• EN GAMA TEMPRA EXCLOU VERSIÓ 1.4. 1.6 i 2.0 SX

FINANCEM A LA TEVA MIDA A TRAVÉS DE FIAT FINANCERA VINE I POSA-LOS EN MARXA

CLADERA RIGO,
C/. COMERÇ, 47 - TEL. 86 21 56 - SA POBLA



GESA, SECTOR INCA
Els recordam que els abonats del sector INCA

disposen d'un telèfon

ATENCIÓ D'AVARIES 

la' 88 00 77

Jai
Ági

Gesa
Gas i Electliciclat SA.

APA Col.legi Públic
Per a activitats escolars complementarles 	  550.000

Banda de Tambors 	  125.000

Menjadors escolar de famílies necessitades 	  143.100

Patronat Agrupació Pro-Disminuits Psíquics Comarca d'Inca
Per a l'adquisició d'un vehicle adaptat 	  500.000

Fundació Home Lliure - Projecte Home
Per al programa d'atenció irehabilitació de toxicòmans 	 350.000

	 la sala

Sessió Extraordinària del 22 d'octubre

1.- Aprovació de l'acta
anterior

2.- Cessament i
nomenament d'un
regidor del Consell
Rector de l'Escola de
Música

Els reunits, per unanimitat acor-
daren - el nomanament de Dona
Rafela Gual Ramis com a vocal del
Consell Rector de l'Escola de
Música i el cessament de Don
Damià Payeras Capó, ja que és re-
gidor delegat d'aquesta.

3.- Creació del servei
d'atenció a la dona.

Durant el termini d'un any i en
col.laboració amb l'INSALUD a
Muro es dura a terme un servei
d'atenció a la dona, amb un cost de
1 500.000 ptes.

Incialment aquest servei estará
orientat a la planificació familiar, a
la informació i atenció a la dona du-
rant la menopausa i a la detectació
del cáncer ginecolOgic.

4.- Sol.licitud
de constitució de
Serveis d'Administració
de Contribuents per
obres d'ordenació i
complementació de la
infraestructura de la
urbanització
del polígon VII

Acordaren l'aprovació inicial de
la constitució de l'Associació

Administrativa de Contribuents per
a les obres d'adequació i comple-
mentació d'infraestructures de la
urbanització del polígon VII.

Així mateix aprovaren inicial-
ment els estatuts pels quals s'hau-
ran de regir, essent públics i la se-
va notificació a cada un dels propie-

taris afectats perquè, en el termini
d'un mes puguin allegar el que es-
timen necessari i poder incorporar-
se a l'Associació Administrativa de
Contribuents.

5.- Subvencions
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temes d'actualitat 	

Camp mallorquí: qüestió de bon gust

Camp Mallorquí és una societat
cooperativa limitada de segon grau,
que té el seu àmbit d'actuació al ter-
ritori de les Illes Balears. Camp
Mallorquí agrupa 15 cooperatives i
una SAT (Societat Agraria de
Transformació) de 15 municipis de
Villa de Mallorca: Porreres, Algaida,
Sóller, Sineu, sa Pobla, Manacor,
Consell, Lloret, Llucmajor, Sant Joan,
Petra, Pollença, Arta, Montuïri i Inca.

Camp Mallorquí absorbeix la co-
mercialització dels productes de les
cooperatives de primer grau , fent
de la qualitat el seu objectiu, per-
que respectar la terra i respectar el
camp mallorquí és qüestió de bon
gust. L'esperit cooperativista de les
cooperatives sòcies, es basa en
l'associacionisme de pagesos i ra-
maders per constituir entitats més
amples de gestió i comercialització
per tal de millorar els seus resultats
econòmics i socials. Desconeixem
a hores d'ara els motius pels quals
la cooperativa de Muro no está in-
tegrada dins Camp Mallorquí, tal
vegada sia perquè els pagesos de
Muro no tenen esperit cooperati-
vista i prefereixen anar cadascú per
ell, o bé perquè una agricultura
més competitiva i especialitzada ja
no interessa a ningú.

Si fins fa pocs anvs donàvem
l'esquena a la mar, ara no tenim

ulls per altra cosa i l'agricultura
sembla ser la parenta pobre de
l'economia local. Creim que els pa-
gesos de Muro, amb la seva expe-
riencia de cultiu i els productes
dels nostres camps es mereixen
un futur millor que el que ara s'en-
devina.

Una de les darreres activitats de
Camp Mallorquí és la presentació
de les bossetes d'ametla mallorqui-
na ecológica en les varietats de tor-
rada, pelada i farina, que provenen
de les cooperativas associades de
Mallorca. Així poden oferir aquest
producte natural on la tradició popu-

lar en el conreu d'ametlers guia tot
el procés productiu, des de sem-
brar, empeltar, exsecallar, adobar,
llaurar, collir i finalment seleccionar
les millors ametles per a la seva co-
mercialització. Tot sia perquè els
desprestigiats ametlerars de
Mallorca rebin més atenció del que
seis ha donat fins ara, enfront
d'una agricultura de reguiu. A més a
més, la problemática de l'aigua a
Mallorca aconsella potenciar els cul-
tius a terres secanes, ja que la ren-
dibilitat dels productes no compen-
sa l'elevat consum d'aigua. Pareix
esser que la rendibilitat del turisme
de Calvià, els camps de golf i les ur-
banitzacions sí que ho compensa.

BAR
OLIMPIC

ESPECIALITAT EN TAPES
VARIADES I BERENARS

Plaça Sant Martí, 3
Tel. 53 77 17

MURO
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	  el recó de s'Albufera

El Festival Mundial de les Aus a S'Albufera

El cap de setmana del 16 al 17
d'octubre, el Parc Natural de
S'Albufera va acollir, a la vegada que
ho feien també altres parcs i reser-
ves de l'Estat Espanyol, la celebració
del Festival Mundial de les Aus. L'ac-
tivitat va ésser organitzada conjunta-
ment entre la Societat Espanyola
d'Ornitologia (SEO-BIRDLIFE) i el
Parc Natural de S'Albufera. També,
Birdlife Internacional durant aquesta
época organitza aquesta celebració a
nivell internacional. Aquesta associa-
ció, fundada al 1992 lluita per a la
conservació de l'avifauna a nivell
mundial, per evitar extincions d'espé-
cies i per mantenir els hábitats dels
ocells a nivell mundial; té delega-
cions arreu del món (a l'Estat
Espanyol está integrada dins la SEO).

A S'Albufera, zona humida més

important de les Balears, es va orga-
nitzar aquest festival amb la intenció
d'obrir el món de l'ornitologia als visi-
tants: una taula d'informació ornitoló-
gica 1 guies experimentats es posa-
ren a disposició del públic que visita
el Parc durant aquest cap de setma-
na. Així, els visitants que ho volgue-
ren, feren una volta pel Parc acom-
panyats per ornitòlegs i recolcats
amb binocles, telescopi i guies de
camp per a la identificació d'aus.

La tardor i els primers freds a
Centre-Europa fan que moltes espe-
cies d'aus (sobretot ánneres) comen-
cin un viatge de cap al Sud per pasar
l'hivern Iluny de les gelades i la neu.
Així, S'Albufera acull gran quantitat
d'anatides durant tot l'hivern: selles,
cullerots, siuladors, fotges, etc...
També arriben agrons de diferentes

especies i ocells de tots coneguts,
com són els estornells. Aquestes
especies migrants juntament amb la
gran població que té S'Albufera
d'ocells sendentaris, foren l'objectiu
de les activitats organitzades durant
aquest peculiar dia.

Durant aquest dos dies més de
600 persones visitaren el Parc i més
de 200 s'apuntaren als grups guiats
per SEO-BIRDLIFE que visitaren els
principals aguaits i altres punts d'in-
terés del Parc. L'experiència ha estat
positiva. Des del Parc ens plantejam
ara la hipòtesi d'organitzar activitats
semblants dirigides a la comarca de
S'Albufera, per un "Dia dels ocells"
per a la gent que viu més directa-
ment S'Albufera.

Parc Natural de S'Albufera

BODES
TIBERIS

COMUNIONS
BAPTISMES

CONVENCIONS

PISCINA - PARC INFANTIL

Ctra. Sta. Margalida - Can Picafort, km. 2,5 • Tel. 52 37 11 • 07450 STA. MARGARITA
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salut 	

Els accidents infantas de 2 a 14 anys
La tipologia dels accidents és

molt diferent a mesura que canvia
l'edat.

DE 3 A 7 ANYS
L'infant encara és molt depen-

dent i baixa molt la freqüència d'ac-
cidentabilitat que es dóna a partir
dels vuit anys. Ells se senten més
independents i volen provar de ser
valents.

L'edat de més accidentabilitat,
tant a nins com a nines, és dels
vuit als dotze anys.

El que més es fan són: cops i
ferides contuses a les extremitats
(inferiors i superiors). Els llocs més
habituals on se solen ferir són: l'es-
cola (al pati fent jocs de pilota), a
les places i al carrer.

La temporada de més accidents
(coincideixen tots els estudis fets a
Mallorca) és el mes de maig.
S'està acabant el curs escolar, ja fa
calor, encara duen la roba d'hivern
(suen, estan cansats, tenen més
set de l'habitual...).

Qué fer quant es fa un cop?
1.- Posar-li fredor i, si el mal no

cedeix, posar-li una tovallola amb
gel una estona.

2.- Fer-li un petit embenatge a la
zona afectada, sempre els dóna
sensació de protecció.

3.- Acudir a un centre sanitari on
Ii faran una exploració seriosa amb
cas que sigui una luxació, distensió
articular o una fractura. En aquest
darrer cas, és molt dolorosa i se
pot observar deformitat important
del membre afectat.

4.- Una vegada se li ha fet la cu-
ra és important creure les mesures
de repòs i de cuidats posturals per
fer una millora més prompta i efec-
tiva.

5.- Una rná o peu mal curat Higa
malament i pot donar problemes o
molèsties per llarg temps.

Qué fer si es fan
una ferida neta (incisa) o
contusa (topada o batuda)?

1.- Netejar-la amb aigua i sabó.
Posar-li un tros de roba blanca que
h aturi la sang (s'ha d'aturar de sag-
nar).

2.- Si és molt grossa, s'anirà a
un centre sanitari per posar-li punts
de sutura (és la millor manera que
quedi una ferida ben closa i més
estética). S'hi ha d'anar prest,
abans d'una hora, ja que si ha pas-
sat temps la ferida comença a clou-
re pel seu compte i a vegades ma-
lament (cicatrius voluminoses...).

3.- Si es tracta d'una ferida peti-
ta es curará a casa. Se li posará una
mica de iode (després de netejar-la
amb aigua i sabó) i se tapará amb
una gasa o bena, més que res per
evitar que s'embruti o es pugui
contaminar (infectar) durant les pri-
meres hores.

Caigudes en bicicleta
Fan una tipologia de ferides pla-

nes, com a cremades (cremades
de l'asfalt). S'han de netejar com si
fossin cremades de foc.

1.- Netejar, posar pomada de
cremades i tapar la ferida. Però mi-
llor que la primera cura li facin a un
centre sanitari, allá li netejaran
arreu i Ii ensenyaran a la mare o a
un altre familiar com se li ha de po-
sar la pomada i com s'han de fer

els apòsits protectors, a més de
com s'ha de protegir la pell des-
prés de curada, amb una crema ti-
pus filtre solar, ja que es tracta
d'una pell nova molt delicada per
tant necessita ser protegida per
evitar clapes i males cicatrius
("queloides").

A les escoles
Cada dia existeixen més mesu-

res de protecció. Però seria neces-
saris al pati uns mestres o cuida-
dors-animadors que coordinassin
els jocs, ja que els infants totssols
s'embullen i s'empetegen, o poden
i de fet, es fan caigudes que donen
lessions importants a bracos, peus
i cames.

Qué fer si un infant cau al
pati, placa o sala de jocs?

1.- Immobilitizau-li el membre
afectat amb postura no dolorosa.

2.- Tranquilizau-lo i, si es pot,
cridau els pares (que siguin ells qui
portin el nin al seu centre sanitari),
això evitará la por al desconegut
l'infant col.laborarà millor a la cura,
sentint-se protegit per la família.

La cura amb aquests casos
podrá ser:

— Proves radiològiques
— Embenatge immòbil
— Guixos

Joana Arbós Galdon
Infermera Pediàtrica
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salut 	

L'alcohol, una substància perillosa

L'alcohol és una de les drogues
més antigues i més consumides a
la nostra civilització mediterrània.
De fet, l'hàbit de beure es troba
tant incorporat a la nostra societat
que, actualment, és una de les ma-
neres més comuns de divertir-se,
especialment entre els joves.

A la nostra societat existeix la
idea generalitzada que l'alcohol no
és una droga. Però, l'alcohol sí és
una droga, i un consum abusiu pro-
dueix efectes perjudicials sobre la
salut tant física com mental.

I.- Efectes del COI1SURI de l'alcohol
L'alcohol és una droga que a al-

guns individus produeix un efecte
desinhibidor, facilita el contacte
amb els altres, produeix una sensa-
ció de major soltesa corporal i ver-
bal, rebaixa el nivell d'auto-control i
auto-crítica i produeix una lleugera
sensació d'eufòria que facilita l'am-
bient festiu. Aquests efectes són
els que potencien el consum d'al-
cohol, però cal saber que l'alcohol
és un depresor del Sistema
Nerviós, la qual cosa suposa que
aquests efectes són momentanis i
allò que en un primer moment són
avantatges es transforma després
en incovenients: reaccions violen-
tes, baralles, plors i vòmits són al-
guns del "espectacles" desagrada-
bles que es poden produir.

Entre alguns joves existeix la
idea errònia que l'alcohol ajuda a
l'estudi, quan en realitat dispersa
l'atenció, produeix certa sensació
de relaxació, afecta lleugerament la
visió, entrebanca la memòria i re-
tarda el pensament. Tot això dificul-
ta la concentració necessària per a
l'estudi.

Amb l'esport: disminueix la re-
sistencia física, disminueix els re-
flexes i entorpeix la coordinació
motora.

Ja hem dit que l'alcohol és un
facilitador de les relacions socials
per tant, facilitador de les primeres

experiències juvenils d'apropament
a l'altre sexe. No és que sia un po-
tenciador de la simpatia, l'afectivi-
tat o la sexualitat, sinó que simple-
ment actua com a dissolvent mo-
mentani de repressions, auto-
exigències, auto-controlsauto-controls i auto-crí-
tiques. Per això, l'alcohol es con-
verteix en un element perillós a
l'adolescència perquè el jove pot
habituar-se al seu consum per aflui-
xar les seves inhibicions i per diluir
els seus conflictes.

Amb el temps, la dependencia
de l'alcohol desestabilitza amistats
i relacions de parella i afecta pro-
fundament el funcionament sexual.

2.- Classes de bevedors
conseqiiéncies del seu consum

La idea que tenim de que és un
alcohòlic pot esser equivocada.
Moltes persones creuen que l'al-
cohólic és aquell individu que habi-
tualment s'engata i té un compor-
tament molest pels altres.

L'alohólic és tot individu que té
una dependencia de l'alcohol.
Aquesta dependencia no és reco-
neguda mai pel subjecte bevedor,
el qual es defensa amb tota casta
d'excuses i justificacions per seguir
bevent. Si es consumeix d'una for-
ma continuada, es desenvolupa
una tolerància i llavors es necessita
prendre quantitats molt més grans
perquè la gatera sia evident. Per()
aquesta tolerància no és cap avan-
tatge, les conseqüències de l'alco-
hol segueixen el seu curs encara
que es manifesten molt lentament
i després de molts anys.

És difícil que el consumidor ex-
cessiu d'alcohol sia conscient de la
seva problemática. La reconeix
abans en els altres que en sí ma-
teix.

Aquest seria el cas del bevedor
excessiu regular. El seu consum es
produeix habitualment en un am-
bient social (festes, cap de setma-
na...) ¡lo professional (hoteleria, re-

partidors, representants...).
Aquests individus poden patir com-
plicacions físiques (polineuritis, pro-
blemes digestius, hepàtics) i, ex-
cepcionalment, poden tenir alguna
intoxicació i patir una síndrome
d'abstinencia.

Un altre tipus de bevedor seria
el bevedor sintomátic, és a dir,
aquell que beu alcohol per solven-
tar conflictes personals, siguin de
carácter temporal o permanent. En
aquests casos són freqüents les in-
toxicacions agudes amb transtorns
conductuals greus (bregues, distur-
bis al carrer...).

El bevedor addicte, és el que
habitualment s'identifica amb l'al-
cohólic. Generalment, s'arriba a
aquest tipus de consum com a
conseqüència dels dos tipus de
consum explicats abans. En aquest
cas s'observa la patologia típica de
l'alcohólic. Els efectes més impor-
tants serien:

— Problemes de salut física:
gastritis, úlceres, cirrosis, hepatitis,
transtorns de la nutrició, infertilitat,
impotencia, disminució de l'impuls
sexual, hipertensió, neuritis, poli-
neuritis.

— Transtorns mentals: de-
pendencia de l'alcohol, síndrome
d'abstinència, psicosis alcohòliques
agudes, al.lucionacions auditives,
depressió i ansietat, deliris de gelo-
sia (zelotípia alcohólica) i demèn-
cies.

— Problemes familiars: desa-
justaments i separacions familiars i
maltractaments als fills i a la pare-
la, entre d'altres.

— Problemes laborals: desa-
justaments laborals, absentisme,
accidents, incapacitat laboral.

— Problemes socials: conduc-
ta antisocial (delinqüència, incest...)
i degradació social.

Pla Autdnomic de drogues

Consell Insular de Mallorca
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Aconsellam:
1.- No penseu que no vos to-

cará mai.
2.- Abans d'obrir la porta, mirau

qui és, no vos fieu.
3.- Si observau cap senyal, bor-

rau-les deixant el menor rastre pos-
sible.

4.- Contau aquest comunicat a
familiars i amics, i que corri la veu.

Recordau que és important es-
ser solidaris amb els veïnats, aju-
dar-se contra la delinqüència i de-
nunciar els robatoris.

Joan Verger Gomila
Revista Campanet

ELS SIGNES MÉS FREQÜENTS:

CASA DESHABITADA

CASA JA ROBADA

DONA SOLA

INÚTIL INSISTIR

DE VACANCES

ROBAR-INVÀLID

RÀPID, TORNEN PREST

EMPRAR l'ALANCA

DISPOSADA PER ROBAR-H1

NO ROBAR-SUBNORMAL

COMUNITAT AMB GUARDA

OBRIN AMB CADENA

AQU1 RES

ALERTA, POLICIA

RES D'INTERÈS

CASA CARITATIVA

MOLT BONA

ALERTA AMB ETS CANS

AC1 ES POT ROBAR

SOIS Hl VIVEN DONES

BONA ACOLLIDA, RELIGIOSOS

	 opinió

Anau alerta amb els ¡ladres
L'altre dia la Guàrdia Civil ens va

passar a un grup d'advocats un do-
cument important. Sempre hi ha
hagut, hi ha i hi haurà, si no canvien
molt les coses, Iladres, però en
temps de crisi el número augmen-
ta. Per anar vius i poder saber més
sobre les tècniques que empren
els ¡ladres per robar, vos transmet
el comunicat de la Guàrdia Civil.

"S'ha trobat un document amb
signes, en el cotxe d'un delinqüent,

s'ha constatat per persones ja ro-
bades que els signes indicats són
certs.

Aquests signes són pintats amb
guixos, 1/apis o marcats amb un ob-
jecte punxant en els timbres de
l'entrada, en terra, parets, deavall
la catifa de l'entrada, etc.

Naturalment no tenen hora,
però s'ha observat que entre les 13
i les 16 hores són fets gran part
d'ells per delinqüents, captadors,
venedors ambulants, etc".

FESTA
ALGEBELÍ

Pot esser la teva!
Comptam amb tu

SIVP
Cases de

Son Sant Martí

COMUNIONS - BAPTISMES
BODES - TIBERIS

CONGRESSOS - CONVENCIONS
LOCALS CLIMATITZATS

BELLS JARDINS
AMBIENT FAMILIAR

Ctra. Muro - Can Picafort, km. 8
Apartat n.º 2 - Tel. 537450

07440 MURO (Mallorca)
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Subvencions a voler

Com a veïnat d'aquest poble,
amb dret a obrir la boca per qual-

que cosa més que fer un badall,
voldria fer una petita reflexió da-
vant el tema de les subvencions,
que al cap i a la fi, són els nostres
doblers posats dins les mans
d'aquests polítics nostres, els quals
ja s'encarregaran de fer la reparti-
dora com altres vegades s'ha ano-
menat a aquests tipus d'actua-
cions.

A vegades és bo llegir de tant
en tant el diari, encara que no cal
dir que els periodistes solen inflar
un poc les notícies, paró
així tot, dins les pagines
central del Diario de
Mallorca sortia un article
anomenat per la seva au-
tora, una tal Antònia Coll,
"Arriba la censura" i,
dins aquest escrit anava
una petita crítica a
l'Ajuntament de Llubí,

d'així com donava les
subvencions aquest ajun-
tament. Segons pareix
aquest Consistori dóna
les subvencions segons
siguin o no profitoses pe-
ral i mateix, aquí es parla-
va de la revista local Udol i així ana-
va aquest article:

"La subvenció s'ha de donar se-
gons els texts que es publiquin si
són o no del gust de la majoria mu-
nicipal. En una paraula, si sols es
reflexa la cara bona de les coses i
s'anul.la tot sentit crític de les pagi-
nes de l'Udol, així com les opinions
personals deis col.laboradors habi-
tuals de la publicació".

Doncs bé, deixem un poc de
banda els cadufos deis altres i
anem per feina i comentem un poc
tot aquet bollit com és el tema de
les subvencions.

No cal dir que hi ha subvencions
que són d'alió més encertat, paró
d'altra banda hi ha coses que sur-
ten un poc de botador.

Com a persona que creu en

qualque cosa, crac que tots aquells
doblers que sigun emprats per do-
nar un profit més endavant a la co-
munitat de Muro no hi ha cap dub-
te que són doblers donant amb
seny. Fent un poc de memòria po-
dríem dir que els doblers donats
per a la compra d'un vehicle adap-
tat a minusválids, doncs. crec que
no cal ni quasi dir-ho, paró en tota
franquesa crec que són un doblers
ben assenyats; pensem que en
qualsevol moment un deis nostres
fills podria estar en aquesta situa-
ció Altres subvencions semblants

a aquesta i que pel seu volum
econòmic tampoc és un disbarat
són els doblers destinats per a la
Fundació Home-Lliure (Projecte
Home) que com tots sabem és un
projecte apadrinat per la Reina
Sofia i que intenta treure la juven-

tut d'aquest mal com és la droga.
Pensem que el nostre noble de
Muro és un deis nobles amb un ín-
dex de consum de drogues més alt
de Mallorca. Això, al cap i a la fi, és
un problema greu que s'ha de mi-
rar de resoldre, i no quedar assegut
davant la televisió dient: "El meu
fill no té aquests problemas";
aquesta tranquil.litat dels pares és
la conseqüència de dir més enda-

vant "Si jo m'ho hagués pensat".

Doncs bé, a vegades els doblers

no ho són tot, però poden ajudar a
resoldre petits problemas com

aquest que si s'agafa a temps té
solució.

Tota promoció turística és poca,
i aquí veim com el nostre
Consistori dóna uns doblers a
l'Associació Hotelera Platges de
Muro per fer juntament amb les
agències de viatge britàniques una
promoció de les nostres platges,
cosa assenyada. Aquí molts poden
pensar "Quina és la utilitat?" doncs
és molt clara, pensau que el turis-
me és el pa de mig Muro i com

això del turisme s'acabi,
haurem de tornar a solcar
la terra per treure qualque
profit. No sé si aquí tenc o
no tenc raó, paró la meya
padrina diu que amb el pa
no es juga, i fent força a tot

això tot el que sigui conser-
var i promocionar és un fet
prou signficatiu de la sensi-

bilitat de tot un poble.
Em pensava que aixó

de les associacions era una
altra cosa, paró és clar,
pensar no es saber. Quasi
totes les associacions de la
tercera edat de Mallorca,

per no dir totes d'un cop, cada mes
paguen una petita quota que els
permet com a mínim autofinançar-

se; paró és ben vera que a Muro
sempre ens ha agradat anar contra
vent, i aquí, si anassin pel camí de
tant sols pagar una petita quota, el
coll pac si no es despunta la totali-

tat de l'Associació. Però no sé si
això és el fonament de tot aquest
aldarull, sinó més bé el fet que
l'Ajuntament doni uns doblers a un
col.lectiu ja de per si prou benefi-
ciat; no vull dir amb això que no
s'ha d'ajudar a les persones ma-
jors, sinó que també s'ha d'ajudar
als ¡oyes. És clar que pel que fa a
Muro no hi ha cap agrupació o bé

associació com volgueu anomenar-
ho, de joyas i no es pot de cap ma-
nera donar doblers a qualsevol que
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passi pel carrer.
Però de totes maneres crec que

l'ajuda als vells es fa més d'una
manera encaminada a aconseguir
vots que des d'un punt de vista de
col.laboració amb aquesta entitat.
Tots sabem quines són les activi-
tats de la tercera edat, no els po-
dem demanar més, i crec que ja no
fa falta ni anomenar quines són,
però és ben sabut de tots que el
nostre ajuntament se sap tapar
abans que plogui.

Quan la gent parla de col.lec-
tius, no sé si és aquesta la paraula
més encertada, com Revetla
d'Algebelí, coral Miguel Tortell, re-
vista Algebelí... tothom pensa el
mateix, sempre són els mateixos.
No vull ni pensar com podria esser
el nostre poble sense aquesta gent
que desinteressadament s'aixeca
de la cadira i faci sol o plogui sem-
pre ajuda a fer qualque cosa, per
petita que sigui. Tothom sap el difí-
cil que és fer feina cobrant, doncs
pensau el que és fer feina sense
cobrar, i no tant sols això, sinó que
després aquesta gent tant desinte-
ressada és la més criticada pels
que no fan res. La gent pel carrer
diu: "no saben cantar", o bé "no
saben bailar", i "no saben ni el que
diuen". Doncs jo, el primer que di-
ria seria . "Arromangua't i comença
tu". Però no és el mateix criticar
que tothom ho sap fer que intentar
fer una cosa que tant sols treus un
benefici personal mai un reconeixe-
ment públic. Si no, que ho demanin
a Ràdio Albuhaira. Crec que ara ja
m'estic enfilant i no pan l dels te-
mes que em pertoca, de totes ma-
neres no hi ha molt que parlar. Els
doblers de l'Ajuntament comparat
amb altres col.lectius o activitas
són prou petits com per poder fer
una glosa a tot això. Però
l'Ajuntament deu dir "I pels qui
són, els basta".

Quan jo era encar un nin, i no és
que ara ho hagi deixat d'esser,
m'agradava anar a veure un poc el
Murense els diumenges, però per
una cosa o per l'altra, ara quan vaig
a veure el Murense, si voleu que
vos digui la veritat, només hi ha
quatre rates i amb perdó de l'ex-

pressió. Es veu que ara només hi
ha quatre al.lots de Muro que ju-
guen en el primer equip, ja sabem
que en el Murense B tot són de
Muro, però fins i tot el que menys
sap del Murense, i en aquest cas
podria esser jo, sabem que aquests
al.lots no cobren ni un dobler.
Pensem que el Murense ha fet un
equip de forasters parlant amb ma-
les paraules, però és així, no po-
dem amagar la veritat. Si això hi po-
dem afegir que aquest club no té
altres depeses, ja que el Ilum, el
camp i l'aigua la paga el nostre
Aiuntament, qué fan amb els do-

blers que encara hi posa el
Consistori? Fomentar els petits ju-
gadors? Doncs crec que no, ja que
més que res són els pares els qui
fan això, els entranadors del jo-
vents no cobren ni per a pipes.
Doncs bé jo vos diré per qué han
de menester tants de doblers; per
fer fitxatges de jugadors forasters.
Però el President del Murense po-
dria dir: és que el poble de Muro
vol un equip de Tercera, i jo també
ho crec, però m'agradaria més un
equip de murers, encara que jugas-
sin a la darrera categoria possible.

Sense cap dubte l'Església ha
tengut un pes fonamental dins la
nostra societat, però ara les coses
han canviat, la gent va cap a un
sentit religiós molt més personal i
no tant col.lectiu. Bé doncs, el nos-
tre ajuntament dóna un dobler a to-
ta entitat eclesiástica. Com a tal
aquesta església haurà de donar
unes contrapartides al poble. Que
jo sàpiga quan la gent fa la declara-
ció de renda pot enviar els doblers
cap a l'església, i com no quan es
passa la becina ben bé que tothom
hi posa el que pot o bé el que vol.
Doncs així no cal dir que els do-
blers de l'Ajuntament van a una en-
titat que reprsenta la unió de l'es-
glésia baix el poder d'un pastor de
Déu, però el fet és que l'església
no és de Muro, sinó de la Diócesis
de Mallorca, i com a tal, s'hauria de
poder demanar comptes a tal enti-
tat.

Per altra banda quan es fan les
processons de Setmana Santa jo
com a cofrade he de pagar una
quantitat; que no basta aixó per pa-
gar les despeses, que encara s'ha
de demanar a l'Ajuntament doblers
per pagar les bandes de música?
No tant sols això, encara els res-
ponsables han de presentar els
comptes de les anteriors festes de
Setmana Santa.

No parlem ja del Monastir de
Lluch, que sense més ni menys hi
van tot un seguit de doblers que
més falta ens fan dins el nostre
municipi que dins Escorca. No vull
aficar-me més amb temes religio-
sos, ja que quan es parla de religió,
futbol o política sempre hi ha bre-
gues i mal entesos.

Fins ara hem parlat de coses
més o menys estables i que, al cap
i a la fi, es poden veure de cap a
cap d'any, però ara ve un tema
com és la cursa de braus "toros",
que sens dubte ells tot sols s'en-
duen prop de tres milions de pes-
setes per fer un espectacle de tres
hores. Tanta afició hi ha a Muro
pels toros? Bé no sé si molta o po-
ca com a mínim ja tenim dos tore-
ros. No sé fins quin punt és rendi-
ble posar doblers de l'Ajuntament
dins les mans d'una empresa priva-
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da com és el Manuel Martín i que
aquest tengui els seus beneficis o
no. De totes maneres no ho puc dir
amb certesa, ja que l'únic que ho
sap és Hisenda. Com diu el meu
pare: "Del seu pa farà sopes".
Però aquí no és això, ja que és el
pa de tots que el se'l mengen uns
pocs.

Jo crec que ja podem anar aca-
bant, no sé si parlant un poc de la
Banda de Música, ja que ella tota

sola s'emporta cinc milions de pes-
setes, entre pagues i vestits nous.
Tot s'en va darrera això.

Però d'això no vull dir molta co-
sa, ja que si qualcú té la sort de fer
una coa que li agrada, i que el po-
ble hi té profit com a representació
seva, i que fins i tot a damunt co-
bra, que més vol! Qui va darrera
que patesc!

Per acabar, que si no el mes
que vé ja no em deixaran escriure

més, no pel que dic sinó pel llarg
del text, no hem de voler donar mal
entesos. Crec que és d'assenyalar
que tot els que han demanat do-
blers a l'Ajuntament per tal o qual
activitat seis ha donat qualque co-
sa, a uns més als altres menys,
però tots tenen. A veure si ens ani-
mam i que per demanar que no
quedi.

Miquel Porquer Tugores

SUBVENCIONS AJUNTAMENT DE MURO 1993

— PATRONAT AGRUPACIÓ PRO-MINUSVÁLIDS PSÍQUICS COMARCA D'INCA (JOAN XXIII)
(Compra d'un vehicle adaptat) 	  3.500.000 ptes.

— ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT 	  7 50.000 ptes.

— FUNDACIÓ HOME LLIURE (Projecte Home) 	  350.000 ptes.

— GERMANDAT DONANTS DE SANG 	  50.000 ptes.

— COL.LEGI SANT FRANCESC D'ASÍS (APA) - Menjador 	  850.000 ptes.
Activitats escolars complementarles 	  550.000 ptes.
Banda de tambors 	  125.000 ptes.

— COL.LEGI PÚBLIC G. BALLESTER I CERDÓ (APA) - Menjador 	  850.000 ptes.
Activitats escolars complementarles 	  550.000 ptes.
Banda de tambors 	  125.000 ptes.

— ASSESSORAMENT ESCOLA DE MÚSICA (Arnau Reynés) 	  181.000 ptes.

— INSTITUT DE BATXILLERAT CAN PEU BLANC (Organització Jornades Culturals) 	 50.000 ptes.

— N E RY MONTERROSO (Concert Homenatge a Miguel Tortell) 	  168.000 ptes.

— REVETLA D'ALGEBELÍ 	  500.000 ptes.

— CORAL MIQUEL TORTELL 	  500.000 ptes.

— REVISTA ALGEBELÍ 	  500.000 ptes.

— AGRUPACIÓ CICLISTA - CLUB CICLISTA MURO (Organització etapa Pla de Mallorca) 	 75.000 ptes.

— C.D. MURENSE 	  1.200.000 ptes.

— SANTUARI DE LLUCH 	  750.000 ptes.

— MISSIONERS VERBUM-DEI (Guinea Ecuatorial) 	  100.000 ptes.

— ASSOCIACIÓ HOTELERA PLATGES DE MURO (ABTA -93) Fira de promoció turística
de les nostres platges (Agencies de viatge  britàniques) 	  250.000 ptes.

— APA COL.LEGIS (Equip de voleibol Cadet Femení) 	50.000 ptes.

— QUINTOS -93 	  100.000 ptes.

— MANVEL MARTIN (Cursa de Braus) "Toros" Entrades 	  168.000 ptes.

— ALTRES CONCEPTES 	 2.875.000 ptes.

— BANDA DE MÚSICA - 1r Semestre 	 2.295.696 ptes.
2n Semestre - Aproximadament el mateix

— ESGLÉSIA	 Església Parroquial Sant Joan Baptista 	  1.375.000 ptes.
Església Sant Albert Magne 	  1.425.000 ptes.
Organització Setmana Santa 	  600.000 ptes.

TOTAL APROXIMAT: 	  23.158.392 ptes.
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premsa forana

La Premsa Forana va esser present a les
Trobades Empresarials en alta mar

El passdt divendres dia 8 d'octu-
bre, va tenir lloc l'encontre de 200
empresaris illencs i estrangers en
una jornada a alta mar organitzada
per "Sa Nostra" Caixa de Balears,
Foment Industrial de Balears i
Conselleria de Comerç i Indústria del
Govern Balear. La interessant diada
es desenvolupà dins el vaixell cedit
per la companyia "Transmediterrá-
nea", "Ciudad de Salamanca" que,
malgrat el mal temps i els molts ma-
rejos de quasi tots els qui hi viatjà-
vem, ens va portar fins a Villa de
Cabrera, lloc on se'ns va servir un ex-
quisit dinar.

A l'esdeveniment, hi eren pre-
sents tots els mitjans de comunica-
ció de les illes i d'altres estrangers.
La Premsa Forana fou també convi-
dada a aquesta diada a alta mar i esti-

gué representada per Jaume
Casasnovas del setmanari Veu de
Sóller.

L'esmentat encontre fou qualifi-
cat pels presents com a "molt inte-
ressant" ja que d'ell es pogueren ex-
treure importants conclusions i, so-
bretot, compromisos per part de les
instàncies polítiques com per exem-
ple, l'afirmació del Conseller de
Comerç i Indústria, Cristòfol Triay,
que va anunciar que la seva Conse-
Hería s'ha proposat reforçar i revitalit-
zar la indústria empresarial de les
Balears.

Per la seva banda el Foment
Industrial va anticipar que convidará
25.000 empresaris de 30 paisos a tra-
vés de la C.E. perquè participin a la
Fira de Negocis que tindrá lloc el pro-
per any. Aquesta Fira, anomenada

"Europalliances", donará la possibili-
tat de posar en contacte empresaris
de distints països i donar-los la possi-
bilitat d'establir negocis plegats, tant
amb temes d'exportació com d'im-
portació.

Míriam Izquierdo, representant de
la Comissió Europea General XXIII,
es mostrà totalment a favor de les
petites i mitjanes empreses ja que
elles són el 60 per cent del producte
interior brut de la C.E. i representen
una majoria molt important del per-
centatge dels llocs de feina dins
Europa. Míriam Izquierdo dona com-
plida informació referent als projec-
tes de futur de la Comissió General
XXIII, que comportaran importants
actuacions a totes les illes que per-
tanyen a països de la C.E.

Joan Forcades, President de Sa
Nostra, va 'loar la importancia
d'aquest encontre entre empresaris
ja que aquestes accions són les que
faran que dins el proper any 1994 po-
guem gaudir de noves esperances de
futur que ajudaran a dur a bon port

les aspiracions dels empresaris de
tot arreu i el que és més important, la
creació de riquesa i Ilocs de feina.

Alexandre Forcades, ex-Conseller
d'Economia i Hisenda va apuntar, en
una molt interessant i ben documen-
tada intervenció, que és força neces-
sari dirigir el futur de les Balears cap
a la creació d'un Parc Telemátic que
convertiran les illes en un lloc privile-

giat d'entre tota Europa.

ESPECIAL PONT DE LA IMMACULADA
Del 3 al 8 de Desembre

1A1GES

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

Bisbe Albertí, 15
Tel. 860411	 07440 MURO

Demani pressupost sense compromís

• GALICIA •
(La Corunya) - Per 55.900

• GALICIA •
(Rías Bajas) - Per 53.600
• ANDALUSSIA •

Per 47.900
• VAL D'ARAN •

(Lourdes. Androrra) - Per 40.700
• LONDRES •

Per 49.500
• PARIS •

Per 66.700
• ROMA •

Per 49.900

• VIENA •
Per 78.000

• ESTAMBUL.
Per 69.700

• BUDAPEST •
Per 53.900

• TÚNES •
Per 36.200

• CANTABRIA •
(Picos de Europa) - Per 44.500

• MADRID •
Per 46.600

• PAÍS BASC i NAVARRA •
Per 64.600
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Els vídeos de qué disposam són els següents:

S'obra de pauma
Puf it there. PauL Mcartney
Andy Warhol
Esdeveniments del S. XX
Transmissió de calor
La increïble máquina humana
Espardenyes d'Eivissa
José Luis Pascual
o els colors de la nit
P. Blanes Viale
El festeig pagès
imágenes 92
Oso polar
Les fronteres i el temps
L'aigua
Els instruments de música

Miró (1893-19931
Extraterrestres
El cicle de l'aigua
Cultures antigues del
Mediterrani
Temps i clima
Antoni Ribas, 1845-1911
Cries and Whispers
Bechtold Irreguible,
Tur Costa
Vídeo històric i cultural .

Mallorca, Illa Mediterrània
Hablan las pirámides
Kandinsky
Energia i Ecologia

Pel que fa als compact, l'oferta abarca des de músi-
ca clàssica, música dels anys 60, rock, jazz, salsa, etc.

SERVEIS:
Lectura i consulta, préstec de 'libres, vídeos i discs

HORARI:
De dilluns a divendrs: De 17'00 a 20'00 h.

Dissabtes: De 10'00 a 13'00 h.

cultura

Biblioteques de Mallorca
— CENTRE COORDINADOR —

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MURO

Des de fa uns mesos, rebem una sèrie de revistes
de temática diversa que ens resulten gratuïtes gràcies
a la subvenció del Ministeri de Cultura. Per tal de treure
el màxim profit possible d'aquest material que ens arri-
ba de franc, donam a conèixer els títols que hem rebut
classificats segons la seva temática:

Revistes de pensament i cutura:
Archipiélago, Revista de Occidente, El Ciervo.

Revistes de literatura:
Delibros, El Urogallo, Letra Internacional

Revistes de música:
Scherzo, Cuadernos de Jazz.

Revistes de ciències socials i política:
Sistema, El socialismo del futuro

Revistes d'art:
Lápiz.

Revistes de temes variats:
Ajoblanco, El Europeo, Claves.

A més a més posam a disposició dels socis de la bi-
blioteca la possibilitat de dur-se'n en préstec vídeos i
compact-disc.

Consell Insular
de Mallorca
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Grup d'excursionistes davant la contramurada del castell d'Alaro

Próxima excursió

El camí
de s'Escolta

(Valldernossa)

DILLUNS, DIA 6 DE DESEMBRE

ORGANITZA:

Associació Cultural

ALT\Grokin:LI
SORTIDA:

Plaça Major,
a les 9 h.

	  coneguem mallorca

Anàrem... d'Orient al Castell d'Alaró

Aquesta vegada foren dues dot-
zenes el grup d'agosarats excursio-
nistes que després d'una setmana
de pluges intenses, no resistiren la
tentació de fer la sortida de cada
mes. Gràcies a Déu el temps ens
acompanyà.

Un cop deixat el noble d'Orient,
ens aturàrem a berenar devora una
font de mina, per a continuació ini-
ciar la pujada al Castell. Ja a mitjan
camí poguérem gaudir d'una molt
bona vista de la serra d'Alfábia,
l'Ofre, puig de Na Franquesa...
Arribàrem al castell sense grans di-
ficultats. El castell d'Alaró és, junta-
ment amb els de Santuari i el cas-
tell del Rei, un dels tres castells ro-
quers de Mallorca, situat a un em-
plaçament estratègic, l'aïllament
del qual constitueix un singular bal-
có natural des del qual es pot con-
templar una àmplia panorámica. La
boira va comparèixer a primeres
hores de la tarde, per() la davallada
es va fer sense problemes per l'ex-
trem oposat en direcció a Alaró,
passant per les possessions de
Son Penyafort i Son Curt. Entrada
de fosca, arribàrem a Alaró.

DIAPOSITIVES

• CAMÍ DEL ROST

• EL FUMAT

• D'ORIENT
AL CASTELL

D'ALARÓ

• SA FOSCA

DIJOUS, dia 25,
a les 21'00 h.

al Saló de la Cooperativa
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Muro vist pels viatgers
Muro en el Mapa de Mallorca del Cardenal Despuig (III)
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Deis aspectes de la representa-
ció técnica i científica hem de dir el
següent:

L'escala
El mapa del Cardenal Despuig

no té escala numérica, però si dife-
rents escales gràfiques indicades
per Leguas mallorquinas (216 cm
es corresponen a 2 Leguas mallor-
quinas), Leguas castellanas de 17
1/2 al grado (24,4 cm es correspo-
nen a 3), Leguas de 3 mal grado i
Leguas horarias (21 cm es corres-
ponen a 3); les llegües no esmen-
ten el valor de la unitat de mesura,
la qual cosa dificulta la conversió.
L'escala numérica aproximada del
mapa és 1:40698.

El relleu
Pel que fa al relleu fins a princi-

pis del s. XIX no es començaren les
corbes de nivell, aquestes, es re-
presenten amb el sombrejat de
muntanyetes i amb una mida que
guarda certa relació amb la seva al-

tura. Malgrat la irregularitat del nos-
tre terme i de l'existència de nom-
brosos turons i pujols, aquests, no
es troben representants al mapa.

A la costa, la badia d'Alcúdia, hi
apareix indicada la profunditat del
fons marí i la possibilitat de fondeig
de naus.

Cal assenyalar, també, la repre-
sentació d'un illot davant la costa
del nostre terme, el qual reb el
nom de "/. Plana". Com el seu
nom indica es devia tractar d'una
petita plataforma rocallosa de poca
alçada. És de suposar que la forta
erosió de les ones de la mar la fet
desaparèixer ja que avui no tenim
constància de la seva presència.

La hidrografia
En el mapa els torrents estan

ben marcats i amb un traçat molt
fort. Dins les terres de Muro el
principal torrent que s'hi esmenta
és el torrent de "Rafal Garcés",
avui conegut popularment amb el
nom de Torrent de Muro o de

Vinagrella quan passa per dins les
terres d'aquesta possessió. A més,
s'hi remarca un dels seus afluents
sense esmentar-hi, però, el seu
nom, és el torrentó dit de ses
Fontanelles, el qual arreplega les ai-
gües de part del terme d'Inca.

També s'indica en el mapa
l'existència d'algunes fonts, en el
nostre cas anomena la "Font de los
Porcs" que es troba situada darrera
del Càmping Platja Blava.

Destacam per la seva importàn-
cia la cartografia de les zones humi-
des de l'illa. Així, la nostra Albufera,
principal zona humida de Mallorca,
s'hi troba ben representada.

Les comunicacions
També la xarxa viària de

Mallorca hi está molt ben il.lustra-
da. Deu són els camins que s'indi-
quen per a Muro. Set d'ells són ca-
mins de carro representants amb
dues línies paral.leles puntejades
que identificam amb: 1) El camí de
Marjals: aquest només arriba fins a
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CLUB NÀUTIC
CAN PICAFORT

CONVOCATORIA
ASSEMBLEA GENERAL

EXTRAORDINÀRIA
Dia 11 de desembre,

a les 14.30 h.
a la sala de reunions
de les Oficines de

l'Ajuntament
de Santa Margalida

a Can Picafort

Es farà lectura de l'informe
sobre les negociacions

mantingudes amb la societat
PUERTO DEPORTIVO, S.A.,

entre altres temes

	 història

anava cap a Santa Margalida per
Son Flor.

Nuclis de població
El poblé de Muro hi apareix indi-

cat amb el símbol de Villa Parro-
quial enfront de Llubí que seria
Lugar Grande. S'indica l'existència
d'un convent amb el número set
que correspon a l'orde religiosa del
Mínims, hi manca, però, l'esment i
el símbol d'Horatorio Público per a
l'horatori de Sant Vicenç.

A més d'aquests nuclis de po-
blació majors també s'hi localitzen
d'altres de menors com són els de:
Casa de Campo o Predio que veim
vora els noms de les possessions o
en el Guarda entre l'Albufera i la
mar.

De la utilització del sòl i les dife-
rents produccions la representació
no és gens exahustiva i així, en el
mapa només trobam representat el
signe convencional de Viñas a les
terres de Son Carbonell.

Pau Mateu

Son Carbonell per seguir després
per dins la Marjal de sa Pobla cap a
Alcúdia i Pollença per això, també
era conegut com a camí d'Artà a
Pollença; 2) El camí de sa Pobla; 3)
El camí de Sant Vicenç que, com
avui, portava a sa Pobla i Búger; 4)
Camí de Ciutat, conegut avui amb
el nom de camí Vell de Muro; 5) El
camí que anava de Muro a Llubí
per Binifalet i que després tornava
a connectar amb el camí Vell de
Muro a Ciutat; 6) El camí de Sineu
per Son Blai i 7) El camí de Morell o
d'Alacantí, aquest, connectava amb
el camí que anava de Santa Marga-
lida a la possessió de Santa Eulàlia i
d'aquesta a la possessió de Son
Sant Martí. A més dels dits set ca-
mins de carro també hi trobam tres
camins de ferradura representants
amb una línia puntejada que són:
l'actual camí de Son Morei, que
conduïa a Son Sant Martí i arribava
fins a Son Bauló, també conegut
amb el nom de camí del Mar. El ca-
mí vell de Santa Margalida que
arrancava del camí de Sineu a la
sortida de Muro. Finalment el ca mi -
net que partia del camí de Morell i

ESTAMPACIÓ TEXTIL
— SAMARRETES PUBLICITAT
— EQUIPATGES ESPORTIUS
— SUADORES
— GORRES

VENDA A MAJORISTES    

–)SERIGRAFIA    
ROTULACIÓ PER ORDENADOR

— FURGONETES
— MOSTRADORS
— LLETREROS LLUMINOSOS
— PANCARTES
— CARTELLS
—VELES
— EMBARCACIONS
— LLETRES ADHESIVES

JOAN CARLES 1, 36 - TEL. FAX: 537220 - MURO (MALLORCA)
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Arca
L'abandonament progressiu i la

deterioració subsegüent dels cen-
tres antics de les Balears, feren de-
decidir un grup de ciutadans a
constituir-se legalment, l'any 1987,
en associació al marge de qualse-
vol ideologia o adscripció política.

Així va néixer ARCA, Associació
per a la Revitalització dels Centres
Antics, disposada a donar nova vida
amb un alt nivell de qualitat a tot el
nostre conjunt monumental.

ARCA ha duit a terme, dia a dia,
una tasca fonamental de:

DENÚNCIA, a l'opinió pública, i
a les institucions, dels nombrosos
atemptats amb qué els especula-
dors, els interessos particulars i la
incultura fan minvar, dia a dia, un
patrimoni que és de tots.

INVESTIGACIÓ seriosa deis va-
lors patrimonials histórico-artístics.

DIFUSIÓ del magnífic Ilegat ar-
tístic, cultural i, sobretot, arqui-
tectònic dels pobles, ciutats i terres
d'aquelles Illes.

Per qué l'antic no és sinònim de vell.
L'objecte antic va més enllà de

l'ús. És únic, històric i noble.
Ens transmet la personalitat de

l'operari, de la societa del seu temps,
del material i l'estil de Ilavors.

Pero, sobretot, és un goig continuat
veure'l, contemplar-lo ¡admirar-lo.

La sensibilitat té dret al consum.
Quan despareix una peca antiga:

una casa, una pintura, un moble, un Ili-
bre, una joia.. , es perd sense remei.

Avui ja no la podem refer.
No hi ha manobres, ni materials, i

l'etil no és el mateix.
Si no hi hagués res antic tomarían]

a la prehistória.
Sense la sensibilitat, la qualitat de

vida mai no será plena.

El progrés, nomas ho és veritable-
ment quan tot harmonitza amb tots.

Qué podem fer?
Aprendre a veure, i descobrir

els béns del nostre Patromoni, on-
sevulla siguin: al poble, al carrer, a
casa. Fer-los conèixer als altres.

Estimar totes guantes coses an-
tigues i artístiques conformen
l'Heretat del nostre poble i preser-
var-les de la destrucció o de la mu-
tilació irreparable.

Sentir-nos orgullosos de les
obres dels avantpassats, fetes se-
gle a segle i que avui són referen-
cia histórica per a la gent d'aquí i
de fora de Mallorca. Contribuir a
millorar l'estat del nostre patrimoni,
i ampliar-lo amb noves aportacions.

en n1111111:0
Calle Mayor,62 • Te1.537478

MURO - MALLORCA

AUTOMICIO
C111 CIEL

Plaza Sant Marti,5 • Tel 537818

MURO - MALLORCA
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Curiositats dels nostres carrers

En el nostre Convent de Santa
Anna, en els anys del benemèrit P.
Poquet, s'establí la Confraria de
Sant Gaietà. Era dia 21 de febrer de
1702. Any rera any aquesta confra-
ria va anar agermanant un bon grup
de murers en interessos materials i
espirituals.

Va caure a les meves mans un
'libre forca interessant per a conèi-
xer un grapat de curiositats dels
nostres carrers, sobretot de vora el
Convent. Comença així:

«Nota de los Confrares i i
Con frareses de S. Gaietá, així de
dins Vila, com fora d'ella; que per a
major facilitat en encontrar-los vaig
posant-los per los carrers, notant
així mateix el folio d'este llibre vice
versa encara que no sia necessària;
comen cant en lo any 1813. Comen-
cara per el frente del Convent, i da-
vallará per el Clot de S. Anna.
Després passarà al Porressar i se-
guint com se notará.

Frente del Convent: Francina
Payeras Mies Flor; Joana Anna
Petro, vídua.

Clot de Santa Anna: Martí
Fornés, Antonina Matheu sa mu-
ller, Jaume Ferragut, Margalida
Alomar, Pere Que tgles, Esperança
Calvó Porressar. Primer carrer fins
a Can Fiol: Catalina Matheu, vídua
de Joan Palau.

Ultim carrer: Margalida Torrens
alias Niu; Rafel Poquet, alias Buió;
Joana Anna Palau sa muller;
Francina Payeras; Antoni Payeras
Miliciano.

Carrer del mitx: Catalina Perelló,
muller de Pere Antoni Amen gual.

Creu del Porressar i lo demés:
Apolónia Carbonell, muller d'En
Bemadet, Bernat Mulet son marit:
Margalida Ballester, Elisabet Carrió,
Sr. Joan Morey son fill, Sra.
Magdalena Colomar, sa muller,
Antonina Palau, donzella, alias
Guiamona, Jaume Calvó Milech,
Magdalena Server sa muller;
Catalina Malondra, muller de
Baltasar Moragues; Catalina

Perelló, muller de Gregori Amen-
gual alias Aleix.

Esquina de la lglesieta per Can
Fiol Ric: Anna Amer vídua d'En
Buia Antonina Serra, vídua de Sa
Torre; Antoni Busquets Farines.

Casa de Fiol Ric: Dn. Guillem
Amer, Dona Maria Font sa muller,
Sra Catalina Font sa germana,

Martina Gua/.
Creu de Na Flor: Llucia Fuster,

muller de Joan Es Xot.
Carrer de Can Tortella i Polls:

Sra. Martina Cerdó i Tortella, Sr.
Jaume Tortella; Dn. Pere Mariano
Simó, notari, la Sra. Antonina Maria
Stelricha.

Carrer des Metge i Palau: Sra.
Catalina Carrió, vídua de Dr.
Perelló. Dr. Andreu Perelló; Joana
Maria Quetgles sa criada; Sor
Joana Anna Perelló; Sor Maria
Paula Perelló, Sor Maria LluiSsa
Perelló; Maria Portell (nota per es-
tes tres monges para el Dr.
Andreu); Mon tserrada Pujol; Antoni
Pastor Llobera, Joana Anna Simó
sa muller; Gabriel Ballester Elisabet
Pastor sa muller.

Comtat: Catalina Busquets;

Catalina Perelló, vídua del Sr. Amer
Dn. Guillem Antoni Amer, son cunyat.

Carrer de Dn. Massanet:
Esperança Miguel, muller de Joan
Font menor; Margalida Ferrr, muller
de Jaume Estelrich Font; Sr.
Jaume Amer; Antonina Barceló fa-
sol; Anna Cerdó, donzella.

Carrer dels Morts: Miguel
Miguel, Damiana Cladera sa muller,
Joan Cladera son germà.

La Placa: Sr. Miguel Serra, nota-
ri; Sra. Catalina Llurssa Alomar sa
muller, Sra. Coloma Serra sa cunya-
da; Antonia Rosselló muller de
Joan Oliver; Joana Anna Perelló.

Carrer de la Carnisseria: Sra.
Catalina Oliver donzella; Honor
Gabriel Frontera, Margalida Lloret
sa muller.

Travessa de l'Apotecari: Joana
Maria Calvó muller de l'Honor
Bernat Noguera; Antonia Llompart
en casa de Dn. Baltasar Serra,
Margalida Serra, coixa.

Carrer de Can Cerdó: Dn.
Lleonard Carrió obrer, Dona
Margalida Frontera sa muller, Sra.
Catalina Cerdó, vídua de Rafel
Cerdó, Sra. Maria Rosa Oliver;
Joana Anna Arner Brotat, muller de
l'Honor Antoni Noceres.

Carrer de Can Massiá: (no posa
cap confrare).

Travessa de Can Perol . : M.
Jaume Ballester; Magdalena
Fluxana; Esperança Rotger, vídua
d'en Borras; Miquela Simó, vídua
de Pere Simó; Sebastià Brotat fill
de Pere Joan de Can Biá; Damiana
Cladera, muller de Biá; Dn. Antoni
Carrió; Sra. Joana Anna Amer, sa
muller; Dn. Lleonard Carrió son fill;
Rafela Pujol.

Travessa de Concon Felip Vell:
Catalina Cerdó muller de l'Honor
Francesc Fornés.

Carrer de Can Ferré: (no posa
cap confrare).

Pere Fiol i Tornila

(continuará)
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Ressenya
bibliográfica

MIR, Gregori: Miguel dels Sants
Oliver

Nacionalisme i Síntesi liberal-
conservadora (1898-1919 )

Palma de Mallorca: Consell
Insular de Mallorca, 1992

A través de les habjtuals dona-
cions que du a terme el Centre
Coordinador de Biblioteques, ens
ha arribat a la Biblioteca Municipal
l'obra de Gregori Mir sobre el perio-
dista i erudit de Campanet, Miguel
dels Sant Oliver. Els dos extensos
volums d'aquesta obra han estat
editats pel Consell Insular de
Mallorca i s'obrin amb una presen-
tació signada pel president del CIM
Joan Verger. És un estudi global i
profund que pretén estudiar una
ideologia política (alió que l'autor
anomena "síntesi liberal-conserva-
dora") dins un procés històric. Fer
possible la seva publicació significa
divulgar el coneixement de l'obra
de Miguel dels Sant Oliver a la ve-
gada que representa una aportació
fonamental en el camp de la inves-
tigació histórica i de la ciència políti-
ca

Foment
de Cultura
de Muro

Com podreu veure a través del tí-
tol, ha canviat Ileugerament la deno-
minació del Foment.

Els nous estatuts, aprovats en
Junta General i, darrerament pel
Govern Civil, han propiciat el canvi
per alió de posar-nos a l'altura de la
normalització lingüística, que no sols
está de moda perquè se'n parla, sinó
també perquè creim que és de pura
necessitat poder dur a terme un poc
la defensa de la nostra !lengua.

Les innovacions, que tal vegada
algú tendrá interés en poder contras-
tar amb els anteriors estatuts, seran
posades en coneixement de tos els
associats dins pocs dies (o tal vegada
molts), ja que hem de passar per la
impremta, i això du feina, i feina n'hi
ha, sobretot perquè aquests dies es
fa el IV Torneig Social que acabará
prest, encara que el programa de les
competicions de billar són al com-
plet.

En aquest torneig, amb una tren-
tena de jugadors inscrits, abarca una
durada fins al dia 10 de desembre
sense descans, es començarà un al-
tre torneig, que será especial de
Nadal, ja que el guanyador obtendrá
una Panera Nadalenca.

Després, fins al mes de juny, que
tenim en projecte altres tres compe-
ticions, de distintes modalitats que
donarem a conèixer amb temps. Tot
això no inclou la Higa Balear, en la
qual el nostre Club prendrà part com
l'any passat.

L'afiliació del Club de Billar
Foment de Cultura a la Federació és
ja un fet, sols ens resta esperar uns
dies per tenir la confirmació oficial,
que no pot fallar, ja que está presen-
tada tota la documentació, en regla.

El proper mes de desembre, a la
nostra revista, ja podrem donar noms
dels guanyadors d'aquest IV Torneig
Social.

Sebastià Roca
Secretari del Foment

Muro
ara fa
100 anys
NOVEMBRE DE 1893

— 5 novembre.- L'Ajuntament
celebra sessió ordinaria. Dia 19 de
novembre hi haurà eleccions de re-
gidors i és obligat designar els llocs
on s'instal.laran els diferents col.le-
gis electorals. Primer districte: 1.a
Secció: "El Jurat Municipal"; 2.a
Secció: "La Casa Consistorial".
Segon Districte: Secció única:
"L'Ex-Convent dels Mínims".

— S'ha edificat un nou escorxa-
dor i ara els regidors troben que fa
falta un "carro" per transportar la
carn. S'autoritza al Batle perquè en-
carregui la seva construcció.

— Pere Cantarellas Martorell i
Aina Ballester Busquets han presen-
tat instàncies per fer obra al carrer
Lluís Carreres.

— 21 novembre.- S'han fet di-
verses banques per matar animals
al nou escorxador.

— 28 novembre.- Jaume
Sancho i Mas sollicita tomar una
paret a una casa del carrer de la
Mar. La paret es troba al carrer
"Martorell".

— Jaume Perelló i Gabriel Picó,
cobraran 4 ptes. i 50 cèntims de la
pedra que han picat per arreglar el
camí que condueix a "S'Estació" i
a Inca.

Damià Payeras Capó
Novembre de 1993

Se cerca gent
per fer gambades

FESTA
ALGEBELÍ
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XXIIé Concurs de villancets
de Porto Cristo - Nadal 1993

III Concurs
de Betlems
Nadal 1993

El dibuixant manacorí Martí
Busquets, guanyador unes guantes
vegades del concurs de cartells, va
crear com a símbol dels Villancets
de Porto Cristo 1993, un banderí
d'àngels cantors, per la qual cosa el
Patronat del Concurs vol expressar-
li el seu agraïment. Aquest primer
esdeveniment és com el pregó
d'aquestes festes nadalenques que
són els diversos acts del XXII
Concurs de Villancets de Porto
Cristo 1993.

Fases eliminatòries: els diven-
dres 26 de novembre, 3 i 10 de de-
sembre

Gran Final divendres 17 de de-
sembre.

Entrega de premis dimecres 22
de desembre.

Sempre a les vuit del vespre a
la Parròquia Ntra. Sra. del Carme.

Un jurat format per especialis-
tes de cant coral atorgarà premis i
trofeus per més d'un milió de pes-
setes.

Una vegada més, el Concurs
alegrará les vetlades de desembre
a Porto Cristo, gràcies a les sub-
vencions del Govern, del Consell,
de l'Ajuntament, de l'Associació de
Veïns i la participació d'entitats pri-
vades, comerços i particulars, i la
col.laboració de "Sa Nostra" i la
"Banca March".

Ben prest es publicaran les ba-
ses, similars a les de l'any passat.
Però ja poden començar a treballar
tots els qui vulguin participar en
aquest concurs obert a tothom que
no sia professional.

El President del Patronat del Concurs
de Villancets de Porto Cristo

Mossèn Josep Caldentey Ribot
Parròquia Ntra. Sra. del Carme

1.- Es tracta d'un concurs de be-
tlems casolans, amb la intenció de
recuperar la tradició dels betlems
familiars. Hi podran participar tots
els que ho desitgin, sense limitació
d'edat.

2.- El lloc de les inscripcions,
será la Biblioteca Municipal, des
del 13 fins el 23 de desembre.

3.- El jurat será designat per la
Comissió Organitzadora i passarà a
visitar els betlems a partir del dia
28 de desembre.

4.- Premis per als guanyadors,
segons modalitats. Es valorará l'ori-
ginalitat, l'esforç, la participació
dels infants, etc.

5.- Tots els concursants seran
obsequiats.

6.- Els premis es donaran en el
transcurs d'una festa nadalenca,
que s'anunciarà oportunament.

7.- Qualsevol cas no previst en
aquestes bases será resolt pel jurat
i la seva decisió será inapel.lable.

Organitza
i patrocina:

AJUNTAMENT
DE MURO

Amb la col.laboració de:

Parròquia Sant Joan Baptista i
les associacions de pares

Col.legi Guillem Ballester i Cerdó i
Col.legi Sant Francesc d'Asís.

MOBLES

Ctra. Alcúdia-Artà, 45-47
Tel. i Fax. 851429

MOBLES TOTS ESTILS
MOBLES A MIDA

CUINES
TAPISSERIA I CORTINATGE

MOBLES TERRASSA
"GROSFILLEX"

07458 CAN PICAFORT (Mallorca)
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Notícies de la Tercera Edat

Conjuntament Viatges Euro-Club,
Feblasa i l'hotel San Valentín (Menor-
ca), varen organitzar un viatge per l'illa
de Menorca, convidant dos represen-
tants de totes les associacions de di-
versa índole, agrupacions de veïns o
de barri, a passar dos dies a l'illa ger-
mana, en dos torns de 110 membres
(del 30 de setembre a 2 d'octubre, i
del 2 al 4 d'octubre). Trasllats, excur-
sions i allotjament a l'hotel San
Valentín (platja Son Bou), preferent-
ment en tots els sentits.

Volem destacar que es va fer des-
tacar la presència de Muro aprofitant
una de les excursions. Vàrem contar
acudits, anècdotes, cançons, etc. dins
l'autocar. La dona del Vice-president
va recitar una de les parts del "Cant a
Mallorca" de Maria Antònia Salvà, que
fa referència a tots els pobles i el que
correspon al nostre diu .

En parlar-vos de Muro
que és mon poble nadiu
simpàtic johu

me pos en un apur.
Si n'és un be/Ijardí

el terme de Sa Pobla,
de Muro bé puc dir
que a mi m'agrada el poble;
me dona bones trasses
com sebes i cols,
mongetes i fasols
monstruoses carabasses.

la prop de S'Albufera
i dins el terme dos
hi sembra el bon arròs
la mà de la murera
que seca a l'estivada
i pela en la tardor
que té de bon sabor
l'arròs de ma contrada.
Treballen rioleres
en guerra i en bonança

¡Qué visca la gaubanpa
de Muro i dels murers!

Amb la finalitat de no emprar més
espai, no es detallen més pormenors.

Aquest any tampoc va faltar la tra-
dicional bunyolada, amb un dia antici-
pa, gràcies a l'obsequi i gentilesa de la
Banca March.

L'assistència va esser nombrosa.
N'hi va haver per a tots, fins i tot qual-
cú va donar bon compte i Ii va servir
per berenar o per sopar. També es va-
ren servir begudes.

Volem agrair efusivament, la col.la-
boració a totes les persones per a la

confecció dels bunyols, perquè varen
contribuir a qué la bunyolada fos tot
un èxit. Enguany vàrem fer 90 quilos
de bunyols.

Des del dia 27 al 30 d'octubre, es
va celebrar la III Jornada Inter-Illes de
Gent Gran de Balears amb les illes
germanes de Menorca, Eivissa,
Formentera i el representant de la
Fiapa Internacional.

El President i Vice-president varen
assistir a l'Assamblea General
Ordinària de 1992 el passat dia 30. La
segona convocatòria, a les 10 h., que
va tractar la renovació dels estatuts,
va tenir lloc en el local de l'Associació
Hotelera (C/. Marbella, 39 de Palma) i
es va perllongar fins a les 14 h. Es va
donar compte del pròxim canvi de lo-
cal de la Federació, per imposició im-
peritiva, que donará lloc a despeses
de lloguer, secretaria, electricitat, tele-
fon i altres. Es va fer referéncia als
descomptes que s'han aconseguit per
a les persones majors en el transports
per carretera, tren, avió i vaixell. Sin -
tentará aconseguir qualque descomp-
te més i es va recalcar que les sub-
vencions es reduiran al mínim. Per fer
front a les despeses de la Federació, a
l'expedició del carnet únic, s'abonarà
una quantitat que será anual.

Al capvespre, a IFEBAL (Polígon
de Llevant) va tenir lloc la clausura. A
les 16 h. va arribar l'autocar procedent
de Muro amb 84 excursionistes que

varen sortir a les 9 h. Vàrem berenar a
l'encreuement de Petra, visitant Els
Calderers (Sant Joan) amb el seu ex-
traordinari museu. Vàrem seguir cap a
Porreres, Campos, Llucmajor i Algaiga
on dinàrem al restaurant Oasis.
Després d'un petit descans ens trans-
Iladárem per assistir a la clausura de
l'Assamblea de la III Trobada de Gent
Gran de les Illes de Balears.

En el local es varen congregar
2.500 persones que escoltàrem les
conclusions de l'Assamblea, amb la
intervenció del President de la
Federació, el representant del batle, el
Delegat de la Caixa d'Estalvis i M.P.
el delegat de Fiapa, el President del
Consell Insular de Mallorca i el
President del Govern Balear.

L'acte va finalitzar amb l'obsequi
d'uns dolços i begudes varies. La mú-
sica va córrer a càrrec de la Banda de
Música de Palma, de diversos grups
folklòrics de diferentes comunitats au-
tonómiques i ball de saló.

En reunió a Ses Marines, es va
tractar el tema del carnet únic, que
servirá per a tots els socis en general,
així s'evitarà la duplicitat d'associats.
En el seu moment, s'avisarà la forma
com es durà a terme.

Hi ha projectes per a properes ex-
cursions, que es donaran a conèixer a
la pissarra.

Josep Julià
Antoni Picó
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un grup de professionals al seu servei
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VIAJES acromar TOURS S.A.

Passeig Colon, 112 - B
Tels. 85 00 26 - 85 00 65 - Fax 85 10 69

07458 CAN PICAFORT (Mallorca)
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noticies breus

Nova remodelació del creuer
Santa Aina - Màrtirs.
Será la definitiva?

Pon dels Foners

Perseverant en la recuperació dels nos-
tres pous, mesos passats vérem com
fou netejat i reedificat el coll i pedrís de
la majestuosa "Font dels Guals". Ara
és noticia el POU DELS FONERS, situat
a la sortida de Muro prop de la carretera
que condueix a Santa Margalida ja que
l'Ajuntament hi ha col.locat un artístic
rètol de cerámica, que sens dubte facili-
tará la seva identificació.
Als llibres de l'Arxiu Municipal, figura
com fou escurat els anys 1747 i 1755.

Fasser de la Plaça.
Els anys no perdonen. La soca
d'aquest fasser s'ha podrida.
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S'han reiniciat les obres de
construcció de la clínica privada
de la Platja de Muro.

hs;"

noticies breus	

El dia 20 d'octubre,
hi va haver una gran bunyolada al
mercat, oferida per la Banca March.
Comten que hi va haver una persona
que se'n va engolir 60.
Digne de figurar al Guinnes.

Al magatzem dels germans Picó hi
ha arribat aquesta patata, o millor
dit, aquest patatot.
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Cuina casolana

Bunyols
Encara que ja han passat les Verges,

pareix esser que el fred la tardor acom-
panyen a menjar aquest plat tant típic
encara que vos pareixi mentida, és bo de
fer i només necessitam:

— 1/2 kg. de farina
— 1/2 kg. de patates pelades

— Oli d'oliva
— Llevadura

Primer de tot, bullirem les patates i les
passarem pel passapure. Afagirem la fari-
na i la I levadura, que haurem fusa amb un
poc d'aigua tèbia. Afagirem aigua fins que
es faci una pasta no molt clara.

Deixarem reposar la pasta fins que ha-
gi tovat (una mitja hora).

1 ja les podem fregir quan l'oli estigui
ben calent.

Recepte de Na MARIA OLIVER
TUGORES.

Suggeréncia de Na Ma/en:
Provau, quan tengueu la pasta feta i to-

vada, d'afegir una poma (llevar-li el cor i ta-
llada a rodanxes) i... a fregir! Vos clic que
són mel!



fotografies d'un temps

Pareix esser que el dia 26 de desembre de 1948, va ser dia de teatre al Convent de les Religioses Franciscanes de
Muro. Les obres representades foren el drama "Vida i mort de Santa Margalida" i el sainet "Qui barata es cap sa
grata". Les dues fotografies corresponen a aquestes representacions teatrals.
El drama de Santa Margalida anà a càrrec de: Catalina Perelló "Beto", Margalida Pujol "Voltat", Margalida Bibiloni
"Biniali", Josep Font "Requis", Margalida Serra "Serra" (EPD), Margalida Boires "Planta", Joana Segura "Segura".
Assegudes: Francisca Riera "Son Parera" (disfrassada de dimoni), Rosalia Aguiló "Pepet", Maria Sastre "Ceba",
Joana Segura Miró "Segura".

Les sis mureres que posaren en escena "Qui barat es cap sa grata" són: Beatriu Miró "Biela", Catalina Perelló
"Beto", Margalida Bibiloni "Biniali", Maria Sastre "Ceba", Catalina Miró "Miró". Assegudes: Isabel Segura "Granja
Segura", Maria Picó "Guixaria" (infant), Margalida Server "Mans d'Or". Montserrat Cladera "Monjo" (EPD) i
Antònia Moragues "Zero".
Les directores, que encara que no surten a les fotos cal citar-les, eren: Sor Francisca de Sta. Teresa Ferrer i Sor
Margalida Moragues de l'Amor Diví.
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passatemps 	

SUBSTITUEIX CADA DIBUIX
PER LA PARAULA CORRESPONENT,

TENINT EN COMPTE QUE A CADA FRASE LES
PARAULES QUE Hl MANQUEN S'ESCRIUEN IGUAL.

POSA A L'ENCREUAT
EL NOM DE CADA FLOR.

Solucions:
1.- Estany, 2.- poll, 3.- barra, 4.- corba.

Solucions:
1.- Rosa, 2.- orquídea, 3.- tulipa, 4.- Ilevamá, 5.- gladiol, 6.- gerani,
7- crisantem, 8- Ilirr, 9.- margalida, 10.- hortensia.

Estació de Servei "LAS GAVIOTAS"

El passat dia 30 de setembre,
es va fer entrega de la

minicadena que sortejava
l'estació de servei

"LAS GAVIOTAS"
i que va correspondre a

Pere Martínez Ripoll
de Biniamar

A PARTIR DE DIA 25 DE NOVEMBRE

BENZINA SUPER STAR 98 SENSE PLOM
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	 esports

Pesca Submarina
El C.D. Murense guanya el Campionat de
Balears de Pesca Submarina a Porto Colom

Amb una mar bastant moguda,
es va celebrar en aigües del Porto
Colom, el Campionat de Balears de
Pesca Submarina per equips de
Clubs, amb una durada de 6 hores.

Com sempre l'equip del CIAS.
format per autèntics campions,
com són en Josep Amengual i en
Pere Carbonell, sortien els favorits.
Però aviat es va poder comprovar
que aquest any ho tendrien molt di-
fícil, ja que el C.D. Murense inte-
grat per Xim Roman i Antoni Oliver,
des del principi varen agafar la da-
vantera i, malgrat que la competició
començás amb retrard, per avaria
del remolc de l'embarcació, varen
agafar tres bones peces, amb la
qual cosa a la meitat de la oroya, ja
comptaven amb un bon avantatge.
Al final la balança confirmaria, acon-
seguint desbancar als del CIAS,
campions vitalicis, que per dues ve-
gades en els darres anys, han estat
superats pels esportistes del
Muren se.

CLASSIFICACIÓ:
1.- Selecció A.S.C.D. Murense
(Xim Roman, Antoni Oliver)
36 peces - 32.730 punts
2.- CIAS - A
(J. Amengual, Pere Carbonell)
30 peces - 23.240 punts

3.- CIAS B
(J Lucas, Andreu Sureda)
9 peces - 7.152 punts
4.- C. N. S. Antoni d'Eivissa
(F. Cervantes, F. Serrano)
4 peces - 6.904 punts
Llàstima que per a diverses cir-

cumstáncies, no hagin pogut anar a
defensar el Sub-Campionat d'Espa-
nya a Bakio (Vizcaya) que havien
aconseguit al mateix Iloc.

Joan Ballester Moragues
Capità-Seleccionador

de l'Equip Espanyol

El millor
espectacle

del món

Festa
ALGEBELÍ

OBERTA PREINSCRIPCIO
CURSOS DE FORMACIO

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

- Bases de dades
- Sistema operatiu MS-DOS	 - Full de càlcul (Gràfics)

- Procesador de texte

Ofertes en ordinadors i impresores

Major, 21-1.er
Tel. 860317
MURO (Mallorca)

sistemes - Introducció a la informática
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es ports 	

Qué són les Escoles Esportives?

Definició
Les podríem definir com unes

estructures organitzatives encarre-
gades de dur a terme aquelles acti-
vitats físico-esportives de carácter
creatiu o competitiu desenvolupa-
des en horari no lectiu, indepen-
dentment de qui les organitza i del
lloc on es realitzen, adreçades a la
població en edat escolar, en el
marc de l'ocupació del temps lliure
i, per tant, de participació voluntá-
da.

Finalitats
— Situar la formació esportiva

com a una finalitat en si mateixa i
combatre l'excés d'especialització
en edats primerenques.

— Procés d'ensenyança-apre-
nentatge i d'educació esportiva.

— Aconseguir un nins/es polies-

portius, capaços de practicar míni-
mament qualsevol disciplina espor-
tiva.

Objectius
Sota el lema "l'Esport a l'abast

de tothom" s'engloben els se-
güents objectius:

— Desenvolupar el nin des del
punt de vista integral.

— Transmetre uns hàbits per-
manents de práctica física.

— Adquirir una serie d'hàbits hi-
giènics paral.les a la práctica espor-
tiva.

— Ocupar sanament, educativa-
ment 1 formativament el temps lliu-
re

— Aprendre els fonaments téc-
nico-táctics dels diferents esports,
siguin individuals o d'equip.

Edats i nivells
Abarca des del 6 fins els 16

anys, tots passant pels nivells se-
güents:

— iniciació presentació global
de l'esport

— Desenvolupament: desenvo-
lupament dels elements tècnics.

— Perfeccionament: coneixe-
ment dels sistemes de joc.

ESPORTS
QUE PRACTIQUES A

L'ESCOLA D'ESPORTS

1.- Iniciació al joc global.
2.- Escola poliesportiva (práctica

rotatòria de tots els esports).
3.- Escola de Voleibol.
4.- Escola d'Atletisme.
5.-	 Activitats	 recreatives

paral.leles.

Ajuntament de Muro
Área d'Esports
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	 demografia

.11, l'han teta

Els nostres amics Bernat Payeras
Mulet i Margalida Vives Ramis varen
subscriure contracte matrimonial el pas-
sat dia 25 de setembre.

Del Set I na faran sopes'

Maria Ballester Moraltues

Maria Ballester Moragues ha finalit-
zat els seus estudis de Medicina a la
Facultat de Saragossa.

La nostra enhorabona a ella i a la sa-
ya familia

Defuncions 	

Miguel Ramis Perelló - 80 anys
1-10-93
Joan Poquet Boyeras - 68 anys
8-10-93
Manel García Nieto - 73 anys
18-10-93
Isabel M. Miró Vall - 80 anys
21-10-93
Gabriel Picó Picó - 80 anys
22-10-93
Joan Vives Perelló - 62 anys
22-10-93
Gabriel Pérez Pulido - 78 anys
23-10-93
Maria Sastre Morlá - 88 anys
3-11-93
Catalina Vidal Bernat - 96 anys
5-11-93
Sebastiana Carbonen Fornés - 92 anys
6-11-93
Coloma Pascual Llabrés - 91 anys
6-11-93

Jaume Vallespir Sans

El passat dia 13 d'octubre a l'edat de
80 anys, morí cristianament a Ciutat, el
murer Jaume Vallespir Sans.

A la seva esposa Catalina Muntaner,
germana Rosa Vallespir així com als
seus nebots i altres familiars, expressam
la nostra més sentida condoléncia.

Descansi en pau

Maria Serra Merla

El dia 3 de novembre, a l'edat de 86
anys, ens va precedir a la vida eterna
Mana Serra Morlá (a) "Cotona".

Als seus fills Baltasar, Rafel, Joana,
Jaume i Maria, als seus fills polítics i la
resta de la família, la nostra més sentida
condoléncia. Descansi en pau.

EN VENTA

1 PLANTA BAJA
Calle Guillermo Ballester y Cerdó

MUCHAS POSIBILIDADES
INTERÉS: 7•5 %

SOLAR 1.200 M.
ZONA INDUSTRIAL

4 COCHERIAS
CERCA IMPREMTA MURO

PLANTA BAJA
EN CAN PICAFORT

	  INFORMES: 	

Juan Quetglas Perdió (a) "Sabataret"

Tels.: 851856 - 538234
(Horas de oficina)
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