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Passat el bull electoral, el trui dels mitings, l'eco de les paraules i les
promeses, ja tenim nou Ajuntament. Perquè en quedi constancia escrita, vos
recordam que els elegits són

U1110
rnAuDRQuinA PSOE

Joan Pascual Amorós
Toni Bonet Ribes
Toni Moll Sureda

Miguel Sirer Garau
2it
PDP

Alianza Popular

ap
Marcelino López Sirer

Jaume Juan Mayol
Catalina Moya Moll

Jaume Bonnín Fuster
Miguel Gomis Sansó

Francesc J. Terrassa Femenies
Jeroni Juan Siquier

Pere Nadal Mestre
Pep Fuster Alzina (indep.)

CENS ELECTORAL 4.131
HAN VOTAT 2.747 = 66'4%

CASA DEL MAR NEREIDAS	 TEATRE SITjAR

A.P. 164 83 168

LL.A.C. 194 117 69

P.C.I.B. 132 56 138

P.S.O.E. 119 82 211

U.M. 154 123 259

	113	 = 528 - 2 regidors

	

43
	

= 423 - 2 regidors

	

93	 = 419 - 2 regidors

	

185	 = 597 - 3 regidors

	

169	 = 705 - 4 regidors

Aquestes tretze persones seran les responsables, durant quatre anys, del bon
funcionament de la vida municipal. Es una responsabilitat que ells han volguda
i ells han cercada. Amb totes les incògnites que representa el fet de que cap
candidatura hagi aconseguit una majoria suficient, hem volgut demanar unes
primeres impressions als respectius cap de llista.
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¿QUINA VALORACIO FAS 

DEL RESULTAT DE LES ELECCIONS?

JOAN PASCUAL (U.M.) Com se pre-
veia han estat

uns resultats molt igualats. Noltros
estam satisfets de haver estat la
llista més votada, ja que essent un
partit nou en l'esfera política, el
número de vots obtenguts és molt consi-
derable.

MARCELINO LOPEZ (P.S.O.E.) Respect
l'opi-

nió de tothom. Dir que el resultat
no és just seria no estar d'acord
amb lo que vol el poble. A Vilaroja
l'abstenció de quatre-cents vots no
mos ha afavorit gens, ans al contrari
mos ha perjudicat. Pera també ho res-
pect i crec endevinar lo que la gent
ha volgut significar amb aquesta absten
ció. Me puc equivocar en el judici,
pera pens que he tocat les conseqüèn-
cies d'una situació determinada on
jo no hi tenia cap responsabilitat.

JAUME BONNIN (A.P.) Es una llástima
que per vint-

i-cinc centéssimes no hagi pogut tenir
un tercer regidor. De fet sols mos
ha faltat un vot. Ara, molta gent
creu que hem quedat a la mateixa altura
dels altres grups que també tenen
dos regidors, quan en realitat els
hem tret més de cent vots a cada un.
Pera vaja, no és enrera que hem de
mirar, ni mos hem de llamentar de
lo que hagués pogut esser. Hem de
mirar endavant i com feim marxar aquest
ajuntament.

XISCO TERRASSA (LL.A.C.) Per lo que
a nosaltres

respecta les eleccions han estat positi
ves. Amb pocs medis i amb poc temps
hem arribat a molta gent i s'ha demos-
trat que la nostra és una opció distin-
ta i amb futur. Pens que sense la
nostra presència el panorama polític
local estaria dividit amb dos blocs
antagònics molt més radicalitzats,
i això no mos pareix positiu. Crec
aiximateix, que si mos haguéssim plante_
la presentació de la candidatura des
del mateix moment del naixement del
grup, encara hauria pogut obtenir
millors resultats. Pera no mos queixam.

PERE NADAL (P.C.I.B.) Des del nostre
punt de vista,

els resultats de les eleccions no
pot esser més satisfactori. Hem doblat
el número de vots respecte de les
generals d'octubre i aquesta és una
xifra molt significativa. Pens que
hem recuperat bona part dels votants
que en aquell moment optaren pel vot
útil, pel canvi. També la incorporació
de gent jove, encara que com a indepen-
dents, ha arreplegat un bon número
de persones que veuen en noltros l'úni-
ca força progressista d'aquest poble.

¿COM VEUS EL FUTUR DE 

L'AJUNTAMENT A PARTIR D'ARA?

JOAN PASCUAL (U.M.) El futur immediat
no está molt

clar, ja que no sabem si hi haurà
coalicions per a l'elecció de batle.
En cas de que no n'hi hagués, el batle
el tendrá la llista més votada. De
totes formes, entre tots hem de cercar
la governabilitat de l'Ajuntament
i, a partir d'aquests moments, deixar
a un costat la política partidista
i començar a fer feina per dur a teme
les promeses que hem fet durant la
campanya electoral.

MARCELINO LOPEZ (P.S.O.E.) Consider
que-,és

prest per parlar de possibles pactes,
pera s'ha de estar obert a totes les
sugeréncies sempre que no lesionin
els interessos del poble. Te diré
el meu criteri personal: s'ha de cercar
la persona que sigui capaç de unificar
Encara no sé qui seria el més adequat.
Si s'ha de pactar ha d'esser per al
bé del poble. Si es pogués trobar la
persona que tengués menys diferències
respecte dels altres, crec que seria
lo ideal i més profitós pel poble.
Es tractaria de mirar més la persona
i no el grup que representa.

JAUME BONNIN (A.P.) El fet de que cap
partit tengui majo-

ria, pot fer les coses més difícils,
pot esser lo que ja vos vaig dir abans
de les eleccions: que en lloc d'esser
un ajuntament, sigui un dis-juntament.

(passa a la página segiient)



CAP VERMELL - 4 -

(ve de la página anteríor)

Crec que tots els qui hem de pujar
allá d'alt, si no ho feim amb molt
bona voluntat, llimant diferències
i amb ganes de fer feina, no en treurem
clarícia. Per altra banda crec que,
independentment de les coses rares
que hi pugui haver davall davall, U.M.
ha de tenir el batle. Ells han estat
els més votats i s'ha de respectar
la voluntat del poble. Per últim, vull
agrair la confiança que més de cinc-
centes persones mos han demostrat i
a les que noltros procurarem correspon-
dre amb la nostra actuació.

XISCO TERRASSA (Ll.A.C.) Ara molta
gent veu en

noltros uns possibles árbitres de la
situació. Si es produís una coalició
U.M. P.S.O.E., aquest paper ja no

mos correspondria. En altres cassos
serem molt feels a la nostra promesa
electoral: no a fer coalicions amb
altres grups, votant en cada cas per
les solucions que estiguin més d'acord
amb el nostre programa i amb lo que
creguem més convenient pels interessos
del poble.

PERE NADAL (P.C.I.B.) En quan al futur
Ajuntament, pens

que será difícilment governable. Mos
sap greu que no s'hagi pogut mantenir
la majoria d'esquerres, deguda básica-
ment al retrocés del PSOE. De fet,
noltros, que haurem d'estar a l'oposició
hi anirem amb esperit constructiu i
de col.laboració, per(5 essent sempre
feels al nostre programa i a la nostra
ideologia.

PLAÇA DES SITJAR

DESIN7EC7ADA Ei divendne, 6 de maig,
eL aeumne.3 de ia '.e_coa

de S'azinan no vanen Lenin e3cola.
Vanen dein2c-f.an

7ERCERA EDA7 La geni. de -la íencena
edaí de Caía Rajada

e.,s va neunin eZ pa.,3,3a.f. día 12 en un
inLení de donan co a una aisociació
de Za que eis ve pa/dani d'un íemp's
en aque-fa pali.	 ó va nomenan una
junia pnoviisionae i es va ,suggenín
un poisi.lee nom: "SoZ Naíxení". Aqueía
jun-fa es neunínd cada díman-f..4 a
6 dei capvepne a Za "Caa. dei Man",
on podeu arudín í0£.3 ei,3 que en vogueu
pnendne paní. Com a pnímena acíivííaí
han onganiízaí una excunió a Leuc

amg. ei de.ig de que hí paníicipin
Lami1í e- peÆóoneó de Za Len cena edaí
de Capdepena.

8NT¿R/I2AA Pen Pame.u..eaío/zí de Capdepena
han conínacíaí Pen4nmena

Manía E.Leva, "ileancu,s". La ,seva
atendne ungèncíe,s, pown injeccion2,
ajuden e-b meíge's í nepaidin númencm.

CINE CLUB	 EZ di.e..eun, 18 d'Ani-e,
en eçe Pnincipai, pnomocio-

naí pen ia Comí.JJ3i.6 de Culfuna, comen0
cine-c„eld aml _ea pe-e.11cula "¿Qué

hace una chica como -f.¿I en un isiíio
como é.,s.f_e?" La veia. que no va
deíxan gaine /JaLiacció. Cimíd 27.000
p-f. (de 30.000 quo n'hí havia
en ei pne,sJsupo,sí pen pe-e..e.ícuee, ․ )
L -ea majonia enen ai.
Zabs. ¿Què. hí 2ien un-6 ae.Zabs com
aqueLU a una pei.-e-lcuea aLxL d'e,scalno-
,ma?

CABLES No és cap ijecíteL que .4.3 aceneys
que duen a Cala Agalla eJs.f.an

penó de paZ.,3 (eZecínicdeL, Le.Won,
eíc.), pene) Zo que ínolum veníadenamení
penilló (5n e-e/3 cal.ee que ajuden
a ,so-Lenín aLgun d'aquests paU: de
ni.f. no e. veuen i poden mancan Za cana
de quaUevoi pacíAíc viananí.

ARREPLA7 Han apeanaí ei Calni, que va
de Za ca/LizeLena nova a Z'Aga-

h_ea. Ana nomé.is llevan-hí papen,
pedíicis, pot de llauna, eíc. penque.
aci goig ¿Qui poí a.Jega
nan que no n'hi ha cap de ,seu de p,ed.,5-
-fíe?
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PREnSA 70~ Panzix que noméá a nallon
ca hí ha gnupá de xe4.6.

miená que dediquín parti cLal áeu lempá
a /en.pnemáa de pogle amg pla a/icionaí.
Aíxd encana Pt méá diAíci,1 que a nadnid
ho compnenguin pan íaní, amollin
cap dallen. Paneix que eLs noáíneá
pan-lameníaniá íampoc hi van gená ca-
Leniá, í aixd ja moá cou méá. El 17
d'agnil moá neuninem a nonícaní pen
Lnogan camíná í coondinan eá¡oncoá.
En aqueáíá moment 31 leá puglicacioná
aááociadeá; molíeá d'eaeá han .bzia.t.
e, cam.i de la pugliciíaí pan íneune
el canno.

7amgé eá va acondan la cneació
d'uná pnemiá Liíenaniá pan eáLimulan
al ínegaa delá pnoíagoniáíeá d'aqueáí
/endmen ían iníeneááaní.

67a. podeu començan a áucan elá
°PU!

1 DE MAIP nagne va eááen al dia deZ
ínegal£ a Capdopena. Comíá-

áíoná Ogneneá no va 4n neá penqué
acagava de áoníin d'una vaga i no va
.Lenin íempá d'onganiízan-ho. Lb de 
la up7 pen-aven que no á'havia de 2n

eó con4nmanen ame. dan a, cemeníe-
ní un nan  de '.loná a cada company moní.

JOCS La íencena andanada de -la vaga
de _la conáínucció ha eáíaí méá

agna que Zeá aníenioná. PIA d'una vegada
elá piquelá han anaí méá enad de 
panauleá. LLS qui no eá áagen neíunan
de geune no haunien d'anan amg elá
pique-U.

ffi/MS Han il.iumínat cada una de ieá
cendmiquoá del mun de la Plaça

de la Conáíiíució (va-lganmení anomenada
"de leá Eáccdeá"). Com que un diveníi-.
meníá Inequení de-ti niná conáiáíeix
en pican leá najaleá amg una pedna,
ajaguí damuní el mun, hem de demanan
ilanga vida pan la millona; penó no
áom gaine opíimiáíeá.

LO OVE 74L7AV4 Dia 2 do maíg el iná
una negidon de la

C.D., Paco Bangón, ha deápedií el ínega-
Lladon Deognacíaá Caáíeaanoá, quaní
do la lliáía dei PCIB. Li ha comeníaí
que no -tenía moíiuá, penó... Com que
havía de poáan qualque coáa, moíivd
l'endemeáa diení que no Len-La 4ina.
juáíamení Aeia pocá dieá que Z'Ajunía-
mení II havia apnovaí un- pnojecíeá.

I, minau quineá caáualiíaíá, un
alíne empneáani de la conáínuccíó,
de Cala nillon, ínagué deona un ognen
que havia ínegallaí amg ea 17 anyá.
L'ognen ena el cap de la lliáía del
PCIB pan Son Senvena. L'empneáani éá
de AP.

Aíxd moíivd una majan paníicipació
-en la vaga í, poíáen, un amgiení menyá
paci/ic que elá díeá aníenioná.

DEPURADORA Coda me-ó íenim noíicía
d'un gnapaí d'endemeáeá

caáí áempne pnoíagoniízadeá pe.-ti matei-
xoá. La méá "oniginai" d'aqueáí me-ó
ha eáLaí Z'apednegada de la depunadona
de Sa ironí de Sa Cala. La deáínoááa
coáíand mil-s de dunoá...

DEnENCIAL Una 4zmLLia, amg íneá /íZlá
i un alíne en cami_, viu

a Cala Rajada díná una áola hagiíació
que áenveix de donmiíoni, cuina, -iaia
d'eáían, e-te.; han d'anan a l'excuáaí
del veinaí. Lloguen: 12.500 píá. coda
me..

70C Ei Malíáme d'un pa/e aíupaí
moá ha 4í dín que una deágndeía

mai ve íoía Hi ha momeníá en
que la nealiíaL paneix que vol engneixan
aqueáí maie4ci. En plena uzi,si económi-
ca, el 23 d'agnil, á'ha pegaí 4c el
Laaen nou do /uáíenia que Len-La a
nanacon En 7nanceác 7ennaááa, "Rogeí".
Eápenem que íamgé pan ea áigui ven
ala de que no hi ha deágnacia áenáe
veníuna.

(passa a la página següent)
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ESOVT7S Ouabeval 4i. de pagge n'aíxeca,
malí mé/J La nemaLcada que .upo-

en eleccionA paliííque. Aquei5í..6
m5n el,J que mo han annígaí:

Pnímen día de campanya elecíonal,
16 d'agn,l, eL II.A.C. nepaníeíx una
canía a íoíe caise/s demananí que

PLcin annigan íníciaíive.
21 d'agniL, eL P.S.O.E. ogní
deLJ miííng. En Plancelino explíca

un Liangui~m pnognama, íamgé panlen
el./J candidaí paniamení auíandmic
laume LluLL í joan Nada ,/ .taf en caíe-
Lid.

EL 22 ena La 11.(1. La que ei pneJJen-
Lava en maiionqui. Conven/Janen En 7oní
(loa, En 7oní Boneí, En loan Pa/JcuaL
í eJ candídaí aL paniamení Pene (buey.

convídanen a minan La .3eva ínajecíd-
nía pno2/s/síonal.

EL 27 havía de pne4enían-/Je
pend En laume Saníandneu

eL /Jeu acompanganí haguenen d'epenan
a./Jeguí./J en ei poníal deL Leaíne penqué
L'encannegaí dígué que no Lenía onde
d'ognín. Soní que En laume "Oaíar
í En Pene "CoLom" el./J «eninen La Cdmena
Agndnía. Touen 14 penAone.

EL 29 A.P. Ailmava un video amg
eL candídaí davaní 2_1 LocaL enname-
iLaí; pne/Jídía _Vacíe La Sengona de 
D. Biel Baiaguen...

EL 30 el P.C.I.B. no and al Pnínci-
pai, com peu miííng,
/sinó aL Recneo. PanLanen En Pene "Raga-
/Jó", En Pep "de Sa Coya", En loan PI.
Ro/Ja í eL caadídaí aL panlamení Pep
Valeno.

Ei 1 de maíg eL LL.A.C. nepaníía
ínenía ne/spo/síe,J peu una geííó munící-
pal po/Jille.

Jamé eL día del ínegaLL 2i P.S.O.
E. convocaba un egon miííng pneeníaí
pee 7nedeníc ALou; íníenvengu  en laume
"naiar; En Planee, amg une/s Pa/52A
en ccuLead que Pi. quananía ang/J que
eJscalíam, mo dígué que e-e maglonqui
L'hem de conven/Jan cLLn La cuino.. OuaLcd
L'e/Jcalíd, penqu,d quan En 7é.Lx Pon
començava una xennada moLí pnepanada
(La mítlon que hem ecalíaí aque/JL3
díe.․) un andalá que panLa ei maLlonqui
/J'aíxecd í isoníi pnateíaní.

Aqueí maíeíx vepne, devenA Le
12'30, ínogaven una nína de 13 ang,J,
Pila d'un deh pnímen/J de 4. P.,
do, nín.s de Palma que annagaaven

cauzLeLLi damuní L'aljug.
camíó d'En níquel

gomi/s, /Jegon de A.P., /Jo¡nía Paíac
de-b qui Li iLevanen La ca/seííe
deíxanen en manxa ei camíó.

EL 4, miíing de 14, P.1 ei que anne-
plega mé..3 gení. Cniddnen mé/s que ponia-
nen ets .áengonA Siíjan, RigaA de Reina,
L Cañegla/s, pnévia una pneeníacid
(aque/Jía /si enzigla) d'En laame Bonnjn
i un video ían len 4i com manipuiaí.
Relien La geni, encLeine'ó del Su. Baiaguen
• ei /seo no/) ,segaLL, un gnup de nine
veAíide.,s de pagee/s que o4nien un
pnognama í una ín/Jignia deL paniíi.
Vanen Lenin lanna de no panLan de L'Agu-
LLa. dannen anys doL /nanqui/Jme
ja no go-saven din Lo que ecoLídnem
aque/sí dia.

EL 6 íancava La íeninga de miííngis
eL LL.A.C. amg La iníenvencíó de Ya
loana Colom, que pne/Jeníd L'acíe. PanLa-
nen Ya Planía deL Canme 7u/JLen, En Pene
Toníeza, En Sega4íid ganan, En Segaííd
Adnoven, En lenoni luan í En Xico
7enna/ma.

E..bs únic que panLanen /sempne
en maLionqui, U.M. ELJ que juí ho
Anen en caisíeiLd, P.C.I.B. í A.P.

La milAica nock pnecedi eLs miíingis
de ociaii/síe/J í comuniíe. Le/s diapoisi
Live3 de Capdepena í CaPa Rajada el
dei LL.A.C.

Accepíanen í demananen pnegunie/J
del púgLic: P.C.I.B. LL.A.C.

Çnan pne3éncia acííviíaí de
La. amiLía Balaguen a Pivon de 4. P.

Un que ha /Joníií eiegií negídon
pe-'z. La 1.1.(1., m71 i'excuw de que
eL cangaí eAíd malulí, va 4n La
valía pan necalLin L'ogna de palma.
11-e.ía malí any que no L'havia Aeía
í e-e cungaí ja havia .eÁíaí maLalí.

7enim noLlcia de que encana
hi ha haguí pne../J,Jion/s damuní 42migieis
í co,..lecíiu/s pan paní de di/Jíiní/J
gnum pallíic. La majonia def.3 qui
anaven a voían ja duien
pnepana.bs.

La guenna de íapan caníetb
de-ti aeíne/s panííí's íaní a Capdepena
com a Cala Rajada ha e/síaí de Lo
mé..3 in4u/La. Malgnaí íoí L'amgiení
ha e/Jíaí moií pacilic.

¿No vcm -ona di/Jíiní íoí aixd
despn.é./J de con¿ixen eL5 neulíaí.J?



IllonTri411g511:1: 
4que31,3	 hem vtL cotxe

amg_ landeAe	 piquei.s que anaven
a aíunaJz	 og/ze,J.	 picaped/zen
demanen un 12'50 % d'augmení damuní

wiani ga/se; Za /z.evi.3i6 dei conveni
eJ nivetg de vida puja n., d'un

9% i que e-U malaibs coánin ei 75%
dee joiLnal de _la Segmeíaí Socia
i un 15% de Z'emp/zea, pelLquè no
eis .tizogin óenìe dogieJzA en eg momení
en que mé.,J te,s neceó-Len.

¿MOS HAN DIT QUE T'HAN DESPEDIT DEL

TALL?

DEOGRACIAS CASTELLANOS; Es un despido
algo raro,sin

motivo alguno. Puede ser una maniobra
política. La empresa me dijo que
ahora tenía dinero para pagar la
indemnización; que dentro de un año
no sabía si lo tendría. La patronal
está quitándose plantilla para que
los trabajadores vayamos como autóno-
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¿COMO HA IDO LA HUELGA DE LA

CONSTRUCCION?

JOSE ZAFRA (U.G.T.): No nos podemos

quejar, calculo
el 95 %. Aquí también trabajan empre-
sas de Artà, Son Servera, Sant Lbo -
renç, Manacor, Muro, Felanitx, Palma,
y todos paramos. Informamos y no
hubo problemas.

La segunda vez parece que en
Artà y Son Servera trabajaban y ya
no se exigió demasiado.

DEOGRACIAS CASTELLANOS (CC.00.):
Los tres pri-

meros días paró el 90 %, la segunda
vez sólo un 10 % y al día siguiente
todos fueron al trabajo. Aquí trabajan
un montón de autónomos y la patronal
les coaccionó. Parece que se ha llega-
do a un principio de acuerdo.

HEM FET AQUEST NOMERO:

Joan Nebot
Mari Gema Melis
Joana Colom
Jaume Fuster
Biel Pérez
Ani Muñoz
M. Antónia Nadal
Pep Terrassa
Maria Vives

Gregori Mateu
Joan M. Rosa
Margalida Rexach
Mateu Gili

Els articlat publicats en aquesta
revista expressen ónicament
l'opinió dels seus autors.

Bolletí de l'Obra Cultural Balear
Capdepera-Cala Rajada
MAIG 1983
Carrer d'Es Port, 43 - CAPDEPERA
Dipòsit Legal: P.M. 497/80
Imprimeix: Apóstol y Civilizador, Petra.
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per qub ?
PER QU2 si un camina el vespre per

l'Avinguda Mallorca necessita
una llanterna per veure-hi?

PER QU2 les faroles de la Plaga de
l'Església de Capdepera no
s'encenen?

PER QU2 hi ha al.lotes a Capdepera
que no troben feina i les
botigues de Cala Rajada estan
plenes de nines de fora i
estrangeres?

PER QU2 no fan uns vestuaris a les
places de l'Església de Capde-
pera i Cala Rajada i tendrem
dos nous poliesportius?

adéu
L'any pcumat., mentne i 'arno ¿n

(que,g Siquien, "Pnuna", dictava -te/J
g04ß>3 de. Sani Antoni, anava comentant
que ja -tenia ma.e.t./5 anyJs. Quan acagdvem
digué aque,s-te/J gio3e/6 que avui pugtieam,
"peía /5-1_ un ca,ó..." EZ dia qua-tne de
maig, ats 89 any, moi va deixan. Senvei
xin de 3enziU homenat9e:

Tenim sa clau en es pany
per poder fer sa tancada,
a festa tan estimada
no seria gens estrany
que aquest fos el darrer any;
sa vida está limitada.

La mort és un riu qui ve
de sa font original,
arrastrant el seu caudal
qui vida eterna no té
i amb sa falcella sap fer
per tots es tallat igual.***

déelmes *Nades
Des Pastor de Son Perdiu

Han passat ses eleccions
i casi res s'ha aclarit.
Mare meva quin bullit!
Ningó vol fer coalicions!
Tothom posa condicions
per dona's vot decissiu.
Jo crec que lo positiu
és posar-se a treballar
i es quatre anys aprofitar
procurant fer es cap viu.

En es siti principal,
fent de pastor, com faig jo,
s'hi ha d'asseure un homo bo
que sapi du's personal.
Potser En Joan Pascual?
No som jo qui ho he de dir,
ni podria consentir
que entre tretze com n'hi ha
cap en poguessin trobar
i es batle em fessin a mi.

Adeu /3-Llan, cançonen;
en pau anav, gio/Jadon!
Foneu humi-e 4envidon,

a£egne honnat.
Amic def .tnegatgadon
de~anl Za

de gangen o connadon
comptbzeu amg Zo manaí.
Que ,s-ilau gen annigaí
en ei Regne de.e Senyon!
I omptclu	 de -la g.ednia

gui.t. que aqu-", heu deíxat!

Lii.tene./3 "Cat.oi"
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EXTRACTOS DE ACUERDOS

DEL

AYUNTAMIENTO PLENO

SESION EXTRAORDINARIA, 18 de marzo. 

Con destino al Polideportivo se
acuerda consignar en el Presupuesto
del presente ejercicio la cantidad
de 1.312.310.-pts.

Se aprueba el pliego de condiciones
para la contratación directa de las
explotaciones temporales en las playas.

En sesión extraordinaria para
la aprobación del Presupuesto, tras
su estudio, es aprobado por unanimidad
el presupuesto ordinario para el presen-
te ejercicio, que sube a 139.750.000
pts. y el presupuesto de inversiones
que asciende a 17.244.393 pts.

SESION ORDINARIA, 7 de abril. 

Se remite al Instituto para la
Promoción Pública de la Vivienda la
documentación interesada (cédula de
edificabilidad y planos) relativa al
solar cedido por este Ayuntamiento
para la construcción de viviendas socia-
les.

En ruegos y preguntas se acuerda
hacer uso del sonómetro del Ayuntamiento
para evitar los ruidos ocasionados
por los usuarios de motos.

SESION EXTRAORDINARIA, 11 de abril. 

Se aprueba la cuenta general del
Presupuesto de Inversiones del ejercicio
1981.

Asimismo, se acuerda la destrucción

de los antiguos distintivos del impuesto
municipal de vehículos, dando de baja
del libro de Valores Independientes
el valor de los mismos.

Se acepta el escrito de Aubardans
por el que pasan a propiedad del Ayunta-
miento solares suficientes para hacer
frente a la deuda contraída por el
concepto de solares sin edificar.

Se acuerda la concesión de las
explotaciones temporales en las playas
del término.

SESION EXTRAORDINARIA, 18 de abril. 

Se acuerda la exposición al público
nuevamente, por espacio de un mes,
de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento.

A propuesta de la Conselleria
de Ordenación del Territorio se acepta
la convocatoria para un concurso de
ideas en orden a la ordenación de la
Playa Cala Agulla.

SESION EXTRAORDINARIA, 21 de abril. 

Por unanimidad se acuerda la adqui-
sición de la mitad indivisa del Castillo
de Capdepera y terrenos adyacentes,
por el precio de 2.500.000 pts.

SESION EXTRAORDINARIA, 22 de abril. 

Comunicada a este Ayuntamiento
la interposición del recurso contencioso
administrativo contra los acuerdos
por los que se para la saca de arena
en la finca de Son Jaumell, se designan
Letrado y Procuradores para la mejor
defensa de los intereses del Ayunta-
miento.
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La publicitat se'n cuida de recordar-nos que hi ha crisi
d'energia perquè llavors acceptem com a beneits la solució que
ells mos venen. El fet és que, entre noltros, un jove va començar
a treballar instal.lant plagues solars i ha acabat deixant-ho.
Hem trobat que valia la pena conéixer les raons de N'Angel López.

y

ACABADA LA CARRERA, COMENG4RES A FER
FEINA AMB L'ENERGIA SOLAR. ENS AGRADARIA
SEBRE QUINES MOTIVACIONS TENGUERES PER
DEDICAR-TE A AIXO. ¿AMB QUINA IL.LUSIO
HO COMENÇARES?

Il.lusió molta. Motivacions n'hi
ha de diferent classe. També perqué
no vaig trobar altra cosa en aquell
moment que em fes tanta il.lusió com

' aixd. Era una cosa nova, tenia un ample
camp per davant i creia que podria
anar bé. L'energia solar, volguem o
no, s'arribará a imposar un dia o l'al-
tre, motivat per l'encariment dels
altres combustibles.

EL FET QUE ET DEDICASSIS A L'ENERGIA
SOLAR VOL DIR QUE TU CREIES EN ELLA?

Naturalment; hi crec. M'he decepcio
nat, perd a un altre nivell.

¿PER QUe HO HAS DEIXAT IDO?

Si ho voleu puc contar des dels
començaments. Un company meu que és
enginyer tácnic i jo, que havia estudiat
Físiques, ens várem veure capaços de
treure endavant aixd, de promocionar-
ho, perquè en aquell temps ningó s'hi
dedicava, el póblic no ho coneixia,
fins i tot Gesa no havia fet res. Comen-
gárem al principi amb material estranger
i llavors, a la llarga, podem dir que
el que ens ha decepcionat... Bé, l'ener-
gia solar és molt cara i crec que és
cara perqué tothom hi vol guanyar molt,
fabricants, distribuidors, i, clar,
quan intentes vendre-ho, la gent no
es veu motivada a comprar-ho només
perqué els diguis que hi ha poc petroli,
molta pol.lució, etc. Aixd a la gent

diu molt poca cosa; el que interessa
en primer terme, i és normal, és la
part econdmica.

¿TAMB2 PODRIA ESSER QUE AQUESTA CARESTIA
FOS IMPOSADA DES DE DALT I QUE SIGUI
UN MOTIU PERQUe LA GENT NO VAGI CAP
A L'ENERGIA SOLAR?

Per descomptat; hi ha molt que
dir damunt aixd. Sí, jo crec que bastant
a dalt, a nivell internacional. El
que interessa, en principi, és l'energia

nuclear, explotar-1a. Ells mateixos
estan convençuts que l'energia nuclear
no té futur. Jo som contrari a l'ener-
gia nuclear. Les centrals que existei-
xen, no sols a Espanya sinó arreu de
tot el món, donen un rendiment baixís-
sim. Ni centrals tármiques, ni hidroelác
triques, ni res funciona amb el rendi-
ment de les centrals nuclears; moltes
estan aturades molt de temps perquá
tenen problemes sempre, les que funcio-
nen ho fan al 30 % de la seva capacitat
real. I per qué es fan? Perquá el fer-
la suposa una inversió molt forta de
capital i d'aquest esforç sempre en
treuen tallada tots; els promotors,
les empreses, unes petrolíferes altres
hidroeléctriques, fan inversions molt
fortes. Amb léstat o amb els governs
fan uns "tejemanejes" de préstecs
subvencions que, per exemple, l'energia
solar i altres tipus d'energia no els
han de menester i en aquests cassos
sí.



CAP VERMELL - 11 -

Jo crec que el negoci gros de l'energia
nuclear ha d'esser la construcció de
la central. Aquí, les espanyoles, per
exemple, la de Zorita no funciona casi
mai, la d'Ascó tampoc, ara han fet
la d'Almaraz i la varen haver d'aturar,
encara no ha funcionat gens...

A PART DE LES GRANS INVERSIONS DE LES
MULTINACIONALS, DE CARA AL CONSUMIDOR
LA DIFERENCIA TAL VEGADA SERIA QUE
MITJAWANT L'ENERGIA NUCLEAR ELS CONTA-
DORS FUNCIONEN I L'ENERGIA SOLAR NO
TE CONTADORS; NO PAGUES A NINGO. ¿O
NO?

Sí, però aquí, a Espanya, l'energia
que es consumeix fa voltar pocs conta-
dors; vull dir que es consumeix una
energia térmica amb fuel-oil o energia
hidráulica. L'energia nuclear suposa
amb quilovats molt poc del fons nacio-
nal, lo que passa és que, a nivell
mundial, ara interessa promocionar
l'energia nuclear i les mateixes empre-
ses fan centrals nuclears. SU les
mateixes multinacionals del petroli
les que es dediquen a l'energia solar,
això és molt sospitós.

De plagues foto-voltáiques per
energia solar n'hi de dos tipus de
venda al públic: la térmica que es
en encalentir una substáncia líquida,
aigua, oli, i encalenteix l'aigua;
és de base molt simple. L'altre tipus
és més conegut del públic; funciona
directe d'energia elécttrica a les
plagues foto-voltáiques. Els construc-
tors d'aquestes plagues són les multina-
cionals del petroli, que també fan
centrals nuclears; són molt cares aques-
tes plagues.

Jo no sé si aquí, a Espanya, se'n
fa cap normalment; les duen dels Estats
Units. Jo no crec que hagin d'esser
tan cares, se'n fan moltes; toca tenir
muntat un sistema més o manco en cadena;
pera aquí també hi ha per carregar
moltes coses: transports, duanes, etc.
Però així i tot són molt cares.

Aquestes plagues produeixen poca
poténcia, pera tenen utilitat a llocs
on la línia eléctrica está enfora;
ara, si has de posar un transformador,
et resultaria molt car. Així pots posar
aquestes plagues i tens més o manco
llum i pots fer marxar petits electro-
doméstics.

El problema és que són cares.
Si valguessin quatre o cinc vegades

menys podrien fer la competéncia a
Gesa i a les centrals. Be', tampoc hem
de pretendre que el problema tan sols
sigui de l'energia solar; amb l'energia
solar directa no es pot fer front a
tota la demanda d'energia existent
a l'actualitat. I, a més, l'energia
solar juntament amb moltes altres ener-
gies que es van abandonant, hidro-elèc
triques, dels saltants d'aigua, (aquí
a Espanya hi ha moltes centrals d'aques-
tes que estan abandonades, no perqué
no siguin rendables, sinó per qüestions
econòmiques...) a llarg termini podria
abastar tota la demanda que existeix;
a mitjan termini s'ha d'entendre com
una aportació considerable al consum.

Les aplicacions òptimes són l'enca-
lentiment de l'aigua a 50 ò 60 graus,
aigües calentes per calefacció. Per
,a la calefacció són necessáries més
plagues i pot resultar car ja que quan
es necessita més calentor és perqué
els dies són més curts i amb manco
sol. Si fossin tres o quatre vegades
més barates això no passaria.

DE FET L'ENERGIA SOLAR gS RELATIVAMENT
NOVA, HI FA FALTA MOLTA INVESTIGACIO;
TU, DE FET, HO HAS DEIXAT PERQUE T'HAS
SENTIT DESENGANYAT QUAN HAS VIST LES
MANGARRUFES DE LES MULTINACIONALS.
PERO, ¿BASTA AIXO PER DIR "HO DEIXAM
FER"?

Això és una qüestió molt personal,
ho deixárem fer perqué no mos donava
per viure. Pots dedicar-t'hi si tens
un altre negoci, llanterner per exemple,
on treballes en altres coses i al mateix
temps promociones l'energia solar.

No era aquest el nostre cas, depe-
níem d'això i no donava. El públic
troba el producte molt car i no té
al.licients per instal.lar-ho.

Una instal.lació d'aigua calenta
per a una família de de cinc o sis
membres, fa un any costava unes 250.000
pts. Això suposa un estalvi de d'altres
tipus d'energia d'un 80%. La gent creu
que l'aigua calenta que es gasta no
té gaire importáncia, però una família
gasta més energia duxant-se que amb
la cuina o el llum.

¿CREUS QUE NO VAL LA PENA EMPENYER
AQUESTES ENERGIES NOVES?

No, jo ho deix; pentura será una
postura derrotista.

(passa a la página següent)
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(ve de la página anterior)

CRIDA L'ATENCIO QUE QUAN VAS A INFORMAR-
TE PER POSAR ENERGIA SOLAR ET DIUEN
"NO gS RENDABLE", I QUAN VAS A COMPRAR
UN COTXE NO T'HO DIUEN A AIXO...

Per a ningó ho és rendable el
cotxe si ho mires bé, però al cotxe
hi estam avesats, mos és imprescindible.
Si hi hagués una crisi molt forta deixa-
ríem un sopar i estalviaríem aquelles
mil pessetes per poder anar amb el
cotxe com ara.

Aixd forma part de la roda. Jo
crec que els fabricants de plagues
solars les podrien fer bastant més
barates. Una família de 5 d 6 membres
necessita tres plagues d'un metre i
mig quadrat per tenir aigua calenta.
Cada placa valia, fa un any, 27 d 28.000
pts. Mires la placa i no té res; mires
una cuina de butá i té més coses i
val 20.000 pts. Jo no sé com és aixd,
deu esser que els fabricants volen
guanyar molts de doblers. Les plagues
que ven Gesa també estan damunt aquest
preu, a pesar de que (no n'estic segur
del tot) estan subvencionades perquè
és Gesa-INI. Es diuen Inisolar i no
sé per qué els distribueix Gesa, supds
que En Feliciano Fuster té molta ma'
baixa i ho ha aconseguit. Gesa és una
empresa que es dedica just a cobrar;
ells tenen una central i cobren les
factures cada mes, però no tenen perso-
nal de fabricació. Lo normal seria
que ho fes una empresa del ram; una
empresa que fabriqui cuines, per exem-
ple, está més relacionada amb aixd
que Gesa.

ELS PREUS QUE DEMANA GESA PER LA INSTAL.
LACIO DE L'AIGUA CALENTA SON DUES PLA-
QUES DE l METRES I, DAMUNT, UN DEPOSIT
DE 150 LITRES: 160.000 pts. L'ESTAT
SUBVENCIONA 40.000 pts. ¿HO TROBES
CAR?

Aixa' és el preu de fábrica de
dues plagues i el depasit (potser hi
entrin les válvules), però llavors
ho has d'instal.lar. Es necessiten
dos homes durant dos dies, tuberies,
conexions, etc, si per això et basten
200.000 pts. resulta car, perqué la
gent totd'una compara. "Si jo em compr
un termo de huta' em costa 25.000 pts."
llavors has de comprar les bombones,
perd en puc comprar moltes fins arribar
a les 200.000 pts.

Llavors mires el pla d'amortització
d'aquestes instal.laciones comparant-
lo amb les convencionals. El fabricant
et voldrá fer veure que amb 5 anys
estará amortitzat, jo a vegades he
dit que eren menys perqué m'interessava
vendre, perd no és així; no te'n pots
escapar de 10 anys. I, a lo millor,
ja haurés hagut de canviar qualque
placa.

Malgrat tot li veig un futur opti-
mista en el sentit de que per una força
superior haurem de recórrer a l'energia
solar i altres més o manco abandonades.

COMPRENEM QUE TU HAS DE VIURE I QUE
ESTAS MOLT DESENGANYAT DEL SISTEMA,
PERO, CREUS QUE ELS "REPASSOS"
TAMB2 REFORCEN EL SISTEMA?

Sí, sí, perfectament d'acord,
vaig en contra del sistema, però estic
ficat dins ell com tothom; llevat de
casos excepcionals de gent que s i tia
tirat "al monte", que pot ser una manera
de tancar els ulls. Tots hi estan afi-
cats, ¿qui és que no hi está?

¿QUI es EL QUE NO HI ESTA?
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material* per a la riostra hlatIrla
PEP TERRASSA

¿ QUI SON ELS GABELLINS ?

La secció titulada "Història de
Capdepera" del mes de març, donava
a conèixer unes interpretacions, reco-
llides per l'amo En Joan "Coll", sobre
l'origen de la paraula gabellí. Avui
en dia, les interpretacions que la
memòria popular encara conserva i jo
he pogut sentir, parteixen del concepte
de gavella o bé de gabella.

Les experiències humanes creen,
orienten i determinen el llenguatge,
i per això, cada particular interpreta-
ció no fa més que donar compte d'unes
circumstàncies històriques i geogràfi-
ques que com a poble teníem i tenim
molt remarcades.

Una relació entre gabellí i gavella
és molt dubtosa. Aquest canvi en
de la "v" de gavella no s'explica ja
que a Mallorca es distingueix fonética-
ment la "b" de la "v".

La relació entre gabellí i gavella
admet més matisacions. Segons el diccio-
nari de N'Alcover una gabella és un
aplec de dues o més persones que s'ente-
nen per a un fi determinat. Aquí encai-
xen les interpretacions donades per
l'amo En Joan "Coll" i també la que
em digué l'amo En Tomeu Melis "Colom".

Segons l'amo En Tomeu passava
que el capdeperí, quan sortia del terme,
procurava sempre tornar amb companyia
de qualcú perquè era conscient de que
Capdepera, degut a les males condicions
de vida i a la misèria, pareixia un
lloc de desterro (paraules del vicari
Alcover, 1821). Ja que ningú volia
venir pel seu propi gust, nosaltres
havíem d'anar a cercar-los i aquest
cercar bona companyia amb algú, aquest
procurar avenir-s'hi bé, entendre-s'hi,
es diu: fer gabella.

L'amo En Tomeu en la seva exposició
relaciona gavella i gabella. Reunir,
aplegar unes guantes persones s'anomena:
gabellar; així, quan un capdeperí torna-
va al poble, la gent 11 demanava si
havia gabellat qualcú. Aquí gabellar
té el mateix sentit que gavellar, perquè

fer una gavella és replegar un conjunt
de manats o falcades d'espigues (a
Mallorca tres falcades fan una gavella,
és lo més regular).

A través de la história el capdepe-
rí o gabellí s'ha sentit fortament
condicionat, conscient o inconscient-
ment, per l'ahlament geogràfic. Per
afegitó la terra no és gaire bona per
al cultiu de cereals, i això feia que
anássim a cercar feina allá on fos;
per exemple, n'hi havia que anaven
a fer les messes (segar blat, fer gave-
lles) a Menorca. Jo crec que aquesta
dura realitat ha provocat el que a
nivell popular es relacioni gabellí
amb gavella i amb gabella.

La paraula gabellí té una altra
interpretació que no té res que veure
amb les ja esmentades de gavella i
gabella.

La península de Llevant está creua-
da per nombroses muntanyes; entre les
files de muntanyes es formen multitud
de valls. A Capdepera en tenim dos:
Per un, el de Sa Torre, hi corr el
torrent de Canyamel; per l'altre hi
corr el torrent de Sa Mesquida.

(passa a la página següent)
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(ve de la página anterior)    

Aquest segon vall ha estat habitat
des de molt antic; basta recordar els
talaiots que hi trobam a cada banda.
Els moros l'anomenaven "Garbelien"
o de les muntanyes. Al peu d'aquestes
muntanyes hi havia nombroses alqueries:
Sa Costa, Son Jaumell (Benu-Jamila),
Benifela (Beni-Filia), So Na Moiana.

Segons el prevere Llorenç Lliteres
als habitants d'aquesta vall "Garbelien"
avui en dia encara els anomenen "gabe-
llins". El diccionari de N'Alcover
dóna com a incerta l'etimologia de

la paraula "gabellí"; potser de l'àrab
"gébli", muntanyenc.

Els catalans, quan duen a terne
la conquesta de Mallorca, intenten
esborrar tots els vestigis de la civilit
zació àrab. En el nostre cas recuperaran
el nom roma de "Caput Petrae" i a n'a-
questa zona se la coneixerá amb el
nom del "lloch de Cap de la Pedra".

A nivell popular, els nostres
veins d'Arta i Manacor, seguiren donant
als nadius de la vall de "Garbelien"
el nom de Gabellins.            

Per la pau, ara
GORI MAITU

POBR¿S CAP7AIRa

de 2)i.3.f. un home, PLncií de Licon,
e gucaí pen	 LiziAíon i que -¿oí juí.

'• aguaníava damuní eZ.3 	 aLlu-
nyaní-,be a poc a poc cap enZioc, meníne
,fopava a La gondaL.geca conína Le.3
paneí.,b innegulan deJ ccutzeit.

La gení que pa.ava,	 deixava
3eguin com	 e,b ínacícbb d'un ca pendUí,
meníne eZ minava ama. cana ila.3.fimoisa
com qui coníempZa -ea viva imaí.ge de
ea pendició.

Leavoneib he pe~-. que i'home,
loí home, no .éA méis que un pone capíai-
ne que va d'una puní a Z'aeína peiZucanf,
engnane que uiciLtacLn ia beva 4nía
&In de pa, de ,JaZuí, de 2Liciíaí,
d'acoLeida, d'amon de joia.

Pen aixd viu, ínegaLla, juga,

no donm, pen3a, can-fa, pZona,
e,bíima, odia i pend -ea vida.

¿n -LOLe3   enínange4 de i'home
enema gen nagení -ea mafeixa hi
gaíega ei maLeix díuJ, qua-?-L mai .3e.di-
2.f. dei -¿oí. I així neJbía un indi-
gení, in,baíiáteí, pogne.

¿Lb ncmíne.,J noisíne.
hone ,bemg..len un erViZoi d'dnie in,ba-
,f.iiVefe-b que epenen ei ,beu momen-t
cnedfiu, allunyaí de íoía Pluisínació.

7o..b eibdevenim, en quabevo_g rnomeni,
cap.faine LncLLgeruLó que jugam a e,men.
imponíaní, pe/7.d que mai annigam a
Lenin un con mee.-U de 2Licif.aí. La
noína agoa4nda dnia de po.ein Len
fsatb poí .3a.t.i4n en _& piena neaZif.-
zació de _ea no-f.na inneempiaçaUe penm)-
ndeiíaí.

LLOCS DE VENDA:

- Els dos estancs de Capdepera.

- Llibreria l'Orient.

- Llibreria Escolar.

- Llibreria Cala Rajada.

- Llibreria Quart Creixent. Ciutat.
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L'AMO EN JOAN "COLL", Joan Sancho Alzamora (1879-1956)
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CAPITOL VIII

Les murades que tenim en el Castell
molts creuen que són anteriors a la
conquesta; aixe) no és cert, aquestes
murades se feren durant el segle cator-
ze, és a dir, tal com estan ara, perquè
la fortificació de dit temps ja no
responia a les necessitats defensives
d'aquell segle perqué les armes ja
eren más poderoses, encara que no fossin
de foc.

A Mallorca nomás hi havia tres
pobles que estiguessin voltats de mura-
da; que eren Alcúdia, Santanyí i Capde-
pera. D'aquests dos primers només vos
diré que les feren aquesta defensa
perquè estan a la vorera de mar, princi-
palment el primer, perquè el segon
hi esta més que noltros. D'aquests
no en parlaré més perquè no mos interes-
sa gaire.

(passa a la página següent)
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Els savis que s'han fet cárrec
de lo que era la nostra població en
aquell temps, diuen que no era un tal
castell con el d'Alaró i Felanitx,
tenia una altra missió. era un defensa
com la murada de Ciutat, només que
era més en petit perquè noltros també
som més petits. Era una ciutadella
per defensa dels moradors dels pobles
costers i reduIda en número d'habitants
com era Capdepera i els altres dos
pobles.

Qui paga els gastos per fer les
murades va ser el govern que hi havia
en aquell temps a Ciutat. Els diners
es tragueren d'un pressupost de murades
que tenia el Regne, del qual també
se pagaren les de Palma i pobles ja
anomenats. Qué costaren, ningú en diu
res; ni fins i tot a l'arxiu del Patri-
moni Reial hi ha cap dada més que una
llista de gastos per pagar els soldats
que guardaven aquest lloc. La llista
aquesta no se conserva tota, no té
començament ni acabament, només n'hi
ha un bocí petit.

La murada se fé segons la necessi-
tat del moment, de manera que no hi

sobrava gaire cosa per cabre-hi el
poble dedins. Els carrers estrets i
les cases molt baixes; portals per
entrar dins el recinte amurallat només
n'hi havia dos que s'anomenen el del
Rei En Jaume i el Portalet. El radi
forma un triangle que té un poc menys
de set quarterades; a la part de Llevant
hi té, aferrades a la murada, quatre
torres quadrades, emmerletades i més
altes que lo demés.

Els governs de tots els temps
no han fet res mai que no els ho hagues-
sin de demanar. Els habitants se degue-
ren queixar als Jurats, que de tant
en tant tenien visites inoportunes

com la població ocupava uns terrenys
que eren del Rei, el govern no degué
posar obstacles perquè se fés aquesta
defensa que ella tota sola bastaria
per posar-nos a l'altura històrica
de moltíssims de pobles que tenen títols
honorífics. I si la nostra història
estigués tan clara com hi está amb
la venguda i estatge del Rei En Jaume
i lo que volen dir les murades, això
tot sol bastaria per dar-nos els títols
de La Muy Leal y Muy Héroe Villa de
Capdepera.  
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ANUNCI 

DESTINAT A TOTS AQUELLS 

QUE USEN DENTADURA POSTISSA 

INSTITUCIONS AUTONOMIQUES

Les institucions polítiques que
donen suport i organitzen la Comunitat
Autónoma Balear són el Parlament, el
President de la Comunitat, el Govern
i els Consells Insulars de Mallorca,
Menorca i Eivissa-Formentera.

PARLAMENT

Les funcions principals del Parla-
ment són:

- La legislativa a iniciativa
deis diputats i govern.

- Control del govern.
- Aprovació dels pressupost de

la Comunitat.
- Establir imposts propis.

- Designar els senadors que han
de representar les Illes al
Senat de l'Estat.

- Aprovar i transferir compe-
tències als Consells Insulars.

- Elaborar proposicions de llei
i presentar-les a la Mesa del
Congrés de Diputats de la Nació.

L'organització parlamentària está
formada per un President, la Mesa del
Parlament, i la Diputació Permanent
formada per diputats de tots els grups
amb representació parlamentaria.

Funciona en ple i comissions.
Se reunirá quatre mesos a l'any, en
dos períodes, un de setembre a desembre
i l'altre de febrer a juny. En sessió

extraordinària, a petició d'una	 quinta
part dels parlamentaris, de la Diputació
Permanent o del Govern.

El Parlament aprovarà un reglament
pel seu funcionament intern.

Está format per diputats elegits
per sufragi universal cada quatre anys.
Una llei del propi Parlament Autònom
regulará el nombre de diputats, els
districtes electorals i el nombre de
diputats de cadascun. A aquestes prime-
res eleccions el nombre de parlamentaris
és de 54. Mallorca n'elegeix 30, Menorca
12, Eivissa 11 i Formentera 1.

PRESIDENT

Es elegit d'entre els parlamentaris
i és nomenat pel Rei.

Nomena els membres del Govern,
als quals dirigeix i coordina. Es políti
cament responsable davant el Parlament.

Ostenta la máxima representació
de la Comunitat Autónoma.

GOVERN

Té les funcions executives i admi-
nistratives. Els consellers són elegits
pel President i no passaran de deu.

Cessa per dimissió del President
o pèrdua de confiança parlamentària.

La seu del Govern és Ciutat.

CONSELLS INSULARS

Les seves funcions i competències
són aquelles que el Parlament li traspas
si, a més de les fixades a l'Article
39 de l'Estatut.

El Govern, administració i represen
tació de les illes correspon als Con-
sells Insulars.

Estan formats pels diputats elegits
al Parlament a cascuna de les illes.

COMPETENCIES DE LA COMUNITAT

Entre d'altres, les competències
de la Comunitat Balear són:

- Ordenació del territori, litoral,
urbanisme i vivenda.

- Obres públiques.
- Agricultura i ramaderia.
- Foment i promoció del turisme.
Ordenació turística.

- Ensenyança de la llengua.
- Protecció i foment de la cultura.

Li correspon a la Comunitat, desen-
volupar lleis, entre d'altres, en les
matèries següents:

- Règim jurídic i responsabilitat
de	 l'Administració Autónoma

i local.

(passa a la página següent)
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- Règim estatutari del funcionament
autònom i local.

- Denominacions d'origen.
- Protecció	 del	 medi-ambient.

Ecologia.
- Ordenació de la pesca.
- Coordinació hospitalària, inclosa

la Seguretat Social.

La Comunitat té funció executiva
en relació a:

- Activitats molestes, nocives,
etc.

- Expropiació forçosa.
- Gestió de museus, bibliotéques,

etc.
- Indústria.
- Protecció Civil.
- Defensa del consumidor.
- Gestió del Règim de la Seguretat

Social.
- Legislació laboral de l'Estat.

HISENDA

Regeix el principi d'autosuficién-

cia de recursos per a satisfer les
competències.

Els ingressos de la hisenda auton-
mica procedeixen de: els imposts propis,
els crèdits de l'Estat, les activitats
de dret privat que exerceixi la Comuni-
tat, el seu patrimoni, els recárrecs
dels tributs estatals, les multes i
sancions, els crèdits de Deute Públic,
les assignacions dels Pressuposts Gene-
rals de l'Estat, les transferències
del Fons de Compensació Interterritorial

Per la Disposició Adicional Tercera
es concedeixen a la Comunitat Autònoma
els rendiments dels imposts següents:

- Impt. s/ Patrimoni Net.
- Impt. s/ Transmissions Patrimo-

nials.
- Impt. s/ Sucessions i Donacions.
- Impt. s/ Casinos, jocs, etc.
- Impt. General s/	 vendes en

fase minorista.
Impt. s/ consums específics,

excepte monopolis fiscals.

LLuciá Sirer i Fuster



Bomba atbmica made in USA	 CAP VERMELL - 19 -

Per els seus fets els coneixereu.
Recordem-ho: fa trenta-vuit anys un
pilot de l'aviació militar nord-america-
na va deixar caure la bomba atómica
damunt les ciutats japoneses de Hiroshi-
ma i Nagasaki; la primera bomba atómica
en la história de la humanitat. Instanté
niament varen morir més de 200.000
persones, sacrificades a sang freda
des d'una taula d'operacions estratégi-
ques en el Pentégon, per uns polítics
i militars amb molta visió de futur.
Així els Estats Units, que pretenen
esser el país més defensor de les liber-
tats humanes, més democrétic, més avan-
çat, són el primer país que utilitza'
els mitjans d'extermini de masses per as
segurar els seus interessos polítics
imperialistes. Després vengueren les
escabetxades del Vietnam.

I ara Mister Reagan, aquest "pisto-
ler" atdmic amb cara de cínic, diu
que en aquest any vol instal.lar a
l'espai europeu no sé quins nous missils
atdmics per assegurar la seva defensa.
Segons ell diu, cada comunista, cada
rus, mos té gran rébia, i són molt
perillosos. I és que les bombes estan
millor fora de casa; i una guerra pot
esser bona si a mi no me toca. I és
ben cert que sobre Washington, ni sobre
New York, ni sobre Philadelphia encara
no hi han caigut les bombes.

¿Quin és el futur per a nosaltres,
les masses de població que tan sols
som un número dins una estadística
d'extermini? ¿Tan sols podem anar malvi-
vint fins que les super-poténcies
trobin políticament interessant la
destrucció parcial d'Europa? ¿Qué podem
fer? Més de 3'7 milions d'alemanys
ja han firmat el "Krefelder Appell",
contra la instal.lació de nous missils
nuclears a Europa. Els pobles del món
volen la pau, no necessiten mitjans
d'extermini de masses per viure amb
llibertat sobre la terra. Els qui vul-
guin escriure una carteta a Mis ter
Reagan, criticant la seva política
armamentística, la intervenció dels
Estats Units a Centro-América en ajuda
de les dictadures (El Salvador, Guatema-
la, Honduras) que va en terrible aug-
ment, o tantes altres coses, aquí tenen
la seva adreça:

Mr. Ronald Reagan
President of the United States
White House
1600 Pensylvania Avenue
NW - Washington D.C. 205000
U.S.A. 

LA PETITA NINA MORTA 

Jo toc a la teva porta,
a tantes de portes ja he tocat!
encara que ningú em pugui veure;
ja que els morts són invisibles.

Jo vivia a Hiroshima.
D'aix3 fa deu anys.

Ara ja per sempre em qued al set anys
Els infants morts no creixen pus.

El foc primer agafa' els meus cabells,
llavors se'm cremaren els ulls,

les mans - la meva sang s'e vaporé.
Fins que jo no vaig esser més que cendra.

Res més de bo em podeu fer.
Res, res. Heu de pensar,

un infant s'ha cremat com paper.

Res més 11 Podeu regalar

Lleugerament toc a les vostres portes.
Donau-me la vostra firma.

Que pus mai més toqui als infants,
que pus mai més els infants cremin,
i que puguin menjar caramel .los.

Nazim Hikmet, 1956.

Mateu Gili



espoPts CAP VERMELL - 20 

- Independentment dels resultats que
es puguin aconseguir a la LLigueta
d'ascens a Tercera Divisió, la Directiva
de l'Escolar ja ha complit la seva
promesa de jugar-la.

- Quan aquest número de "Cap Vermell"
arribi a les vostres mans ja s'haurá
jugat el primer partit contra l'Atlétic
Baleares.

- Si aquest partit s'ha guanyat, les
esperances romandran intactes.

- Si s'ha perdut, també s'hauran perdu-
des bona part de les possibilitats
de pujar.

- Encara que no totes.

- Durant els quinze dies entre el final
de la LLiga i la Fase d'Ascens, hem
anat un parell de vegades pel camp
de futbol.

- I mos ha alegrat ferm comprovar com
a les ordes d'en Pedro Rios ja s'hi
entrenaven un grapat de juvenils que
es té l'intenció d'incorporar al primer
equip.

- Per cert, i parlant de juvenils,
hem de consignar la gran satisfacció
que mos ha produrt que un d'ells, en
Tomeu Moll, hagi estat convocat per
la Selecció Balear.

- Com ho ha estat, també, en Tomeu
Pascual, el destacat porter del Badia
de Cala Millor.

- Aixd comença a donar fruits.

- Ara lo que falta, es pugi o no, és
acondicionar el terreny de joc, que
fa llástima.

- I a aquest capítol, ho podeu veure
a la página corresponent, l'Ajuntament
ha pressupostat per enguany, la quanti-
tat de 1.312.310 Pts.

- Que no és poc i que, juntament amb
l'ajuda corresponent del Consell, pot
servir per comengar a dignificar aquest
recinte tan deixat de la ma de Déu.

- Lo que importa és que els ánims no
decaiguin, passi lo que passi.

- Seria una llástima que, després de
tot, uns resultats de darrera hora
refredassin l'afició.

- Crec que entre tots podem aconseguir
un Escolar més gran, en el sentit més
ample de la paraula.

- Els directius, planificant bé la
próxima temporada, estudiant amb seny
els possibles fitxages i treballant
la cantera.

- Els jugadors fent honor als colors
del Club.

- Els aficionats, recolzant amb la
seva presáncia i amb el seu estímul,
l'equip.

- I noltros, procurant •esser objectius
en les nostres informacions i donant
cabuda en les nostres págines a totes
les veus que tengui qualque cosa que
dir.

- Ja ho seria guapo aixó!

- Després de tot, insistim, el futbol
no és més que futbol, i no cal cercar-
li cinc peus al moix.

- Salut, i fins al mes que ve.




