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Bolleti de l'Obra Cultural
Balear

Capdepera
Cala Rajada

L'hem fet:
Joan Rai.
Pep terrassa.
MQAntönia Nadal
Maria Vives.
Jaume Fuster.
Paco Gallan
Ma.Antbnia Gomis
Tio Gilito.
Antònia Vila.
SebastiàFerrer
Biel Torres.
Joan Espiritusanto
Miquel Ferragut.
L1ucià sirer.
Isidor Rodríguez.
Ani Muñoz.
Isidre Bon.

Dipòsit legal 197/80.
I m prImelx:
Apostol y Civilizador.

Els autors d'aquesta re-
vistaexpressenunicament
l'op inió dels sues articles.

L'Actual equip de govern municipal havia manifestat el com-
promís d'establir canals de comunicació amb el ciutadà per oferir-
li una informació clara, detallada i puntual sobre les actuacions, de-
cisions i projectes del Consistori. Creient complir aquest compro-
mís, a principis de Gener sortí al carrer l'autoproclamat primer
bolletí d'informació municipal. Si deim que ens decepcionà serien
benevolents. Estam convençuts que no va agradà ni als qui el feren.

El primer que no hauria de fer l'equip de govern és confondre
informació amb propaganda pura i simple. En segon lloc, si es parla
d'un bolletí municipal i es paga amb doblers del pressupost, ha
d'estar obert a tots els grups polítics, inclosos els de l'oposició, i
encara dels ciutadans. Aixl mateix i si com es diu hi ha un profes-
sional darrera aquest producte, no hauria de donar la impressió de
què rhan fet uns aficionats com nosaltres mateixos.

No, no ens agradà gens ni poc el bolletí. No és l'opinió del batle
el que interessa als ciutadans. La gent el que vol saber és quan i com
es resoldrà cada un dels problemes del municipi i amb quins doblers
s'haurà de pagar. Això és informació. En canvi parlar de sortir al
pas de rumors inf-undats i malintencionats és veure bubotes on no
n'hi ha i adoptar actituts més pròpies d'altres sistemes polítics.

Convidam als responsables de la cosa municipal a replantejar-
se el tema del bolletí. El primer número va resultar impresentable
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RECTIFICACIO No foren més d'un
milió de pessetes el que entregà l'Ajunta-
ment a la comissió dels Reis,sinó mig
milió.Valgui la rectificació.

SANT ANTONI La tradicional anima-
ció que la carecteritza,es desenvoluparen
les festes de Sant Antoni. Rock per els més
joves a la plaça de l'Orient i més bisties que
mai a la cavalcada tant de Capdepera com de
Cala Rajada. La entrega de premis i cant de
gloses a la plaça des Sitjar i devant l'esglé-
sia de Cala Rajada no resultaren tan feixucs
com anys anteriors,cosa sempre d'agrair.
Els foguerons bé,sobretot els des
Faralló,amb música,coca,sobrassades i bo-
tifarrons a voler. I vi. En Jaume Fuster ha
pres el relleu a Jaume Llaneres,a1 cel cia,en
el art de glosar. Que sia per molts d'anys I

AQUIFER CONTAMINAT Ens han co-
mentat que a una prospecció al Coll d'Oss
han trobat aigues brutes al subsol i l'han
extreta al carrer. Ja tenim el subsol conta-
minat.

BUSTIA REIAL Un grapat de perso-
nes de Cala Rajada instal.laren una bústia
reial perquè els nins poguessin fer arri-
bar les seves il.lusions als Reis d'Orient. Els
municipals la retiraren sense més explica-
cions. Al final esdesféu el mal entès i el
tornaren col.locar al seu lloc.

Molta gent es demana per què el Patge
Reial desde fa dos anys no baixa a Cala
Rajada a anunciar la vinguda dels Reis
d'Orient.

ELS REIS A L'ESGLESIA Molt co-
mentat ha estat el fet que els Reis no repar-
tissin els caramels a l'interior de l'església
de Cala Rajada. Sembla ser que un mal entès
d•horaris fou el causant de la polèmica.

VANDALISME El parc públic de S'Al-
zinar i el gimnàs,ha patit els efectes del
vandalisme suposadament juvenil. Vidres
(irompibles) romputs, els bevedors passat
per ull i papereres destrossades són la
tarja de presentació.

Però aquesta epidémia afecta també

les papereres i faroles dels carers. Va es-
sent l'hora de trobar qui ha estrat i llevar-
li les ganes de tornar-ho fer

SETMANA DE LA NATURA Del 10 al
14 de febrer es du a terme una repoblació
forestal a Son Jaumell i S'Alzinar per les
escoles de la població. També una campan-
ya de recollida de piles tòxiques.

EXPOSICIO DE1 G.O.B. organitza al
Teatre Principal una exposició amb el lema
" Per una Mallorca digna, prou d'urbanit-
zacions !".

NORMALITZACIO LLINGUSTI-
CA Un alt cap militar de l'Estat espanyol
calificà de terrorista a la política Ilinguís-
tica de l'universitat Balear,tal com ho faria
un membre d'un exercit d'ocupació.Desde
un bon principi Cap Vermell es fitxà la
normalització Ilinguística com una de les
metes a assolir. No claudicarem.

JUDO El dia 1 de febrer tingué lloc al
pabelló esportiu de Calvià el Campionat Ba-
lear de Judosub-21. El club local Renshin-
kan presentà només a cinc judokas. Els re-
sultats han estat els seguents: Maria Fca.
Artigues campiona de Balears sub-19 a la
categoria de menys de 65 kilos. Els altres
dos judokas locals,José Nicolau i Santi Espi-
ritusanto han quedat tercers classificats a
la categoria sub-21. En Santi va tenir mol-
tes possibilitats de competir a la final,però
es va lesionar i no pogué lluitar al nivell
que ens té acostumats.

També tenim a Cala Rajada un altra
campió de Balears, categoria
judokita,Llorenç Serra,que també va obte-
nir el màxim guardó.

L'onada de robatoris que arrasa Capdepera i
Cala Rajada.
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URBANISME

Com el mateix Joan Llull reconeix hi
ha dos temes que son important issim, I 'area eco -

nom ica i la urbanistica. 5i aquestesdues arees so -

iucionen els seus problemes pract icament el vui-
tanta ner cent de la problematica municipal està
resolta. Aquestes dues àrees condicionen tot a I -

tre
Per això, hem volgut tenir una conversa amb

En Joan, cap de llista del Pp. , perquè ens explicàs
el programa d'urbanisme del Partit Popular que, en
principi, es mostrà favorable a la modificació de les
Normes Subsidiàries votant a favor en el plenari del
22 d'Agost passat.

Joan Llull - Nosaltres estarem a favor de la mo -

dificació de les Normes .Subsidiàries, però amb
condicions. una mo 1 t important és que mentre s'a-
nassin confeccionant les Normes el regidor d'Ur -

banisme, com el I mateix va asssegurar aniria de-
manant alsveinats afectats la sevaopinió infor -

mant - los de les modi ficacions. El nostresí tambè
estava condicionat a que se'ns informàs de quines
eren les directriusqueseguiríen per fer les modi-
f icacions i que ens demanar íen lanostra opinió.

A la suspensió de I I icències amb caràcter
preventiu la condicionàren a que s'aixecàs a les
zones en què la regiduría d'Urbanisme tingués
estudiat que no s'han de reformar, ja que no es
tracta de tenir la construcció aturada al municipi
quan hi ha gent que ho està passant malament a causa
d'això.

El quepassa, desgraciadament, és que capd'a -

questes tres condicions s'està cumplint. Nosaltres
no hem rebut suficient informació, no sabem que se
doni informació a I veïnats i sobre la suspensióde
I I icènc ies d'obres ja n'han passat m és de dos mesos.

Cap V. - Al vostre criteri, quines directrius s'hau-
ríen de seguir per modificar les Normes Subsidià-
ries?

- Lanostra ideageneral és la següent Volem
que Capdepera sigueixi essent un poble. 5i hi ha
unes Normes amp les el que fan és que el poble torni
gran i es converteixi en ciutat, i nosal tres no ho
volem.EI que volem és que continuí essent unpoble
i seguir amb un pressupost municipal de poble,

suficient peratendre les necessitats de la nostra
gent, del nostre poble.

Si ampl iam el diàmetre de les zonesurbànes
això suposa més infraestructura, clavagueram,
faroles, asfaltat, etc... lnclús un augment de la
del inqüència, perquè a les c iutats sempre hi ha més
inseguretatqueaunpoblepetit on tothom esconèix.

Per tantno volem fer tornar a I poble gran, el
que volem és queesreformi, perexemple tenim el
casc antic de Capdepera on se podrien arreglar les
façanes seguint l'estètica tradicional ma I lorquina,
apostaal darrerplenari proposàrem que es fomen-
tàs laprofessiódelsmargèrs i dels treba I ladors de
la pedra.

Turfsticament, inclúsnoseríabo fer de Cap -

depera una ciutat. Tenim un exemple que ens pot
servir de guia i és a Palma, a la bariada de Cala
Major que va esserel bressol del turisme a Hal lor -

ca i araestàcompletament acabada perquè va créi -

xer sense unes directrius clares i s'ha convertit en
un barri més de Palma. Ha deixat de tenir atractiu
turístic i la gent no hi acudeix. Això s'ha d'evitara
les nostres zones,a CalaRajada, a l'Agulla,SaFont
de Sa Cala, Canyam e I, Sa Plesquida.

Apartird'aquí ,d'aquesta idea general el que
nosaltres voldrien és conèixer la idea del grup de
govern i la del regidor d'Urbanisme en concret.
Tambèhauríen de tenir present e I Plà d'Ordenació
que està preparant el Govern Balear que serà,
segurament, moltrestrictiu i que fins i tot frenarà
I 'expansió urbana a alguns municipis.

Ensagradaríacompararsi les ideesde I 'equip
deGovern, que sónendefinitiva els responsab les de
les modi ficacions, coincideixen amb les nostres i
també si coincideixen amb el P1 à General que ela -

bora el Govern, i que inclouel famós anell dels 500
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metresde zonaverdarodejant els nuclis turístics.

-Dins l'àmbit de l'urbanisme , hi ha qualque
assumte que considereu prioritari ?

-Hi ha urbanitzacions; com les de Cala Gat , a
dalt de Ca la L I iteres i altres, quenoestanentregades
a 1 'Ajun tament. El què no pot fer 1 'Ajuntement és
com l'estruç, amagar el cap baix I 'ala no voler en-
frontar-se amb el problema. Es necessari arribar
a una solució, cercar f órmu les perarreglaraquest
assumte encara que sabem que serà di f íci 1. 5ería bo
d'arribar a unconcens amb els veinats queviuena
aquestes urbanitzacions. Aquest punt, nosaltres
I 'incloguèrem a I nostre programa electoral.

-Pel que ja has dit, no vos passen gaire infor-
mació....

-De moment no tenim suficient informació,
se'ns va prometre, però no s'està complint del tot.
Jo pens que la informació aue dóna IAjuntament
fa I la un poc, semb len més actes e lectora I istes que
una informaciódestinada a la ciutadanía. Crec que
s'estan oblidant que governen per a tot el poble de
Capdepera inoúnicamentperals8000 900 que els
votàren.

A un Plè demanàren què havia passat amb
I 'aixecament de la suspensió de I I icències d'obres
que no s'havia complit alsdos mesos. Intuïm quehi
ha certa desavinença entre I 'àrea urbanística i la
batlia, sembla que no arribin a un acord entre ells
aixci afecta aquesta àrea tant important que és

I 'urbanisme. Pot , també, tenir relació amb la
di fíci I situació econòmica a la que ha arribat el
Consistori. Hem de tenir en comta que la bona
planificació i adm inistració és primordial perre -

gir els destí d'un

Cap Vermel 1 proposa...
l'Ajuntament disposa.

En ple ordinari de dia 6 de Setembre de 1990, el punt
IV ( Plà director de ports esportius), fou aprovat per onze vots
a favor, una abstenció i un vot en contra.

El que s 'aprovà fou sol.licitar al Seuei de Ports i
Litoral , que la costa de Capdepera es protegeixi amb el grau
I, llevat el tram del port actual, des del Carrer Coconar fins al
carrer Antoni Maura, per al qual es proposa el grau de
protecció III.

Com sigui que el mateix Pla diu que " en qualsevol cas
podràn sempre els Ajuntaments augmentar el Grau de protec-
ció de les seves costes

Com sigui que el Consistori és un altre i l'equip de
govern s'autoproclama progressist

Com sigui que l'actual Consistori aprovà la modifica-
ció de les Normes Subsidiàries.

Com sigui que s' està redactant un nou Pla Director de
Ports Esportius pels tècnics de la Conselleria d'Obres
ques que accepta les al.legacions que h presenten els Ajunta-
ments i Associacions Ciutadanes.

Com sigui que el vot en contra d'En Pere Nadal i
l'abtenció d'En Salvador Moll ens fan mantenir les esperan-
ces.

Proposam que l'Ajuntament modifiqui les Normes
Subsidiàries en el tram de costa comprès entre el carrer
Coconar i carrer Ramón Franco i el classifiqui amb el Grau de
Protecció I. I que l Ajuntament ho comuniqui als redactors del
Nou Pla Director a fi que incloguin la modificació al Pla
Director.

La classificaciódel Plà Director de Ports Espor-
tius és:

grau de
protecció prohibit

permés amb
justificació pernnès

I
ports esportius
dàrsenes esport

escars
embarcadors
ancoratges

.	 H
ports esportius
Dàrsenes esport

escars
ebarcador
ancoratge

IH
port espor
dàrsenes
escars
ancoratge
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AGENDA OEYE LA VILA

Naixements.

Dia 1 Laura Rozalen Nieto de na Maria
del Pilar i de n'Andres
2 Laura Mir Candelario de na

Manuela i d'en Francisco
5 Agustin Esteva Moll (Coixu) de

na Catalina i d'en Miquel Angel
11 Francisco M. Luque de la Rosa

de n Esperanza i d'en Fco. Javie
13 José A. Alzamora Garau de na

Rosario i d'en José
16 Francesca Puigserver Amer

(Taqueta) de na Ma. Antònia i d'en
Andreu

19 María I. Picó Mas de na María
I. i d'en Gabriel

30 Juan Marc Cam pós Sirer (Ca-
teol) de na Margalida i d'en Miquel.

Matrimonis.

Dia 4 Bartolome Sureda Llinas amb
Juana Ribot Maymó

5 José A. Garcia Ruiz amb Encar-
nación Manrique Moreno

26 Juan Mora Ramón amb Maria
I. Manresa Borrs

Defuncions.

Dia 2 Prudencia J. Gutierrez Flores
(1901)

10 Antonia Alzamora Barceló
"Funtilla" (1901)

18 Gerbert Leichter (1918)
23 Francisca Ferrer Garau

"Radina"(1943)
25 Lidia HernandoOrtega (1913)
31 Francisca Jacobi

xerrameca

Febreret curt,pitjor que turc.E1
plom,que amaga el cel,goteja amb força
sobre la terra,mentre els raigs llençats per
Zeus es claven a les montanyes de Sos Sas-
tres acompanyats de forts brogits.Boreas
bufa,a estones,un aire gelat que es cala fins
al moll dels ossos.Pels carrerons del Castell
baixa mig pam d'aigua i en Cucales,valga'm
Déu,calça sandàlies tot i que es té per bon
metereóleg.

Els tres amics s'ho miren de darrera
els finestrons del casolot del
Governador,mentre no deixen de parlote-
j ar.

-Que llegireu es diari,s'altre dia ? Ara
vos pujaran de categoria i sou i vos vesti-
ràn de generalot -digué l'estudiant.

-Abans demanaré la baixa -respon-
gué el Portalà.

-Doncs a mi,no em sembla ta mala-
ment com voleu suposar -intervingué Cu-
cales -.És una manera de revifar el
turisme,ara que va a la baixa,i pot donar
feina a molta gent.l el marc és
incomparable,no m'ho negareu.

-N'hi ha que confonen Mallorca amb
una zona comercial,sols coneixen el llen-
guatge dels diners,sense que els importi
arrenar la història i els sentiments del
poblt.,capgiren els valors tradicionals sense
mesurar les consequències de seu materia-
lisme vulgar i barroer -.EI Portalà anava
embalat i si no hagués estat per un llamp i
un esclafit sec, surran de 1;esglesieta,encara
peroraria.

-Jo -aprofità l'Estudiant per dir la seva
-avegades,pens que no hi ha res a fer i que
aquesta cultura importada,no se sap d'on,ha
guanyat la partida.De fet són molts els qui
accepten,com en Cucales,e1 discurs de les
falses Iluisors d'aquest món de faràndula
estantissa,del diner fàcil,del consum sem-
pre insatisfet de més i més foteses.

-E1 Castell -agafà de nou el fil el Por-
talà- representa la nostra história,és el
símbol que ens lliga als avantpassats,és les
nostres arrels,ens permet destriar la nos-
tra personalitat.Convertir-lo en un negoci
per a turistes no té nom.

-I si és ver que en poden treure tants
de milions com diuen,segur que n'hi ha
més de dos que el somien al Castell -
digué,judiciós,en Cucales.

Imperceptiblement,els tres homes
havien travessat la cambra tot seguint el
rumb de la ternpesta.Ara,ajupits rera el
finestró,miraven la pluja que no parava.
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-Què heu llegit sa revista que repar-
teix s'Ajuntament ? -demana Cucales.

-Talment es No-Do -contestà l'Estu-
diant.

-A1 pròxim número es batle hi inagu-
rarà pantans -seguí la broma el Portalà.

-La informació té un preu i io hi venc
a bé de pagar-la.pero la propaganda que
cadesqú es pagui la seva -explicà l'Estu-
diant el seu punt de vista- .E1 que jo vull
saber és per què han triat l'escorxador per
cedir-lo a la Creu Roja i no cap altra
lloc,quan començaran les obres d'agença-
ment i què costaran.Amb quins criteris
s'ha omplert Cala Rajada de senyals de trà-
fic ?.E1 pressupost del Patronat de
Turisme.Els motius que dugueren a revisar
les Normes Subsidiàries i els criteris que
els regidors daren als tècnics per refor-
mar-les.Saber si el departament de Cultura,a
més de regalar estampetes,com diu el Sr.
batle,te un programa de política
cultural.Saber el que costa al poble la Banda
de Música,la cavalcada dels Reis,les estre-
nes de Nadal,o el mateix bolletí d'informa-

ció municipal.
-Moltes coses vols saber tu,

bergant - L'inteiTompe ei Por-
talà.

-Es el que prometereit -insistí l'Estu-
diant.

-De bades,tambe estan Der la norma-
lització linguística i el batle s'esplaia ei
castellà.

-1 els de l'oposició que no hi surten a
la revista ? -observà,perspicaç,Cucales.

-Quins poders fàctics,quines obscu-
res i amagades xerxes.quins particuirs
interessos. quins temibles P netnics,
guen a un batle gabelli a escriure en castk_.
Ilà ? -aqui 1 Estudiant adopta el post d'ora--
dor enfilat demunt la trona.

-Això és massa ! -esclafí a riure
Cucales.

Horabaixando,els tres amics,malgrat
la piuja,surten defora per anar-se'n a ca
seva,encara que en Cucales ari - ibarà atülp
els peus xops.

Es Portalà.
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Sons i Renous.
per M. Antònia Gomis

Xè ANIVERSARIDELA CORAL S'AL-
ZINAR

CONVERSA MANTINGUDA AMB
ELIONORGÓMEZ-QUINTERO,DIRECTORA
DELACORAL,BàRBARA
FEMENIES,PRESIDENTA I VICENÇ
NADAL,SECRETARI:

Tot va començar a l'any 81,quan la Delegació
General de la Joventut es va posar en contacte amb Miquel
Perelló,director en aquell temps de Iescola S 'Alzinar de
Capdepera.Hi havia una proposta,per si existís alguna
coral al poble,per anar a Alacant a un encontre estatal de
corals.De seguida,Miquel Perelló,sabent que n'Elionor
tenia una coral infantil a 1,escola,li va fer la proposta.Ella
se posà al devant de la tasca i,ampliant la inicial Coral
Infantil amb pares,professors i altres persones amb conei-
xements del cant,varen començar a assajar en el desembre
d'aquell mateix any.

La mostra havia de tenir lloc el 6 de febrer del 82,i
la nostra incipient i coratjosa coral va preparar tres cançons
del Renaixement per a l'aconteixement.Només dues co-
rals representaven les illes: la Coral Universitària de Palma
i la Coral S'Alzinar de Capdepera.

Aquest va esser l'inici de la Coral S'Alzinar,encara
que en Vicenç mos conta que n'Elionor ja feia temps que
tenia ganes de fer una cosa així.

En el primer concert,a Alacant,eren una
cinquantena de persones que cantaven. Aquesta xifra ha

anat augmentant i minvant al llarg d'aquests anys. La
Coral sempre ha estat integrada per gent de diferents
edats,però a lactualitat s'ha anivellat,en aquest aspecte.

Parlam també del nombre de concerts donats en
aquests anys: més de cent arreu de 1 illa,el primer a Alacant
i un,e1 desembrebre passat,a Eivissa.Ha participat aquests da-
rrers anys en la programació de concerts "Un Hivern a Ma-
llorca" patrocinats pel Patronat de Turisme de Cales de
Capdepera i ha col.laborat en nombroses ocasions amb el
Centre Cultural Banda de Música de Capdepera,així com
amb la Camerata Orquestra de Llevant,Grup de Metall de
Manacor,Grup de Metall de la Banda de Música de
Capdepera,amb la Banda de Música de Son Servera...

Han col.laborat,com acompanyants de la Coral,amb
bandúrries i Ilaüts,na Margalida "Xerubina",na Maria
"Lareva',n'Antónia"Mateveta" i n'Antónia"de'sSifons".
I com acompanyants ambteclats Antònia Ballester,Antónia
Mercant,Berta Liesegang i M. Antònia Gomis.

Els solistes habituals de la Coral són Bàrbara
Femenies,Esperança Sureda,Maria Llull,Pere
Llabata,laume Fuster i Vicenç Nadal.Recordam tambè
que na Joana Colom va ser solista de la Coral.

La Coral S'Alzinar té una junta amb vuit
membres:com a presidenta,Bàrbara Femenies;com a se-
cretari Vicenç Nadal,que darrerament du tots els truis i tots
els manetjos;i els vocals Elionor Gómez-Quintero,Jaume
Fuster,Tófol Sureda,Joan Llabata,Paquita Morey i M.
Antònia Gomis.

Aquesta Coral sempre ha estat preocupada per les
millors interpretacions de la música dels seus
concerts,música que ens ha ofert des de la més popular fins
a cobrir els estils renaixentista,barroc o clàsic;per això ha
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procurat que els seus components puguin disposar d'uns
professors de tècnica vocal,així com poder assistir a cur-
sets d'interpretació.

Tantes coses hem tret i hem parlat en aquesta
conversa ( que no volem oblidar que la Coral ha estat
convidada a Austria i a Alemanya,peró la manca de pres-
supost no ho a permés;tampoc volem oblidar el projecte
d'aquest any d'anar a Menorca ) que només manca parlar
de la festa de l'aniversari.

La festa,de fet,ja ha començat: s'ha convidat a tots
els antics components i col.laboradors (prop d'un cente-
nar) per assajar conjuntament les tresprimerescançonsde
fàdeu anys. La continuació de la festa fou el dissabte,8 de
febrer,a l'església de Capdepera,amb un concert
conjunt;primerament,l'actual Coral S'Alzinar oferí les
obres més significatives del seu repertori,i per
acabar,conjuntament amb tots els demés,feren quatre
cançons.Desprès del concert hi hagué un refresc per
tothom,cantaires i públic.

Suposam i esperam que fou de l'agrat de tots,i per
acabar la nostra conversa ens desitjam que la Coral S'Al-
zinar tengui llarga i fructifera vida.

CONCERTS FEBRER 92

"Un Hiver a Mallorca": Trio Xostàkovich,al'es-
glésia de Cala Rajada.Data a concretar.

Aquest trio rus va venir a les IV Serenates
d'Estiu de JJ.MM. de Capdepera, als jardins
de D. Bartomeu March,tingueren moltíssim
d'èxit. Recomenable.

Per què ?

Per què
	

el bolletí d'infor mació
municipal pareix ,més

propagandistic que no
informatiu ?

Per què
	

en el bolletí d'infor mació
municipal no hi surten tots
els partits polítics amb re
presentació municipal ?

Per què cada pic que fa un poc de mal
temps el llum s'apaga ?

Per què a Capdepera hi ha els noms
dels carrers la meitat en
mallorquí i l'altra meitat en
castellà ?

Visca la llengua normalitzada !

EL :COS DE BOMBERS
' VOLUNTARIS DE

CAPDEPERA (i II).
Per dues vegades,a nivell

d'Estat,s'ha intentat organitzar cossos
de bombers voluntaris,a Sevilla i
Saragossa,encara que sense èxit.La ter-
cera tentativa correspon a Capdepera
gracies a la labor del enginyer Sr.
Jerry Jesse,expert professional en in-
cenOis i sinistres relacionats amb pro-
tecgió civil.E1 Sr. Jesse ha aconseguit
queel projecte sia una realitat,bastin
les eguentes dades per a mostra de la
necéssitat i utilitat de la seva labor:

Des de l'agost de 1988,en que re-
alitzaren la primera sortida fins
avui,han realitzat 99 intervencions
que duraren 348 hores amb una mit-
jana de tres hores per sinistre.

Els motius principals pels quals
fou 1 necessaria la seva ajuda són: 13
incendis a garrigas,13 rotures de
cables elèctrics de Gesa,11 inunda-
cions de soterranis,6 incendis fores-
tals,6 a vivendes,5 a l'abocador de
fems,4 incendis a hotels,3 a
cafeteries,un escapament de clor el
qual requerí una intervenció perillos-
sa,5 falses alarmes,etc.

Les intervencions tingueren lloc
en 37 ocasions a Cala Rajada,16 a
Capdepera,altres 16 a Canyame1,8 a la
Gulla,etc.

El Sr. Jesse es queixa de la escas-
sa o nula compenetració entre els
bombers professionals i voluntaris i

seu desitg sería lograr un consens
ambdós cossos.

Els bombers voluntaris es merei-
xen el reconeixement per part de
tots,no tant sols per la utilitat de la
seva labor,sinó per el seu esperit
desinteressat i voluntari que no rega-
teja esforços a l'hora d'ajudar al ne-
cessitat.

Biel Torres.
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Que bé que estam davant la
televisió. devora el foc. sense
sentir el soroll dels cotxes, de
la veinada que sempre crida; quina
tanquil -litat! No tots tenim la
sort de compartir aquesta placi-
desa. l'assocec de no sentir el
nostres fills cridar. protestar,
rumiar quina la faran. ¿Som feliç
realment de la flema que m'envol-
ta, que allla el meu ser, o tenc
una frisança de trobar una
dualitat grandiloqüent que hem
torni la vitalitat de la meva
joventud. on tenia la quimera de
fer, d'escodrinyar el que m'envol-
tava, d'eixermar l'escull de la
vida; no era això el que hem
sucsitava ia credulitat de l'esde-
venidor futur?

Amb objectivitat, quants de
pares participen de les vivències
dels fills? En realitat no ho ser
cientlficament, però és fàcil
d'esbrinar, és tangible: la reali-
tat diària a 'escola ens demostra
el grau de participació dels pares
en la "feina" del seu fill. Gene-
ricament soiem dir que un nin o
l'altre, està ben educat -entenent
com educat, el nin que respete
unes normes de comportament de
sociabilitat,...-, i quin no més
que la dita mallorquina "Els tests
es semblen a les olles", en rea-
litat no volem dir més que els
pares han d'educar, formar, adre-
çar la cursa que els espera al
llarg de la vida. Un percentatge
molt alt del rendiment escolar de-
pèn de l'ambient familiar i del
contorn social, independentment de
l'enqatjament que correspon al
professorat i més concretament a
la Comunitat Escolar.

On és el paper dels pares dins
el món de l'aprenantatge? No és
gens lluny de la del •mestre, és a
dir, consistiria en seguir la
feina ja iniciada quotidianament a
l'aula per part dels especia-
listes• no és més que collaborar
amb el programa de feina que
aplicam els mestres. I. què és ne-
cessari per a realitzar-ho? No
podem tirar-nos de cap, necessitam
una informació prèvia per part del
mestre, conèixer els seus sistemes
mitjançant els quals el nin aprèn
diàriament. entendrer-los i seguir
amb aquesta línea: ja que del con-
trari provocarem una situació con-
flictiva en l'aprenentatge del
nin. Per exemple, no podem en-
senyar a SUM3P a un nin de manera
distinta al que li han dit a

l'escola, li provocarem una con-
fussió que frenarà el tren de
l'aprenentaqe.

Ja és suficient aquesta parti-
cipació? Mai basta, però pFin-
cipalment recordarem que el nin és
un ser huma, és una persona amb
sentiments i per tant necessita
que l'escoltem. que visquem més
d'aprop tota la seva problematica,
de la manera que poquem: escol-
tant, comentant certs temos, valo-
rant positivament les seves
oponions.... Aquesta comunicació
la farem d'acord amb l'edat i amb
les necessitats del nin. No forçar
al nin és fonamental per acon-
seguir un clima de confiança entre
ell i els pares, d'aqui la impor-
tància de no imposar l'opinió i
menys la voluntat dels adults.

Totes aquestes qüestions ens
suposen una clara modificació dels
nostres costums i hàbits de cada
dia. acompanyades d'una bona co-
nexió i coherència entre l'ac-
tuació del pare i de la mare.
L'acció davant una mateixa situa-
ció ha d'ésser conjunta o al menvs
en la mateixa mesura. Si un dels
dos imposa un càstig. l'altre no
ha de protegir el nin. i per evi-
tar conflictes davant aquests
estadis els adults hem de tenir
ben clara les normes i posar-les
clares al nin, ell mateix agrairà
tenir ben definides les pautes de
comportament que ha de respetar.
Però aquest esforç és hassic per
aconseguir nivellar les influèn-
cies negatives que els nostres
fills troben diàriament en la
societat: una televisió opressiva
de l'activitat i creativitat del
nin, i poc atractiva pels objec-
tius que la educació necessita;
quan arriba la temporada turística
haixa el rendiment d'estudis, de-
gut al mateix ambient (bars.
discoteques, sales de jocs,

i també és conseqüència
de què molts de nosaltres començam
la feina i abandónam les notres
obligacions com a pares; finalment
a la necessitat de matenir rela-
cions socials que impliquen viure
a un ritme molt poc productiu per
a l'atenció que precissa la forma-
ció dels fills.

De tota la bona actuació fami-
liar que tenquem amb els nostres
fills. aixl seran els resultats
d'un percentatge molts alt de la
seva formació integral com un
mombre més de la societat.

Llapis. tinta i tinter

T ter_s r-Ariw.s Qtyk?
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Algo nths que piano
MARIA ANTONIA GOMIS, recital de piano. Obras
del P. Soler (dos sonatas), Turina (cinco danzas gita-
nas), Granados (Allegro de concierto), Mompou (Fes-
tes Llunyanes), Bases (dos preludios danzas) y
Montsalvatge (Sonatina per a Yvette). La Residencia
de Deià, 7 de diciembre.

BIEL DOMINGO
—

«Piano solo» anunciaba el programa de mano del re-
cital ofrecido por Maria Antònia Gonis en La Residen-
cia. Pero hubo algo más a lo largo del concierto de la
joven pianista de Capdepera, que, en las contadas oca-
siones en las que nos es dado escucharla, se prodiga
con generosidad abundante.

Un concierto de Maria Antònia es bastante rtis que
la simple repetición de unas partituras aprendidas,
porque la aportación personal que esparce la concertis-
ta, de principio a fin, es una circunstancia aftadida a
los efectos puramente musicales y redondea la belleza
de una audición que —en un ambiente casi rn4ico
como el de los crepúsculos en La Residencia— llega a
condicionar el animo del oyente.

Ni una sola vez, el temperamento de la pianista
buscó efectos artificiales en la música que interpretó.
El repertorio —todo él espafiol— le brindaba màs de

una excusa para intentar la expresión grandilocuente,
adentrandose en los terrenos de una rítmica folklórica
que, mal entendida, hasta podría convertir en un
apaito de pandereta algo tan sutil tomo el «allegro» de
Granados o, ms aún, las cinco danzas gitanas de Turi-
na.

La fuerza que emana de la aparentemente fthgil fi-
gura de la contertista huyó del tópico en todo momen-
to para buscar la recreación aurtténtica antes que el
efecto fácil. Esto es algo que, en Maria Antònia, se pro-
duce como norma o, tal vez, como resultado de su
fuerte personalidad como pianista que le lleva a asu-
mir, sin ninguna duda, el hecho de colocar dos sonatas
del P. Soler como precalentamiento para todo un re-
pertorio que se moverá en las antípodas del barroco.

Pero donde ms acusadamente se manifiesta la sen-
sibilidad de Maria Antònia Gomis —y así sucedió una
vez es a través de la música de Mompou y,
sobre todo, de Montsalvatge. La creación de este últi-
mo responde mcís a posiciones intuitivas que a condi-
cionamientos científicos y necesita por ello de la com-
plicidad de quien la interpreta.

La «Sonatina per a Yvette», en los dedos de la pia-
nista mallorquina, es algo así como un recitado de fres-
cura, de sencillez musical desprovista de cualquier
cosa que la haría superflua. El éxito de esta música
est.4 en entenderla y, seguidamente, explicarla. Así su-
cedió y de ello debe dejarse constancia.
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EN EL POBLE HI HA MOLTES WASSOCIACIONS I CLUBS QUE CALLADAMENT VAN FENT

SEVA TASCA I SOM MOLTS ELS VEÏNATS QUE GAIREBE DESCONEIXEM, FINS I TOT,

_A SEVA EXIÇTENCIA• PER CONEIXER MILLOR LA TASCA QUE DESENVOLUPEN LES ASSOCIACI-

/NS DE PARES D'ALUMNES HEM MANTINGUT UNA ENTREVISTA AMB XISCO VIVES I PEP MEDINA

PRESIDENTS DE LES APAS DE CAPDEPERA I CALA RAJADA.

ORGANITZACIO

P: Cada mes tenim una reunió on trac

tam els problemes que van sorgint

3i es presenta un assumpte inesperat

o delicat,e1 president convoca una

reunió extraordinària.A1 llarg del

ours escolar ens reunim un minim

de 14,15 vegades.Duim un llibre d'ac -

tes en el qual reflexam els temes

tractats i els resultats de les vota -

.:ions.

L'Apa de Capdepena ta

deu aeldlLeh i en's neunim et

pn..imen dijou,s de cada ne3	 apaneI«,

xen feme.s ungen£4	 una neunió

exinaondidn_ia.

Cada memene de ta anfa 3'encannega

d'un Lema que maneja autónomamenf,una

vegada diAcufif3 e13 pnotteme's que

hi pugu-i haven a feh neunion3.

Nonmatmenf,a Fes neunionotem

ten.in convidat que C221.171 poden te-

nin alguna cosa a	 30UW C,4 a.s3um-

pfe3 que hem de inactan,et dinecton

det Centne,et negidon de cutfuna,et

MOnií04 d'epon£3,efc.

RELACIONS AMB ELS MESTRES

X/SCO Les netacion ame.

,)(5n	 ha pnotteme,3 afacam

e_onda.L'any pa.af	 que

vdnem fenin pnoLtemeenguany,tteval.

deLi nonmat3 que 3empne ,songe-ixen,no

en fen.im de pnoefeme.s,n.i ame et?,

me4fne's nI arnL e.1.5 atumne ,5.

PEP: La relació amb els mestres,grà-

cies a Déu,és cordial.Els mestres

ens permeten una total participació

en els assumptes de l'escola.No es

pren cap decisió sense comptar amb

els pares i puc dir que en el Consell

Escolar mai no s'ha de passar a vota-

ció perque hi ha total unanimitat

i sempre arribam a una solució en

col.laboració amb els mestres.La

relació és immillorable.Tenim proble -

mes,com a totes les escoles,peró també

una gran col.laboració.

ACTIVITATS

PEP: D'activitats en tenim moltes,per

la senzilla raó que feim jornada

contínua i pensam que és interessant

donar la possibilitat als al.lots

de que al capvespre puguin realitzar

tot una sèrie d'activitats complemen-

tàries.
Apart,participam també en les

competicions esportives que organit-

za el Consell,tenim equips de bàsket

masculi i femeni i futbito.

A les festes que tradicionalment

organitza l'escola per Nadal,Sant

Antoni,Carnaval,etc. també hi partici-

pam.

XISCO: At no fenin ta jonnada conf.i.-

nua no dui.m a LeAffie acfitútal.3 extna-

e3cotan3.Se va pnopo3an et judo

no va poden	 ja qae d.infne det

necinte det Cenine no hI pof haveA
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acíívi_tatA LucnativeA.£A p4eAeníanen

pnot/em. no ,s'annità,com ja he

dí-f,a po3an en manxa.

Eí meA,paAAaf enA pnopoAAanen de

dona4 cíaA3eA gnatu2feA de got/,ja

ve_unem.

Panííípam en .1Q.4 connegudeA

competícianA,d'otletiAme,gàAkei,efc

AqueAí any 'onganíízdnem,junfameni amg

Cala Rajada,LeA connegudeA dondnem

at?panfic-ipantA una goA4a amg /nuiía

aígua mínenal.

Pagam,famg4,ana p4o4AAona de

El menjadon eAfà a nom de l'Apa

tenm un encannegat de comp4eA,paga

ment de 4cfuneA,ele.A méA,dueA do -

ne4 ,encanneguen del menjadon.

pneu,amg puja,5ón uneA

4OU peAAetes eh qui vénen de

lona deí ca3c untà 4egen una wgven-

ció de I"Ajuntament que fumgé dóna

ajuda u uneA quaníes amíZie3 neces.si

fadeA.Vuí, din que pnocunam que

C.13 al-iment que Aenvim ,(!)n

tant teA vendane4 com /u cann i el pe

.ix, no enA agnuden eíA pne-cuínatA.

PEP: Les activitats que es fan en-

guany són dibuix,fang,alemany,meca-

nografia,psicomotricitat.esports,ball

de bot,tennis,tenim un conveni amb

un centre de judo que ens permet

preus econòmics i enguany provàrem

el taller de palma que no ha tingut

acceptació ja que únicament hi hagué

dues matrícules.

. ECONOMIA

XISCO: L32.4 quofeA que cogndm Aón

mínímeA,aqueAf GUILA hem necupfai

nonanía nou mi, peAAeteA.DeApnéA

fením lu AUliénció de /sAjuntamení

de mí£ i pico de peAAefeA pen alumne

de 1Íi1iz.e. i aqueAfeA Aón ,E4 1103í42 ,5

entnadeA.

NoAalíne3 no t2A-th ,e3 de ,spee

que tenen a Cala Rajada i amg aquef3

dog/e4A unam tinanf.

PEP: Com ha dit en Xisco,rebem la

subvenció de l'Ajuntament que ve

a representar unes 700.000 pessetes.

Cobram una quota de 2.500 pts.

per alumne que donen drr:t a inscri-

ure's a les activitats extra-escolars

Venem directament els llibres

les editorials ens donen un 25

per cent de bonificació,aixó represen

ta altres 600 0 700 mil pessetes.

A fl d'any no mos sobra res.empa-

tam,degut a les nombrosses activitats

que organitzam.Abans,a1 	 no haver-

hi la jornada continua,els doblers

que sobraven els destinàvem,amb el con

sell dels mestres,a comprar material

per a l'escola,un televisor,llibres,

multicopista,etc.

JORNADA INTENSIVA,JORNADA PARTIDA

PEP: La idea,a Cala Rajada,va néixer

del col.lectiu de pares.Va anar madu-

rant poc a poc i jo la vaig exposar

a la Junta Directiva.

Aprofitàrem que a l'escola s'esta-

ven realitzant les obres de ampliació

que obligaven a la jornada contínua

mentre durassin les obres.Creguérem

que era el moment oportú per fer

la prova i demanar la jornada continua

per a tot l'any.

El Claustre de professors hi esti-

gué d'acord,llevat de dos o tres mes-

tres.al Consell Escolar hi hagué

unanimitat i l'assemblea,a1 cine Juva,

es mostrà favorable amb més del 90 per

cent dels vots afirmatius.També es

demanà l'opinió als al.lots,que tenen

que, Aenveizen pe.. a /eA /eAfeA de	 dret a opinar sobre aquestes questinns

l'eAcola com ,són Cannaval,11 de

LeA 11íg4eníeÌs enA 41,1 un deu

pen cení de dencompfe Aogne 'a venda

i t?mbé sorti un si rotund.

La gent està molt contenta de

la jornada intensiva,fins i tot pares

que al principi no ho veien gens
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clar,ara han canviat d'actitud i

voten a favor de la intensiva.De

moment l'experiència es un cent per

cent positiva.

XISCO: A Capdepena,La jonnada intenhi-

va va veniA pnopohada peth p40443043.

ün mehlAe la pnopohd al Conhell Ehco-

LaA,i e.F díAecLon dei CeníAk expohd la

idea a una junía exinaondindnia de

poneh.S'onganiizd un ne4A.èndum,ja

que éh nece3Ìsan..e que, .i no iteco4d

maLament,e1 85 pen cent de,h paneh

ho acceptin pen Lut que et Mini,Jíeni

concedeixi la jonnada conLínua.L1

de La votació t.ou d'una di2-

néncia gnohhíhh.i.ma a 4VO4 de cont.inuct

an amt L'honani de   capvehpne.No

h'accepta la pnopohia.

Penh que e.t.ó paneh no ehían menta-

litzath pen acceptan la jonnada con-

Línua.11n deth moíiuh,hegonh el meu

paneA,éh que a CapdepeAa hi ha molta

gent íneta,Ladona eth al.loth en

annitan a caha heva no hi ínotan.i.en

ningú.Encana que íenim un henvei

de mknjadon.lamt_è eh heatiAen moith

de comentaAih en et henti£ de que

eth meht.Akh e.t que volien ena 4/1

mengh Aina.Eh una mkniatiíaí

de canvia.

L'ETERN PROBLEMA DE LES SUBSTITUCIONS

PEP: El problema més greu que patim a

S'Auba,segons la meva opinió,degutNla

la manca d'organització del Ministeri,

són les baixes dels mestres fitxos

per malaltia o qualsevol altre motiu.

Quan la baixa arriba al Ministeri

ja han passat dos dies i a més no

fan cas.La complicació ve quan la

baixa és per més dies.Per exemple,en-

guany,n'hem tinguda una per quince

dies.A la Delegació comencen a moure's

als deu o dotze dies i això telefonant

una i altra vegada el director de

l'escola,jo mateix i alguns pares.

X/SCO: EL que diu en Pep ho patim

a CapdkpeAa,AAíd,Son SenveAa	 Saní

Llonenç.E1 pnoLlenie éh que ni.ngú

vol PAJW4 un contnacíe pen 15 dieh

pen dehplaçaA-he a aquehth cenínehdlo

tnot Idgik.

Moh ho d.iguenen ten claA la da44£40

vegada que tinguenem una huthlitució.

Despnéh de molteh .teleonadeh

Delegat de pahhan-noh amt cançonh,dk

CidiAPM que tnkh panes	 un mkmAnk

de l'Apa anahin peAhonalmeni ut

te.vi. E14 4Akn ehpenan	 a leh

bLeA del capvehpne ahheguth pen podeA

aAA.itaA a pantaA amt el S. Cnehpí

que éh et Delegaí.Així aconhegainem

eL ae4t4.e.

A la zona de Ciutat no tenen aqueht

pnoLtema penquè eI3 mehtAkh no pohen

excuheh teh huthíitacionh.

De Sant LIonenç cap aquí,dkhpnéh

d'Eivi64a,é4 la zona piíjon.No volen
veniA.

PEP: Estic d'acord amb el què dius. Jo

tinc quatre nómeros de telèfon i

sempre comuniquen.Me consta que quan

avisen per venir a fer substitucions

sempre tenen una excusa per no venir.

Ho trob molt penós perquè se queden

els nin s mal repartits per les aules.

XISCO: Quan ALla un Mé4t4£ no noméh

hi pend el CU43 a4cía1,4inó que

nepanteixen et.3 al.loíh pen teh auteh

d.ihtanaían elh alíAkh.

El pnoLlkma no é4 L'ehcoLa,éh la

dihtància.I encana que

té 11W3t4Q4 pen COg4i4 /e3 vacaní3

no hón huPcienth.

Senia intenehhaní neuniA loteh

leh Apa del hecton de ManacoA pen

m.iAaA de tiA aLguna coha tOth plegath.

PEP: A la pròxima reunió de la Fede-

ració d'Apas és un dels temes que

posaré sobre la taula.Es necessari

solucionar aquest problema.

ESCOLA SECUNDARIA

XISCO: En La neonma educntiva 11.4.

ha La pohh.itiliíat de que a Capdepena

eh ,taci una ehcoLa hecunddnia.Lin
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memeAe de l'Ajurdament,de maneAa

in4Ama.,,en4 demand que en4 3emLeaAia

3i l ' e3C0/0 e4 al catuteA de tes

Ro,ses.

No en3 agAadó eL l'oc deA de,

plz-incipi.Pen.sdAem que e, Lloc

seAia devoAa e, camp de AdLol.PA.imeA

perequè e4tà apAop de peA toí.De3pAé4

peAquè hi ha una in/Aa&s#AuctuAa

e.spoldiva muntada. £n LeAGen Ploc

peizquè )2.3&) 4Aa deIA Ca3C uAld

uquesta é.s,peA a no,satiAen,una 4a6

de mo,.# de pà.s.Seviiaien emg.oteliij

menLs de	 mé3,pen.sam que

fe.1 que Ie.s esccies e.sliguin dins

et pogie Pag,senLi-sme 2.3C01-

aft.Pe.i pujaA de Ca'a Rajada hi ha

un camí de cailAo que no ,s'apito4fa

podiLia acondicionaA.

Com opinió peA4ona, vu_U cLi.z que

Linc eLs meu,s duiLe.s de que

a &/z aques.ta e4co& peAquè u

Ju# d'AALd,ame_ La Ae4Ama,quedaAan

au_te pen's que eJ Mini.3LeAi

6'enLimaAd m4,s tAanApoldaA eLs alumne4

que no una eAcola nova.í7a -

gAadaAja equivocaA-me.

PEP: A Cala Rajada hi ha nirvis per

la senzilla raó que fa quatre anys que

lluitam per tenir la secundària,igual

que hem començat,desde fa dos anys,a

demanar pre-escolar de tres anys.

M'agradaria fer constar que les

relacions entre les dues Apas són bo-

nes i que la meva relació personal

amb en Xisco és cordial i procuraré

mantenir-la.

XISCO:	 ha una coa Ucuta,quan

en,s en,s iteun.LAem peA pA.imeAa vegada

pett paAiaA	 d'aque,s.t.	 Lema,cade3cú

expo.«2 eL .seu paAeA	 no Lerwn peA

cltth	 £aAeilan-no3.Simpiemen£,fen-im

di.st.inta opinió d'on s'ha d'wg-icaA

e.scoia de -secunddA.ia.

PEP:	 No m'agradaria que aparegués

com una guerra entre associacions.No

es tracta d'un caprici ni de quedar

bé davant els pares el que cada un es

tiri cap a ell.

Jo el que deman,tant al Ministeri

com a l'Ajuntament,és que sospesin

els pros i contres i es decideixi

en funció dels arguments que es presen

tin.

Nosaltres fa quatre anys que parlam

de la secundària,e1 regidor de cultura

de l'antic consistori,Pep Gallego,ens

anava informant dels avanços que

s'anaven fent amb el Ministeri i

cada vegada venia més animat fins

que al darrer Consell Escolar ens

va dir que estava molt content perquè

el Sr.Crespl,que és el Delegat del Mi-

misteri,li havia donat una total

seguretat de que es faria el Centre.

I el mateix Sr. Crespl,a una reunió

al Centre ratificà.davant de testimoni

s,que la secundària es faria a Cala Ra

jada.

Ens vàrem tèmer de que s'havia

canviat la ubicació deu minuts abans

de començar un Consell Escolar.Aixó

ens va sorprendre molt i aprofitàrem

la reunió per demanar explicacions

ja vérem que hi havia una predispo-

sició per construir l'escola a Capde -

pera,a1 carrer Rosas,després es va

canviar per un punt intermig com

és el camp de futbol.

tls motius pels quals demanam

que la secundària es faci a S'Auba són

molt senzills.
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Auoa cé 70.000 m2 requalificats

a - es :4ormes Subsidiàries,aprovades

quatre anys,com a zona d'equipament

docents terrenys on s'ha pensat

construir-la s'haurrien de requali-

ficar.aixo
	 exigeix	 una	 tramitació

:larga que du el seu temps,i el conse-

guent -Isgust dels distints propieta-

-1s aels terrenys.

nou edifici se li!podria,fàcil -

ment,cionar accés per dar'rera,evitant

els problemes de massificació i de

tràfic.
També és molt important el número

d'alumnes d'un Centre , i l'altre.Si

els serveis,com diuen ara,s'han d'apro

ximar als usuaris i no els ciutadans

als serveis,aquí anam contracorrent

ja que a S'Auba hi ha 540 matriculats

a S'Alzinar uns 150 menys,a més

Cala Rajada el número d'alumnes

augmenta de 30 a 40 cada any i

Capdepera disminueix en la mateixa

quantitat.
Dubt que els al.lots pugin des de Cala

Rajada pel camí que es vol fer,a.

aquestes edats tenen bicicletes i

mobylettes i poden triar circular per

l'autovia.

Quant a instal.lacions esportives,

és veritat que el construiran vora

un camp de futbol,peró no hi ha res

més,en canvi l'Ajuntament te demanat

per a la zona escolar de S'Auba unes

instal.lacions deportives M4 més com-

pletes que les del camp de futbol.

Jo crec que tots aquests motius

fan que la balança s'inclini cap

al centre de S'Auba.

XISCO: L que jo vult que

pun.tA de pan.t.ida de l'Ajuntament

eL noAt.Ae no	 ma.t.e..ixoA,no

tenen AeA a veuAe unA am.B.

No ,sattAe4 no ceAcaAem un pun.t. Ln.teAm-i-

t.g fle2 conten-tan a Lothom.0 que

noAaLtAe4 vo-Pem éA que nou

eAt.igui ,fona de/ ca,sc uALd i a

zona pAopoAta,a	 ha

eApoAtiveA.L'Ajan.t.ameni,poAAigle -

ment peA /won,3 poUt.i.que.s,c£4cd

puni equrti.aLan.t i quedat g.. 	 am.B.

unA attAeA.

PEP: Aix1 el que s'aconsegueix és

molestar als dos nuclis.Nosaltres

no prqposam un punt intermig perquè

creim que tenim sobrades raons per
defensiir S'Auba.

XISCO::jo,que 4 ,5 una mo4At...ia pert.aiA

doA nujeliA de palació no ho veig.A

Ciu.tat hi ha mottA d'al.éo.t4 que

A'han de deAptaçaA a Méh

1.1.anguA i no pa ,s,sa 42,3.
PEP: fiiii no m'agrada el sistema de vi

da de Palma i que me diguis que a

Palma no els queda més remei en sembla

perfecte.Peró si aqui tenim l'oportuni

tat de poder evitar-ho molt millor.

Wagradaria que quedàs molt clar

que no cercam separatismes de cap

tipus,aixó ha passat a la història.

Tenc la impressió que segons com

s enfoqui i la importància que se

doni a aquest tema correm el perill

de fomentar rivalitats superades.No

hauria de transcendir als al.lots,hem

d'anar alerta.Els ninis podrien agafar

un sentit negatiu perqu no comprenen

que hi hagi d'haver tanta polèmica.

COL. LABORACIO

XISCO : Dia 13 de de,semA4e en,s 4eun.btem

ié3 due4 4pa4 pe4 p4ime4a vegada,enca-

4a que la ve4i.tat ,bs que ho haviem

d'haveA atanA.La pAdx.ima

AeuAió 4,24à e.€ 15 de 4L4e4.

La idea compaALiA expeA-iéncie,s

ten.iA méA loAça a .P'hona de IteA

davant e.€ Plin.iaLeiz.i o

/'Ajun-tament.
PEP: Podríem proposar de forma conjun-

ta una sèrie de punts als Consells

Escolars com són les revisions mòdi-

ques periódiques,drogues i menors,

escola d'estiu,demanar més subvencions

etc. etc.
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Plà d'embelliment de Cala Rajada.
Són vàrles les persones que InsIstelxen ron la neosssItat de dur a terrn• el Plà

d'embellIment de Cala Rajada. Sonse oap dubte is neoessarl, però no deu ofegar els
pressuposts nl hIpoteoar el futur del nostre munioipl .

Es evident que a les persones que tenen interessos - locals, habitatges - als
carrers de L'Agulla o Ellonor Servera, els Interessa que l'ajuntament aoabl el Plà
aquest hivern , I pagul. Alxó seria desitjable si el nostre munlolpi estigués ben dotat de
servels o disposàs de doblers per Invertlr. Però, la realltat no és alx1 . L'Ajuntament no
tó "duros" manquen servels socials bàsics, en part per la manca de serietat a l'hora
de cobrar els imposts.

Alx1 doncs quó fer ? HIpotecar-se flns a dalt o demanar que els princlpals
beneficiarls ajudin un poc amb oontibucions especials ? Els que dluen NO a les
contrIbuclons especlals (volen fer-nos oreure que són dIscrImInatórIes respeote a les
obres ja fetes ) que pensin oom ho hem fet , tots els demès, per tenir llum al oarrer o
altres servels . Pagant.

SI hl ha d'haver endeutament que slgui per cobrir necessitats bàslques
enllumenat l asfaltat de carrers , guarderles munloipals, ambulatorls , paros públlos I
zones de joos per als infants, neteja de platges, equipament esportiu, oasa de
cultura.biblioteca (amb oondloions minlmes )... I un llarg •to. Els turlst•s també ho
sabran agralr.

Estam d'aoord que el motor sloonbmlo del poble is la Indústrla turistioa, però
els grans beneflolarls són uns poos que aoostumats a demanar s'han oblidat de
oontribuir ( sempre hl ha exoepolons ). Hotelers, oomeroiants . Inolús resIdents,
tIndran una plusvàlua dels seus looals I habltatges..1 alxb no l'hem de pagar els
demés, els de sempre.

Els qul vIvIm a zones sense rols serv•ls adequats al nlvell de oontribuolons ( o
pagat de la nostra butxaoa) , •stam farts de oontrIbuir per al b•nefloi partIoular d•uns
POCS , els hotelers. Els qul m•ris paguen més exIgelxion ( basta veure a qul ha
beneficiat la distribuoló del pagament de la depuradora I les quotes de manteniment

Pensam que prImer s'han de oobrir els servels sanitarls, esoolars, oult urals I
d'infraestructura del poble I desprès oomerwar	 a fer aquestes obres
farabnIco/turistiques, que nomès són rentades de cara. 	 •

Ja està bè de demagògia. La politioa feta de " paga poble" nomès pot dur-nos

a un colapse sconbmic que al final pagam les classes populars.

PAGA

Aixó és una opinió,compartida per
uns i rebutjada per altres, si no és com la
teve i vols comunicar-1& als demès, equeste
plana està oberta al debat. Esperam les
vostres OPINIONS.
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UNA NOVA RELIGIÓ**************
	Com e,r:	 Ltol una nova

relLalo	 és un poc materialista
AoLt ea1. i més que això

:.é essaria. Ningld la voldria, però ja som
T.L:s els que la practícam. Tu mateix que

creus estar al marae. possiblement ets un
gran devot, quasi en tota seauretat has
fet alguna preaàría al "déu".

Encara que tot líxó vns sembli
impossible. Impractloable. Lncreible i
irrealizdtle s uo demostrar en
-cus Plrlí_es 1'exíz ,7encía de la nova

	.:1:'SZr3C1(5	 omencaría tent un
^Srtidl e	 :e,zades	 setmanalment o
-nensua.Lme	 ari..d ianacor, 'Jillatranca,
ant 1	 :	 ima,... Com mès hi anau

mft6c
	 La religió. Quan círculau

él	 per la 7arretera de
_dpdepera a n Llorenc i de Capdepera a

an Picafort, estic quasi segur que vos
demanau quan les acabaran d'arreqlar i
preqau perquè les màquines escavadores NO
estiguin aturades. que treballin. que les
acabin. I és que senvors i senyores. sí
90 record malament, ja fa un any que
estam amb obres. unes reformes que
oodrien k.aver-se acabades fa tres mesos.
31 no s'aturassín. a veritat crec que
donam una Imatqe d'Improvització de poca
.Lectívítat. Els cotxes pateixen la poca
operítívítat dels "operadors" i nosaltres
sofrim la circunstancia que suposa

amb unes condicions "brutals".
està bé. acabem d'una vegada el que

hem comencat. senyors "operadors" no
retrasseu la finalltzació de les cbres
fins que arribin les properes eleccions;
el poble -ambé ho veurà si les acabau
ara. 3ra mateix.

UN DEVOT MÉS.
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Sarrt
A la memòria d' en Pere de Cas Saig

Des de fa segles,la pagesia mallorquina,té
a Sant Antoni de Viana per advocat i patró dels
animals.

En el segle XV,segons Gabriel Llompart,la
població d' Artà ja celebrava aquesta festa;per
tant,és molt possible que ja llavors la pagesia
gabellina adoptàs també a Sant Antoni per patró.A
l'any 1.686 la figura de Sant Antoni de Viana
estava en el retaule del altar major de l'esglesieta
del Castell,fet que ens demostra que la devoció a
aquest Sant ja gaudia d'una forta acceptació
popular a Capdepera.Un segle més tard la imatge
de Sant Antoni ja no compartia el retaule de
l'altar major sino que tenia un retaule propi situat
al fons d'una nova capella,la que hi ha a la dreta
del altar major.Quan en el segle XIX construiren

la nova església parroquial també li dedicaren
una capella.Per tant,la festa de Sant Antoni
gaudeix,també a Capdepera,d'una gran tradició
ja que fa més de tres segles que la celebram.

tradicionalment,la iconografia religiosa ha
remarcat dos aspectes de la vida del Sant.Les
escultures,imatges i estampes ens mostraren un
Sant vell,enrevoltat d'animals;perb a vegades
apareix rodejat de dimonis al.ludint a les tempte-
cions que patí el Sant ennità.Algunes mostres
iconogràfiques,perexemple aquest plafó del segle
XVIII que se conserva a la parròquia de Porreres,
reprodueix en un mateix suport físic el dos aspec-
tes abans esmentats.

Dins la tradició catblica,Sant Antoni és,per
antonomàsia,e1 Sant templat.A m mitjan segle
IV,Sant Atanasi va escriure la vida del Sant
ermità,un document que es té per bo i
fefaent;segons aquesta obra,e1 dimoni,amb les

rrtr, glorm off 1Q



seves temptacions,agafà la figura d'alguns ani-
mals: toros,serpents,onsos,Ileons.

A altre temps,l'esglèsia catòlica mostrà
molt d'interés en reproduir mitjançant obres de
teatre i la iconografia religiosa,les temptacions
de Sant Antoni,ja que això li permetia moralitzar
el comportament de la gent.E1 dimoni sempre ha
estat un dels més forts enemics del creient catò-
lic.

Si observam la reproducció del plafó veu-
rem com el porc és un dels animals domèstics que
fan companyia al nostre Sant ermità i,a1 mateix
temps.el porc és una de les formes adoptades pel
dimoni per temptar a Sant Antoni.Els animals
que segons Sant Antoni serviren per encarnar la
figura del dimoni eren,a Mallorca,gairebé
aesconeguts.A les hores,per donar més realisme
a les nostres iconogràfies que representaven les
temptacions de Sant Antoni calia escollir uns
animals més nostres;un d' aquests escollits fou el
porc.

Tradicionalment,el porc ha estat un animal
que ha gaudit de molt mala fama;en el llenguatge
popular són freqüents expressions com aquestes:
"És un porc";"no fasis porqueries";"aixó és una
porcada";"ho han deixat fet una soll";etc.Totes
les expressions fan referèrencia a fets o compor-
taments rebutjables.Per altra part,la figura del

dimoni sempre s'ha arrodonit dels vicis i com-
portaments que la societat rebutjava i considera-
va de molt mal gust.Per tant,les imatges que el
poble tenia del porc i del dimoni tenien molts de
punts de contacte i no és estrany que la figura del
porc s'aprofitas per simbolitzar i identificar el
dimoni,l'enemic del nostre popular Sant
Antoni.Quasi tots els pobles on hi ha una capella
i un retaule dedicat a Sant Antoni podreu obser-
var com la imatge del Sant té,als seus peus,un
porquet.Actualment ens sembla molt fàcil lligar
una relació entre les dues imatges ja que Sant
Antoni és el patró de la pagesia i el protector dels
animals,i si hem d'escollir un animal representa-
tiu de la nostra pagesia no hi dubte que el porc és
un dels que ha fet més mèrits ja que dins la Ma-
llorca pre-turística era un dels puntals de l'eco-
nómia i de l'alimentació del poble mallorquí.

Ara bé,si la explicació esmentada
és,actualment,la que ens sembla més adient,en
el segleXVIII,hauriem contestat,segurament
que el porc encarnava a un dimoni o que era la
materialització d'un determinat vici públic.I és
que amb el temps tot canvia.

Josep Terrassa

El Temps...
el nostre Temps.

Hem tingut un començament de ge-

ner amb poques pluges al llarg dels pri-
mers vint dies.No arribar a 1/2 litre/m2 el
dia 2,1 11,5 1/m2 el dia 11,acompanyat de
tampestes.Semblava que les calmes del
gener serian ben presents,però l'entrada
de vents de Tramuntana i Gregal a partir de
dia 20 ens han duit pluges constants,amb
un petit interval,e1 dia 26.

El resum és el seguent:
la. desena 0,4 1/m2
2a	 " 12,5 1/m2
3a	 " 46,2 1/m2

TOTAL 59,1 1/m2

Corresponen,els 59,1 1/m2,a deu dies
de pluge,la màxima dia 21 amb 23,5 1/m2.

Les temperatures han oscilat entre
els 4Q de mínima i els 18 de màxima.Les nits
més fredes corresponen als dies 13 i 19 amb
4Q de mínima.La temperatura màxima co-
rrespon als dies 10,19 i 29 amb els 18Q es-
mentats.

Com aquesta crònica ha estat escrita
desprès de dia 2 de febrer,dia de la
Candelaria,i hem gaudit de bon temps,ens
ha recordat el refrany tan popular referit
a la metereologia: "Si la Candelaria plora
s'hivern és fora,si riu lluny es l'estiu".
Com sia que la Candelaria ha estat conten-

ta... pensau el que vindrà.

Joan Espiritusanto
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LA SALA

La Sala.

Comissió de govern ,29-11-91.
S 'aprova que la brigada municipal faci la

síquia que creurà l'avinguda del rei Joan Carles
I, per donar llum a les torres del camp municipal
d'esports, amb un pressupost de 392.870 ptes; la
Direcció General d'Obres Públiques ja ho ha au-
toritzat.

Es comunica a l'Associació Hotelera i de
Serveis de Capdepera que s'obri el pagament
fraccionat de l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys, s'haurà de demanar individual-
ment i en tot cas liquidar abans del 31 -12-92.

A proposta del sargent de la policia muni-
cipal, es faran gestions per que els policies
municipal que declarin per assumptes oficials
estiguin assessorats per un advocat.

S 'aprova que els policies municipals facin
un curs intensiu d'alemany per a millorar el seu
servei.

Es col.labora amb 5.000 ptes. a benefici
d'una leproseria a petició d'un capella jesuita.

Amb un import de 3.939.454 ptes, es dota-
rà de mobiliari el local de la "tercera joventut" de
Cala Rajada.

Comissió de govern, 5-12-91.
Per unanimitat s'aprova dotar l'ordinador

de la policia municipal d'un programa "base de
dades" per a controlar la gestió de cobrament, en
primera instancia, que serà aplicat per la policia
local.

Sessió Ordinaria, 2-1-92.
El portaveu del Partit Popular sollicitaque

s'aplaci fins a 1-1-93 la aplicació del Impost
d'Activitats Econòmiques (IAE) , proposta que

no és recolzada.
L'Ajuntament permutarà el solar ne.14 del

Polígon Industrial , de propietat municipal pel
ne. 15.

D. Joan Flaquer presenta la seva dimissió
com a tresorer de l'Ajuntament, per direntes
raons: entre altres motius no estar d'acord amb la
política econòmica del Consistori. El substituirà
D. Jeroni Alzina.

S 'aprova l'expedient per cobrir una plaça
de sargent de la policia local, i una plaça d' admi-
nistratiu.

S'informa al Consistori qu les modifica-
cions de la depuradora de Capdepera, per acon-
seguir millorar el funcionament, costarà 14 mi-
lions de pessetes. L'assumpte queda aplaçat
esperant un informe dels tècnics.

El Sr. Alzina, regidor de sanitat, informa al
Ple , de les realitzacions duites a terme, com són
la supressió dels serveis mèdics d'urgència i
l'adquisició d'una ambulància pels trasllats al
PAC d Artà; aixi com la creació d'un servei d'in-
jectables.

El Partit Popular demanà que Cala Rajada
canvii de topònim per "Cala Ratjada". El regidor
de cultura, Sr. Tomeu Garau, manifestà que és
una contradicció fer-ho ,una vegada que aquest
Ajuntament està adherit a la Campanya de Nor-
malització Lingüistica.

Per vuit vots a favor contra cinc (PSOE,
EU) la proposta presentada per D. Bartomeu
Garau, d'adherirse a la Plataforma Cívica per
l'Autogovem i signAr el manifest "Volem
comandar a ca nostra" és aprovada.

El regidor de sanitat, informa que es cons-
truirà un centre sanitari , finançat entre la Comu-
nitat Autònoma i l'Ajuntament , essent l'Insalud
l'encarregat del personal.
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Esports.
EL 2IA LES ELECCIONS

S'ENDUGUEREN?

Es suposa que aquesta hauria d'esser la

pàgina esportiva de la revista, peró aquesta

vegada, donat que d'esport no hi moltes coses

per contar, i sense que serveixi de precedent,

canviaré de tema. El que vull desenvolupar

tot seguit no és altra cosa que donar sortida a

una serie d'opinions de gent que han estat,

son i, si no s'hi posa remei, deixaran d'esser
lectors de "Cap Vermell".

Record perfectament que quan jo encara

no col.laborava amb aquesta revista, a molts
de llocs i en moltes d'ocasions, escoltava
comentaris referits als articles apareguts
a "Cap Vermell". Deia la gent que en tots a-
quells articles hi havia un denominador canó:
la instigació constant cap als politics quan

les seves decisions no eren encertades i un

afany de denóncia permanent de qualsevol aspecte
que atemptàs contra la nostra comunitat.

Foren molts els articles que causaren

un cert malestar entre els regidors de torn,

fins i tot es deia que el batle era el primer
que sortia a comprar "Cap Vermell" per veure

quins temes se li havien criticat. Aquells

articles, potser, escandalitzaren a algó, segura

ment els afectats devia tirar llamps i pestes,

peró crec que per a la majoria més o manco
progressista, li pareixia que ja era hora de

que algó digués les coses pel seu nam i cants
quatre veritats.

Jo confés que he estat un dels qui s'han
complagut de veure com certes coses y casos

sortien a llum. M'agradava llegir els articles

de "Cap Vermell" i fins i tot me tranquil.litza -

ven ja que suposaven una defensa de les lliber-
tats de la gent enfront del poder politic.

Sempre vaig creure que la revista significava

una veu Iliure'i respectada, un poc quixotesta
fins i tot, que sortia en defensa dels interes-

sos generals del poble gabelli. Quan me demana-
ren per col.laborar amb els meus articles,

no ho vaig dubtar ja que em sentia plenament
identificat amb la linica de la revista.

Ara he de dir que, des de la póblicació
del darrer nómero de l'anterior etapa de "Cap
Vermell", just abans de les eleccions, i en
l'interval en qué s'ha deixat de publicar,

ha mort l'esperit de la revista. Els nómeros

publicats en la nova etapa aixi ho reflexen,

"Cap Vermell" ha canviat un cent per cent.
El seu contingut ja no és igual que abans,

i aixó no ho dic jo sinó molts de lectors que

encara 11 guarden fidelitat. No sé si el cami

actual és l'encertat, aixó ja es veura amb
el temps.

No m'importa massa la trajectória que
vulgui seguir l'equip de redacció actual. Jo,

des de la meva pógida d'esports, seguesc opinant

i escrivint lliurement, procurant esser feel

a la veritat i el més objectiu possible.No

em sent fermat a cap interés particular i aixl

pens seguir. Peró, i després de molt de temps

d'escriure en aquestes pógines, ara ha estat

la primera vegada que els meus textos s'han

vist reduits i alterats. Supós que l'equip

de redacció els seus motius tendrà.

Potser el titol d'aquest article ens pot

donar la clau del qué passa en la nova etapa
de "Cap Vermell". Jo, igual que moltes persones
del municipi, he estat afiliat a distints par-
tits politics, la qual cosa sols em va suposar

problemes i discriminacions per part d'afiliats

a altres partits. Ja va temps que vaig wmplen-

dre que la política va més enllà d'alló que

veim i tocam amb les nostres mans i que té

un rerafons invisible i subtil. Desgraciadament,

els polltics no són lliures per prendre deci-

sions i sempre es mouen a remolc del temps

i dels aconteixements i, encara més, sota la
pressió de les própies prameses. Ara que em

sent deslligat de sigles politiques és quan

em sent vertaderament lliure per poder opinar
i escriure alló que crec que és just.

Moltes de les firmes dels textos de "Cap
Vermell", estan vinculades a partits polltics
actualment en el govern municipal. Repetesc

que jo no estic a favor o en contra de l'afi-
liació politica, cada qual és lliure de fer

el qué vulgui. No sé fins a quin punt l'afilia-

ció politica condiciona l'actuació dels redac-

tors ni fins a quin punt es senten lliures

per criticar el que sigui criticable. Me limit
a exposar les opinions d'alguns lectors que

també enyoren altres etapes i que desitgen
Ilegir quelcam més que lletres i frases...

Cres que encara és temps de decidir quina
linea ha de seguir la revista. No dic que sigui

desencertat el caml actual. Deman simplement,
als qui llegeixin aquestes linies, que pensin
en referéncia a "Cap Vermell", si és cert que
les eleccions s'endugueren alguna cosa...

La próxima vegada esper parlar, altra
vegada, d'esport. s lo meu.

BIEL 1ORRES



NUCLEARS, ENERGIA A LA
BAIXA ( i 2)

A l'Article anterior de " El
Planeta Verd " comentaven les 10 bo-
nes raons presentades per diversos
grups ecologistes amb la finalitat de
tancar les actuals centrals nuclears de

estat espanyol, i obrir un debat so-
cial que qüestioni el PLA ENERGE-
TIC NACIONAL (PEN) .

De tots els punts plantetjats és,
sense cap dubte, el risc d'accident el
que més preocupa a la gent. I hi ha
motius , la magnitut d'un accident
greu no resisteix cap comparació: els
efectes perduraran vàries generec ions.

Altra qüestió greu no solucio-
nada és què fer amb els residus . Ben és
coneguda la ineficàcia de la indústria
electro-nuclear i els governs per des-
fer-se de les pròpies deixalles . Els
cementiris nuclears ningú els vol a ca
seva i el reciclatge dels productes de la
fusió nuclear està molt limitat . L'alta
de les deixalles contaminades impe-
deix donar-lis un tratament efectiu . L'
abocament directe de bidons ( refor-
çats amb ciment i plom ) a la mar, la
creació de centres- magatzem o l'avo-
cament a països del tercer món... no
són solucions definitives . El perill
està latent i s agrava any rera any.

Un exemple d'aqueta ineficà-
cia és el cas dels parallamps radiaCtius
. A Cala Rajada n' hi ha un a les escoles
S'Auba . Després d' instalar-ne un bon
raig per tot l'Estat-especialment a
centres públics- ara els han prohibit
per perillosos . Teòricament els volen
Ilevar peró no saben on ficar-los .
Mentres segueixen col.locats on més
mal poden fer... darnunts el cap dels
nins ( a n'aquest problema ja hi dedi-
carem un article exclussiu ) .

Abans d'acabar aquesta refle-
xió antinuclear , m'agradaria comen-
tar dues questions :

- L'energia nuclear va lligada
intimament amb la bomba atòmica.
De fet quasi tots els governs de països
del tercer món situats a" punts calents
" somien amb tenir tecnologia nuclear
. Hi ha molts de països com l'Irak ,
Líbia , Iran , Israel , Síria , Brasil , Xile
, Paquistú , Argentina que tenen pro-
grames nuclear avançats , capaços
d'obtenir la bomba atòmica en pocs
anys.

- L'altra és que abandonar
l'energia nuclear no vol dir minvar el
nostre nivell de vida , més bé , diver-
sificar les fonts energètiques i racio-
nalitzar el consum.

Però què és l'energia nuclear?
L'energia nuclear prové de la

fusió (ruptura) del nucli d'àtoms me-
talls pesats - Urani , Plutoni ...- els
àtoms d'aquests elements són bordet-
jats per partícules que els trenquen
alliberant gran quantitat d'energia .
Aquest procés costa començar-lo però
després segueix tot sol com una cade-
na.

A la central nuclear es controla
aquest procés . Tot seria més o manco
perfecte si no fos perquè els residuus
són radiactius i en si és una activitat
perillosa.

Labombaatómica té un princi-
pi similar , lareacció encadena, però
no esta controlat emitint quantitats
inmenses d'energia en poc temps.

Esquema de una fisión nuclear.

ECO-NOTICIES.
Sense deixar el tema anterior,

els magatzem de residuus radiactius
habilitats a les centrals de Zorita
(Guadalajara), Garofia (Burgos) , Van-
dellós I i Asco ( Tarragona) es troben
aprop de la saturació. Les dades estan
incloses a un informe del Consell de
Seguretat Nuclearcorresponent a 1991.
L'únic cimentiri de residuus El Cabril
(Còrdova) es troba en una situació
parescuda.

Del dia 10 al 15 es cel.lebra la
Setmana de la Natura, un intent d'a-
propar els nins i adults al medi que les
envolta.

Hi haurà com cada any planta-
da d'arbres, conferències i xarles.
Enguany comaa novetat hi haurà taller
de paper reciclat i campanya de reco-
llida de piles a les escoles.

Des de principi de curs al C.P.
S 'Alzinar es fa recollida de paper a to-
tes les aules amb la finalitat de reci-
clar-lo. No estaría gens malament que
l'Ajuntament duguès a terme la reco-
llida selectiva de paper i vidre, perquè
la feina a les escoles no quedi en pura
anècdota.

A un article pasat comentaven
el perilll d'algunes piles i que no hem
de tirar-les als fems... Idò , ja podeu
duurles piles perilloses als bidons
col.locats, de moment a les escoles.
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La Torre d'En Miquel Nunis.
Després dels monuments i restes

prehistòrics, la Torre d'En Miquel
Nunis és la construcció més antiga que
conservam en el municipi. sabem que
ja existia a l'any 1300 perquè al seu
entorn el rei Jaume II ordenà que
edificassin el nostre poble. Segons
alguns, com Gabriel Alomar, el siste-
ma de construcció de la torre és propi

de la dominació àrab, es a dir, anterior
al segle XII I .

En temps dels àrabs seria una
torre de vigilància i de defensa, ob -
servam les arpilleres, tres a cada costat.
A la primera meitat del segle XIX
enderrocaren la part superior i, en el
seu interior, construiren una torre de
molí que no entrà mai en funciona-
ment.




