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FONTANERIA - CALEFACCIÓ
PISCINES - ESTUFES

C/. Bernat de Sta. Eugènia, 86
Tel. 62 12 64 - Particular 62 13 36

MIQUEL SAXTANDREU
*Vespinos - Mobylettes
*Moto- serra ECHO
*Moto-cultor P1VA
*Vespa

Bernat de Sta. Eugènia, 126 - Tel. 62 00 77

Destil.leries

SANTA MARIA

Palo Resolis - Herbes Foc i Fum

Rei Sanç, 3 - Tel. 62 01 66

Viver HORTUS
tota casta de plantes ornamentals

Amb l'orgull de ser part del poble!

Carni de Coanegra s/n. - Tel. 62 02 79

CON%PORT
AUXILIAR CONSTRUCCIÓ

PISCINES - TENNIS - XALETS - SAUNES - COMPLEMENTS

(-Nateu 9uatz (1)1(atas

DIRECTOR

Barceló i Combis, 10	 Telèfon 46 52 11
PALMA DE MALLORCA

distri=idora

ART IX H  T
—Articles de neteja
—Productes per a piscines

Plaça Can Orell, 12 - Tel. 62 07 18



ELECCIONS

En aquest número de COANEGRA hi hem inclòs un suplement especial
dedicat a les eleccions municipals del 10 de juny vinent. Amb això no feim
més que continuar dins la línia informativa d'aquesta revista. Des de la més
estricta neutralitat, perquè COANEGRA no està compromesa amb cap par-
tit, volem proporcionar informació als santamariers sobre tot allò que afecta
el nostre poble, en aquest cas les eleccions municipals.

La taula rodona celebrada al casal municipal el dia 20 de maig va anar en
aquest sentit. Per primera vegada tots els candidats a la batlia del nostre
poble varen comparèixer —tots junts— públicament a parlar de les seves
idees, programes i intencions. COANEGRA va complir una funció informa-
tiva organitzant aquest debat, i això per a nosaltres és el més gran motiu de
satisfacció.

No ens pot escapar mai del nostre pensament que aquesta és la tercera
vegada que els santamariers podem elegir lliurament els nostres represen-
tants. La nostra experiència democràtica és encara jove. Estam a l'època del
mossatge, i per arribar a la maduresa manca informació. El vot no pot esser
mai conscient si no coneix els candidats i els programes. El vot de compro-
mís —o a vegades de la por— ha de fer lloc al vot madur dels ciutadans
demòcrates. Poc a poc anam deixant d'esser subdits —porucs, acoqui-
nats i sotmesos—, per arribar a la categoria de ciutadans lliures.
Aquest és el màxim avantatge del sistema democràtic, l'únic que per-
met un control dels representants elegits.

Enguany hi ha al nostre poble 6 candidatures. Comptant que a cada
una hi ha 11 candidats i 3 suplents, tenim 84 santamariers que s'han
decidit a participar activament a les eleccions. L'oferta electoral co-
breix pràcticament tot l'espectre polític. Totes les llistes poden aportar
coses positives, i totes poden representar una part del poble. Per això
no volem ni podem fer cap judici. de valor sobre elles, que sigui el
poble qui el faci.

Però el dia 10 hi haurà dues eleccions més: les autonòmiques i les
europees. Les eleccions autonòmiques són molt importants perquè
just amb una autonomia de veres podrem fer una Mallorca millor. Avui
hi ha molts de problemes que sols es poden resoldre des de Mallorca,
per això fa falta que dia 10 també meditem el vot al Parlament de les
Illes Balears.

La tercera papereta que haurem de posar dins l'urna és la correspo-
nent al Parlament Europeu, per primra vegada a la nostra història.
Som europeus des de sempre, però ara podrem participar a fer una
Europa més unida. També hem de participar en aquestes eleccions.

Sigui quin sigui el resultat, el nostre desig és que tots els represen-
tants elegits col.laborin a fer un poble millor. Que les majories respec-
tin les minories, que no hi hagi actituds prepotents, i que tots respec-
tin, sobretot, el poble. Santa Maria s'ho mereix.
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Celler:
Bartomeu Simonet, 4 - Tel. 62 00 68
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Fires 87

MOLTS DE CONCURSOS

Ha passat molt de temps, des de la fira, gairebé un
mes, i a més el trui electoral ens minva l'espai disponi-
ble a Coanegra.

No hi ha dubte que la fira s'està consolidant, i en anys
veniders assolirà graus de maduresa. Els mitjans de
comunicació se'n feren un ample ressò: dos de dubtosa
ètica professional -EL DIA i Ultima Hora, amb alguns ar-
ticles de dubtosa ètica professional- dos articles sobre
la Llet d'ametla -Diario de Mallorca I Baleares, que no
coincidien i es contradeien-, reportatges a TVE-
Baleares i les ràdios.

L'afluència de públic fou menor a l'any passat, no ens
enganyem, i el fet és lògic, coincidia amb la fira de Muro
que es celebrà sempre el diumenge de l'àngel. Els polí-
tics ens visitaren, el President de la CAIB expressa-
ment convidat, desfilant i entregant diplomes i trofeus
amb les autoritats locals, en Francesc Triay del PSOE i
Sebastià Serra del PSM-EN també passejaren per la
fira.

Concurs de cabra murciana de notable èxit a l'illa, i
dos santamariers guardonats a la mostra de ovelles,
Andreu Comes «Davit» i Tomàs Pizà «Torrelleta». Aquí
hi podria ver un plantejament de repotenciar més les
races autòctones com a la fira de Sineu fa amb el porc
negre mallorquí. Altres aspectes són tractats a una altre
crònica.

ELS GUANYADORS DELS PREMIS
-VIII Certamen de Pintura Vila de Santa Maria del
Camí: 1er. Premi a l'obra «Pajarita» de Josep Lluís
Maram (90.000 pts), 2ón. Premi a l'obra «Festes de
Sant Joan» de Sebastià Juan Llabres (60.000 pts), i
Premi local a l'obra «Son Pelat» (30.000 pts). El que és
evident i comentat és la baixada progressiva d'uns anys
encà de la qualitat de les obres presentades, el certa-
men està a la baixa, pentura cladria augmentar la quan-
tia dels premis.

-Concurs de fotografia, Premi a la millor col.lecció de
3 fotografies de Rossanna Rossillo Galope, Sudameri-
cana afimcada a Santa Maria (40.000 pts), Premi a la

«Pajarita», de Josep Lluís Maram, ler. premi del certa-
men de pintura.

millor fotografia a Bernat Campins (25.000 pts), Premi a
la millor fotografia amb viratge a Ernest Magrinya
(15.000 pts) i premi local a Miquel Frontera i Serra
(20.000 pts). Notable èxit de participació d'aquest con-
curs, i com sempre, la dicisió del jurat no agradà a tot-
hom, sobre gusts no hi ha mai un acord.

-IV certamen de pintura i dibuix jovenil, molt d'èxit de
participació. Foren guanyadors: de la categoria de 8 a
11 anys Joana Maria Rossinyol (amb accèssit: Miquel
Frontera, Margalida Colombàs, Caterina Serra i Josep
Manuel Arrebira) i de la categoria de 12 a 15 anys a
Joan Miquel Estarellas (amb accèssits a Gabriel Cam-
pins,. Bartomeu Garcies, Maria Ribes o i Maria D.
Verdú). Els primers foren material de pintura.

-Concurs de flors i plantes, no ressenyam els premis
ja que es donen molts de trofeus, senyalar la qualitat
del montatge de l'exposició i el gran nivell de participa-
ció dels santamariers/eres.

Bernat

cafeteria - bar Comerç
local climatitzat

gelats - refrescs - tapes
un local ample i confortable per a tots

Plaça dels Hostals, 27 - 29 - Tcl. 62 00 29
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ES FOCS DES FIRÓ

Malgrat l'adelantat de la date en que ens trobam i que
ja poc ens enrecordam de la fira, no estaria gairebé no
xerrar-ne un poc a la nostra revista, la revista de tots els
santamariers. com tots recordareu se va fer un poc de
tot com l'any passat, exposició de pintura, de fotografia,
de flors i sobre tot d'animals que per més d'un suposa
una atracció i per uns altres pot ser un negoci -no sé si
exactament sa nostra fira és d'aquestes de comprar i
vendre, emperò m'imagin que sí-. El que dona un poc
de trui i marxa a «sa fira» són les atraccions: cotxets de
xoc, balances, etc, aquells enrenous d'aparells que als
grans ens sorda i als petits agrada tant. l que interior-
ment ens agradaria tornar nins al mateix temps que ens
adonam compta que tornam grans, i que en lloc de col-
car molt ens hem de conformar amb una tallada de
coco o una bossa de dàtils que compram a aquelles
avelleneres que ens resulten familiars o que inclus ob-
servam que manquen, com dues d'elles que ja han pas-
sat a engrossar la tercera edat i que ens confirmaren
que s'han retirades. No faltaren els esports, n'hi hagué
per tots els gusts: futbol, ciclisme, bàsquet.

Un acte bastant curiós va ser la mostra de folklóre
mundial a la plaça de la Vila

El dia del firó arribava per a mi - i crec que per a
molts- una il.lusió que valia un poc la pena: els focs arti-
ficials. La gent poc a poc s'anava acaramullant ben

La mostra de balls internacional, una nota pintoresca a la
fira.

aprop d'on hi havia els preparatius per a veure la màgia
de la pólvora i focs de colors.

Al cap d'una estona d'espera i una vegada haver ex-
plotats els dos primers cohets com senyal. Darrera un
caramull de postes plens de cohets, qualcu s'hi acota
amb una metxa, segur que és el mestre pirotècnic.

Giren rodes al cap damunt dels postes, convertint-se
en cents d'estrelles que brillen a la nit, colorins i enre-
nou de valent, asustant als nins petits i disfrutant al ma-
teix temps els grans -encara que de tant en tant ens

Cada cohet o traca que es posa en marxa pareix
més guapa que l'anterior, qualcuns pareixen ovnis sor-
tits d'altres galàxies, el cel s'ompli de festa de colors,
estam embabalits i no ens adonam i ja s'han acabat,
fins l'any que ve.

MAC

Rafel Adrover aprofità el certamen de pintura per mostrar
el seu retrat dels-zeremiers.



Installacionselèctriques
Xarxes de baixa tensió

Reparacions en general

FORELECRIC
Bartomeu Pasqual,4-A - Tel. 62 09 39

perruqueria

JOAN I MARIA

Antoni Gelabert, 18 - Tel. 62 06 81

coanegra /6 	

Ceràmiques Ca n Bernat i papereria Galop, dos nous comerços al nostre poble.

Galop, obri també els diumenges, hi trobareu prem-
sa estatal, provincial...

CAN BERNAT

Aquest mes són dos els comerços nous que han
obert les seves portes. Al carrer Bartomeu Pasqual hi
ha una nova tenda i taller de ceràmica, Can Bernat, a
on podreu trobar tota casta de ceràmica artesanal.
Aquest nou establiment es dedica tant a la fabricació
com a la venda a majoristes i al detall.

TERCERA EDAT

L'Associació de la Tercera Edat partí el dissabte
16 de maig cap a la zona de Llevant de Mallorca, visi-
tant les coves de Manacor, essent obsequiats per
gentilesa de Perles Majórica, d'una petita perla, i el
plat fort de l'excursió -després de berenar de frit- una
bona dinada al restaurant felanitxer «La Pondero-
sa», ja típic i tòpic en les eixides de la tercera edat.
Cinc autocars partiren, amb prop de 350 persones, i
no totes de tercera edat.

PREMSA FORANA

L'Associació de la Premsa Forana de Mallorca
presentà el llibre «Premsa Forana: 1978-1987», el
passat dimecres 13 de maig al Teatre Municipal de
Manacor. El llibre ha estat coordinat per Josep Cor-
tès i Rafel Ferrer, i patrocinat pel Consell Insular de
Mallorca. L'objectiu és oferir una història d'aquests
quasi deu anys d'associació, i un fitxer complet de
totes les revistes foranes associades, hagin desapa-
regut o no. L'equip de redacció en facilitarà als inte-
ressats.

GALOP

Cada mes un nou comerç almenys obri les portes
al nostre poble, aquest cop ha tocat a una papereria -
llibreria i altres articles. Ubicada a la plaça nova.

PROGRAMA SANTAMARIER A RCE

L'emisora de ràdio RCE-Balears va venir el dijous
14 de maig a gravar un programa que s'ofereix a tra-
vés de les seves ones els dissabtes a les 12,30
hores, Programa sobre la vida musical dels pobles,
anomenat «Ballades a la Plaça» -patrocinat per la
Conselleria de Cultura del Govern Balear-, i ofereix
cançons de corals, agrupacions folklòriques, glosa-
dors i altres temes, per a defensar i fomentar la cultu-
ra de les illes.

A molts d'oients els va estranyar la falta d'alguns
representants d'aquestes activitats populars. Sem-
bla que la persona encarregada d'avisar als grups,
només avisà als que a ella li foren simpàtics. (Infor-
mació facilitada per un afectat).



MINYO
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ESPORT
Plaça dets Hostals, 13 I 15

Tel. 62 00 48

SANTA MARIA DEL CAMI

GRAN ASSORTIT DE
ROBA PERA GENT GRAN
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SON VERDERA

El passat diumenge dia 17 de maig, el Col.legi
Ramon Llull i la seva APA, havien preparat la ja tradi-
cional Marxa cicloturística, que fan conjuntament
pares, professors i alumnes. Els ànims eren ben
grossos, perquè empaperinàrem de colorins el ca-
rrer de l'Església, però degut al mal temps no es cele-
brà. Aplaçant-se pel dissabte 23 de maig, que trans-
corregué en normalitat i caràcter festiu.

DISC DE COANEGRA

El grup de música popular COANEGRA, ha enre-
gistrat un disc de Llarga durada, o sia un L.P., que
ben prest ja sortirà al Mercat. El disc recull el treball
d'aquest any passat, assolint les peces tradicionals,
la majoria tonades de xeremies -unes sonoritats
noves i originals. La tasca de Coanegra en el camp
musical, és molt innovadora recercant una instru-
mentació nova a melodies tradicionals dins el marc
de la mediterrane .itat musical de Mallorca. El disseny
de la carpeta és obra de Jaume Falconer, pintor i dis-
senyador gràfic.

JAll A OBAC

Obac, el bar musical situat vora la Sínia al carrer
Andria, oferí una nit de música de jazz el proppassat
divendres 22 de maig. El grup era Toni Miranda
Quartet, que oferí bones peces clàssiques de jazz de
diversos compositors nordamericans com Duke
Ellington. Es la tercera vegada que Obac ofereix mú-
sica en viu, i segons els propietaris es voldria fer una
vegada al mes, però els grups són costosos. A més
de Toni Miranda Quartet, actuaren —ja fora de la
previsió— Raphel Pherrer —conegut cantautor aph-
ter phet, amb un disc LP amb capsa d'ensaknades-
i la solista Marusa Cano, que donaren un canvi d'estil
a la nit musical. Molta de gent, bona iniciativa d'O-
bac, que esperam que es repeteixi sovint.

DESCOMPTES DEL CARNET JOVE

A l'anterior número d'aquesta revista, donàvem la
notícia de l'entrega dels primers carnets joves. Avui
la volem completar enumerant tots els llocs on a
Santa Maria el podem fer servir, amb els seus res-
pectius descomptes:

Ajuntament de Santa Maria: 30% de descompte a
l'us de les instal.lacions deportives i en tot tipus d'ac-

azz
a obac

santa mana

divendres
22 maig

2130h.

actuarà
tom mirancla quartet

tivitats culturals.
Perruqueria Margarita (C/Molineros, 20): 20% de

descompte en tots els serveis i un 10% en tots els
productes.

Estudi Miquel Salom: 10% de descompte en reve-
latges de fotografia aficcionats.

Confeccions Vich: 10% de descompte en tots els
articles.

Merceria MASBA:10°/0 de descompte en tots els
articles.

Stils boutique: 10% de descompte en tots els arti-
cles.

Serveis J.H. Oliver: 10% de descompte en aixe-
ters, miralls, ac,cesoris de bany, accesoris de coure,
PUC i accesoris de ferro.

Papereria Hostals: 10% de descompte en tots els
articles llevat dels llibres.

RENAULT

MARTI CANYELLES FERRANDO

SERVEI OFICIAL
C/. Bernat de Sta. Eugènia, 71
Tel. 62 06 74
SANTA MARIA DEL CAMI
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INDEMNITZACIONS I SUBVENCIONS

Durant aquest mes de
maig s'han celebrat dos
plenaris, un d'ordinari i un
d'extraordinari.

Plenari ordinari del 7
de maig.

Al qual es tractaren els
següents punts:

-Aceptació cesió vials
de Can Paliva, oferts per
Rafel Santandreu Cabot,
que han estat objecte d'o-
bres d'opertura de vials i
de dotació de serveis.

-Aprovació plantilla de
funcionaris	 municipals,
són 1 Secretari, 1 Tècnic
Administratiu, 2 auxiliars,
1 Policia Municipal i l'auxi-
liar de policia, 1 saig-
ordenança. I com a perso-
nal laboral 1 encarregat
servei d'aigües -siquier- i
l'encarregat de serveis de
manteniment.

-Indemnització	 dels
membres de l'Ajuntament
del 1er. semestre de
1987, veure quadre ad-
junt.

-Subvencions	 1987,
també veure quadre ad-
junt, la revista Coanegra

no hi figura per haver arri-
bat a un acord amb l'Ajun-
tament d'inserció de publi-
citat constitucional.

-Rectificació inventari
municipal de Bens de
1985 i de 1986. Amb un
patrimoni a 31-12-1985
de 21.209.648 pts, que a
finals de 1986 és a dir a
31-12-1986 és de
77.838.779 pts.

-Aprovació de les
comptes del patrimoni
municipal de 1984 i 1985,
que foren aprovades per
unanimitat.

Plenari extraordinari
del 13 de maig.

L'únic ' punt de l'ordre
del dia era la formació de
les taules electorals que
queda així-previ sorteig
púbic-. Que no reproduim
per ser massa llarga. Sols
dir que Santa Maria està
dividit en dos districtes
d'una secció cada un, el
primer amb dues taules
electorals i el segon amb
3 taules electorals.

Un saig

9gnacio de la cVega Blompart

C/. Bemardo de Sta Eugénia, 104 (carretera Palma-Inca)

Sta Mana del Cami - 07815 - MALLORCA

Tel 62 01 44
•
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Presentació
Amb aquest «dossier», COANEGRA

s'ha proposat oferir als santamariers
una informació imparcial de totes les
candidatures que es presenten a aques-
tes eleccions municipals. Per això hi ,ha
la transcripció de la Taula Rodona amb
els sis candidats a batle que celebràrem
el passat dimecres dia 20 de maig, amb
una gran assistència de públic. Al ma-
teix temps oferim els resultats de l'en-
questa que hem realitzat, feta seguint
els mes estrictes rigors científics i sense
cap casta de manipulació de les dades.
tot a l'hora per a informar i contribuir a
un conèixement més profund dels dis-
tints grups polítics santamariers.

D'altre part l'unic santamarier candi-
dat al Parlament Europeu és Mateu
Morro per la coalició «Esquerra dels
Pobles» -de la qual n'es integrant el
PSM/EN-, tarnbé remarcar que al Parla-
ment Balear es presenten quatre santa-
mariers: Mateu Morro, número 3 del
PSM/EN, Jaume Parets, el número 25
d'AP, Tomàs Pizà, el número 28 del
PDP, i Jaume Salom, el número 29 del
PSOE.

Manifestam públicament la queixa de
molts de santarnariers que han estat en-
questats per telèfon, sobre la seva opi-

nió sobre candidats municipals, la seva
intenció de vot i el seu nom i llinatges.
Comunicant a alguns que l'enquesta es
fcia des de Madrid, a altres des de Va-
lencia i també que era un encàrrec de
l'Ajuntament. Consultades forçes polí-
tiques i el batle, se'ns ha desmentit que
fossin ells els responsables. De moment
queda la incògnita de quí esta al darrera,
però la certesa que la manera de proce-
dir dels enquestadors demanant la iden-
tificació, és un greu atemptat contra la
dignitat i dret a la intimitat, i el risc de
poder realitzar un fitxer de preferències
polítiques dels santamariers. Sens dubte
un tema greu, obscur, que hauràn d'a-
clarir els responsables.

Cal informar-se i reflexionat, però
sobretot anar a votar el dimecres dia 10,
per les eleccions municipals, autbnomi-
ques i europees.

Equip de Redacció

Candidats Eleccions 87

Molta gent quan va a votar
no s'ha fitxat amb so partit,
ni tampoc amb lo que li han dit,
és sa persona lo que ha d'agradar.

Jo no voldria que passàs
lo que ha passat altres vegades
que fills de mateixes mares
per política s'han barellat.

Heu d'ésser d'un natural
que heu de conèixer els bons amics
i no heu d'estar empegueits
de passar pel seu portal.

Els amics convenials
a ningu trob que convenen,
perque si llavors no s'entenen
sa retreuen tots els maJs.

El qui arribeu a comamdar
si de veres es poble estimau
maldement tengueu sa clau
anau alerta en sobrar.

En haver format consistori
i es poble heu de representar
en lo que alerta heu d'anar
es a fer més pena que glòria.

No faceu abus de poder
val més pecar d'innocència,
empleau s'inteligència
si estimau el poble de ver.

Si sou orrie els components
que es poble vos ha votat
no fareu cap disbarat
i comportau-vos com a valents.

Es batle que sortirà elegit
amb ell heu de col.laborar,
o sino també passarà
que s'Ajuntament toma petit.

Rafel Estarelles
Maig 1987

Dimecres 1 O de Juny

ACUDEIX A VOTAR
PER A ELEGIR ELS TEUS REPRESENTANTS

* A 1/ Ajuntament
* Al Parlament de les Illes Balears
* Al Parlament Europeu

Ajuntament de Santa Maria del Camí                          
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Enquesta
Un 12% d'indecisos poden decidir el pròxim govern municipal

A.P. pot treure majoria absoluta de Regidors
Segons el sondeig electoral realitzat per COANEGRA, fet

en base a 109 entrevistes, el partit governant al nostre ajunta-
ment, Alianza Popular, pot aconseguir 6 dels 11 regidors, i
obtenir per tant la majoria absoluta, mentre que els centristes
veurien minvada la seva representació i l'esquerra arribaria
als 4 regidors, un més dels que té actualment. Els indecisos,
però, poden fer canviar el panorama: d'ells dependrà la futu-
ra majoria municipal. Aquesta és la tendència detectada a la
nostra enquesta. Segurament els resultats seran del gust d'al-
guns; mentre que a altres no les agradaran. Nosaltres decidí-
rem, abans de fer l'enquesta, publicar-ne els resultats, fossin
els que fossin. I així ho feim.

AIXI HEM FET L'ENQUESTA: CLARA I NETA    

PDP 1'2 o/o

I U 24 o/o

No ho
saben 1190

11'9 o/o

CDS
11'9 o/o 

AP 404 o/o

Per a dur a terme el sondeig, primer de tot vàrem anar al
cens electoral i triàrem UN DE CADA VINT electors, con-
cretament aquells que tenen el número acabat en 00, 20, 40,
60 i 80. D'aquesta manera, 152 dels 3069 santamariers amb
dret a votar havien de contestar les nostres dues preguntes:
«Pensa anar a votar a les pròximes eleccions municipals?» i
«En cas de que hi vagi, a quina de les candidatures que es
presenten pensa donar el seu vot?»

Ens disposàrem a localitzar els enquestats, provists de pa-
peretes amb les dues preguntes (que s'havien de contestar
només marcant amb una creu l'opció elegida, sense necessi-
tat d'escriure res) i amb una Iladriola de test cada enquesta-
dor per a aficar-hi cl vot dins el més ABSOLUT ANONI-
MAT. Poguérem localitzar 109 de les 152 persones escolli-
des, entre els dies 16 i 23 de maig. I estam satisfets de la
bona acollida que hem tengut: només 4 dels 109 es varen
negar a contestar.

AQUESTS SON ELS RESULTATS

1.-Pensa anar a votar a les pròximes eleccions Municipals?

-- No. o/o sobre el total
S1 84 77'1
NO 12 11'0
No ho saben 9 8'3
No contesten 4 36

2.-En cas de que hi vagi, a quina de les candidatures que es
presenten pensa donar el seu vot?

Candidatura	 o/o sobre els vots regidors	 marge d'error en
o/o sobre els vots

AP - PI 405 6 9'3
PSM- EN 166 2 67
PSOE 155 2 65
CDS 119 1 45
EU 24 27
PDP 12 l'9
No ho saben 119

Com ja hem assenyalat al principi, la nota més destacada
es la possibilitat que té AP d'aconseguir la majoria absoluta,
consolidant-se com al partit més votat a la nostra vila. Molt

PSM

PSOE
	 166 o/o

155 o/o

per darrera, tres partits es situen a nivells més o manco sem-
blants: PSM, PSOE i CDS, amb dos regidors cada un, llevat
del CDS que es queda només amb un, però aprop d'arribar al
segon. Si fos així, seria en detriment d'AP, que es quedaria
sense la majoria absoluta. El PDP i EU no presenten al son-
deig cap possibilitat d'obtenir representació.

ORIENTATIU, PERO NO EXACTE

Voldriem que ningú es sentís perjudicat amb la publicació
d'aquesta enquesta ni que pensàs que l'hem tergiversada al
nostre gust. Les dades són exactament les que hem recollit,
però hem de tenir. en compte dos factors:

El marge d'error dels resultats: ja que la mostra no
té per què esser totalment representativa del conjunt de
l'electorat. Amb un risc del 10% d'equivocar-nos, el
marge d'error que presenta el resultat de cada candida-
tura és gros abastament com a per fer canviar la distri-
bució dels regidors.

El percentatge de gent que no sap a qui votar,
però que diu que votarà, pot fer també canviar la distri-
bució dels regidors. Els indecisos, per tant, poden esser
els qui decideixen quina serà la composició definitiva
del consistori.

Per tant, les dades que oferim no pretenen esser una
predicció exacta dels resultats, sino tan sols un reflex
de la tendència del vot santamarier.

Mateu Vich
Treball de camp: P. Calafat, B. Calafat, M. Canyelles,

M. Vich, M. Canyelles i R. Pizà.
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VOTA e3":)

PER A SEGUIR PROSPERANT

ap
Alianza Popular

Santa Maria del Camí

Per les coses
ben fetes

VOTA PSOE

Antoni Santandreu, candidat a batle de Santa Maria



Candidat a Batle

JOSEP ESTARELLES CANYELLES

Nat el 17-1-1941, per tant
té 46 anys d'edat.

Professor d'EGB en exce-
dencia, és batle des de les
passades eleccions de 1983.
Quan era batle D. Guillem
Capó, fou regidor, durant sis
anys.

Casat amb Maria Torrens
Joan, té 5 fills.

A nivell local fou jugador
durant moltes temporades al
C.D. Santa Maria. Ha estat
president del Club de Bàs-
quet de Santa Maria, i de
l'Associació de Pares del
Col.legi Ramon Llull.

~4ks*

dí*P--^

t
,

ividepkik,
,
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Les candidatures una a una:

ALIANÇA POPULAR (AP)

n.2: Gabriel Mesquida Pastor.

n.4: Bartomeu Canyelles Rubí.

n.3: Vicenç Santandreu Salvà

Programa electoral

L'objectiu fonamental és consolidar les moltes obres rea-
litzades per Alianza Popular a Santa Maria durant aquests
quatre anys de govern, sense oblidar noves metes.

A l'aspecte social seguir potenciant les associacions de
tercera edat. Posar en funcionament la residència de Cas
Metge Rei i anar dotant de partides en el pressupost per a
palliar les moltes necessitats en el camp social.

En l'aspecte cultural seguir potenciant les tradicions prò-
pies: Carnavals, Foguerons, Reis Màgics, Fira amb la partici-
pació del major numero de santamariers. Al no creure en la
cultura dirigida estarem oberts a totes les iniciatives d'aquest
camp, amb el nostre recolzament material i econòmic. Paula-
tinament anirem obrint nous camins a activitats culturals més
elevades: Concerts, Recitals Lírics, Pintura, etc. etc.

En l'aspecte esportiu el projecte més important en ment és
la il.luminació del camp d'esports i a un plaç mes llarg ini-
ciar les gestions per a l'ampliació del recinte.

En la part d'aplicació de taxes fiscals sempre serem molt
escrupulosos i serem enemics d'augments excesius, donçs
estam convençuts de que la millor forma que la petita indus-
tria i el comerç del nostre poble segueixi funcionant, es no
asfixiant-la amb impostos.

Per a rematar lo molt que s'ha fet en aquests anys en el
tema AIGUES consideram prioritari la construcció d'un di-
posit regulador a Son Torrella (pou nou) i la canalització fins
al poble.

No oblidam el tema de les aigues residuals, pero degut a la
dificultat intrinseca del nostre poble i el car que resultaria en
aquests moments, creim que hi haurà uns anys d'espera, però
sempre estàrem preparats per si sorgis el moment oportú d'i-
niciar aquest macro-projecte.

Anirem a una millora de l'enllumenat dels carrers, comen-
çant per a les zones mes mancades, i anirem asfaltant amb
aglomerat els carrers del poble.

Ens preocupam els temes de joventut, inseguretat ciutada-
na, agricultura, i en les nostres possibilitats intentarem ajudar
al màxim a aquests sectors.

Convençuts que la construcció és el motor que mou altres
sectors, no posarem traves sempre que es mogui dintre la le-
galitat vigent.

Recolzarem la millorde les iniciatives, tendents a solucio-
nar el problema de l'asfixiant trànsit de la carretera actual.

El més important prometem SACRIFICI, TREBALL i
HONESTEDAT, per a que el nostre poble sia cada volta més
prosper i que els seus habitants estiguin de cada vegada més
orgullosos de ser santamariers.

- Els candidats
1.-Josep Estarellas Cafiellas
2.- Gabriel Mesquida Pastor
3.- Vicenç Santandreu Salva
4.- Bartomeu Cafiellas Rubi
5.- Rafael Mesquida Pastor
6.- Jaume Salom Bover
7.- Margalida Colom Rosselló
8.- Jaume Parets Serra
9.- Maties Pizà Adrover
10.-Bartomeu Coll Crespi
11.- Guillem Martorell Guardiola



Candidat a Batle

MACIÀ CAPÒ FAR

Té 54 anys, és casat amb
dos fills, tota la seva vida
•ha fet de pagès i el camp
agrada molt.

Va ser l'any 1983 quan
per primera vegada s'intro-
duí al món de la política,
presentant-se per Unió Ma-
llorquina i sortint-ne elegit
regidor, confessa que la
tasca a l'oposició durant
aquests quatre anys ha estat
forta i constant.  

n.2: Joaquin Morales Ripoll. n.3: Catalina 13estard Rosselló.
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Les candidatures una a una:

CENTRE DEMOCRATIC I SOCIAL (CDS)

n.4: Miquel Villalonga Mesqui-
da.

PROGRAMA ELECTORAL

SERVEIS

Acabar i millorar les conduccions d'aigües al poble,
aprofitant al màxim la Font de Coancgra durant els mesos
que ratji.

Dotar d'enllumenat a les zones dels pobles més manca-
des d'aquest servei i donar una millora a la pavimentació.

Creació d'una guarderia municipal.

CIRCULACIO

El poble de Santa Maria té greus problemes de circula-
ció, s'han de cercar solucions per a millorar la circulació
interior, una d'elles seria desviar per l'exterior del casc
urbà la carretera que ve de Santa Eugènia, enllaçant-la
amb la Carretera d'Inca. Millorant així el trànsit a la plaça
nova, carrer Nou i Rector Caldentey.

Millora de la pavimentació mitjançant una capa d'aglo-
merat a tots els carrers del poble.

SERVEIS MUNICIPALS

Creació d'una nova plaça de Policia Municipal, adqui-
sició d'una furgoneta.

ECONOMIA

-Impostos mínims.
-Potenciació d'una zona industrial.

CULTURAI ESPORTS

Traslladar la biblioteca a l'edifici Municipal i dotar-la
de més material. Donar subvencions a totes les activitats
culturals i sobretot a les activitats dels joves. Recolzament
total al que sigui recuperació de les tradicions. A dins l'a-
partat d'esports a més a més de subvencionar als distints
grups existents, millorar les intal.lacions. Adquisició per
part de l'ajuntament de la voltadora de Can Andria.

El CDS se pronuncia perquè, hi hagi un major control i
vigilància de la sanitat local, i que l'Ajuntament no pot
negar informació al ciutadà per tant hi ha d' haver transpa-
rència informativa.

La Residència de Cas Metge Rei és una necessitat,
s'ha de potenciar al màxim, intentant adelantar cl més
possible la seva obertura.

També és ben necessària la creació de parcs per nins i
grans i com el manteniment i millora de les actuals zones
verdes.

5.-Maria E. Palou Ballester
6.-Josep Sans Rubí
7.-Ma. Rosa Serra Cafiellas
8.-Tomàs Pizà Villalonga
9.-Maria Magdalena Vich Bibiloni
10.-Mateu Bibiloni Sans
11.-Bernat Colomar Morro



•VOTA P.D.P

EL CENTRE

SI VOIS ESTAR BÉ

PDP

AVANÇA

VOTA CDS

CENTRE DEMOCRÀTIC I SOCIAL

nJ
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TAULA RODONA AMB ELS SIS CANDIDATS
A BATLE

El passat dia 22 va tenir lloc a
l'Edifici Municipal la taula rodo-
na que aquesta revista havia orga-
nitzat amb els caps de llista dels
partits que es presenten a les elec-
cions municipals a Santa Maria.
El motiu de celebrar aquest debat
era precisament la seva transcrip-
ció en aquestes planes, si bé l'e-
quip de redacció va creure oportú
donar-li caràcter públic, decisió
que a jutjar per la nombrosa as-
sistència de gent -unes 150 perso-
nes- fou prou encertada. Actuà de
moderador Bernat Calafat, mem-
bre de l'equip de redacció. Tal
volta la nota més destacada de la
vetlada va ser la nula participació
en el debat de Rafael Torres (Iz-
quierda Unida) i de Mateu Ferrer
(PDP), que es varen limitar a es-
coltar i a callar. Tampoc no va
ésser molt actiu Macià Capó
(CDS), que només va fer Ilegir el
seu programa electoral. El debat
en sí es va centrar entre Josep Es-
tarelles (AP), Antoni Santandreu
(PSOE) i Mateu Morro (PSM),
que varen demostrar una bona
capacitat dialèctica.

BALANÇ DE L'ANTERIOR
AJUNTAMENT

Lògicament el moderador
havia de començar aquesta taula
rodona demenant als presents que
fessin un breu balanç del que els
hi havien parescut els darrers
•quatre anys de gestió municipal.
Aquestes varen ser les contesta-
cions:

-J. Estarelles (AP): Es balanç
per jo és totalment positiu. Basta
passar revista a ses realitzacions
que s' han fetes, sense augmentar
imposts ni contribucions. Per jo es
balanç és totalmentpositiu.

-Mateu Ferrer (DP): Jo trob
que s' Ajuntament aquests quatre
anys ha fet moltes de coses, bones i
no tan bones. Qualcuna se podia
haver fet millor.

-Rafael Torres (IU) (parlant en
castellà): totes ses coses que s'han
fet estan bé, però se podien haver
rectificat un poc. Per exemple,
s'il.luminació des poble, es camp
de futbol, es tema de ses aigües...
tot aixà es podia haver fet una mica

millor.
-Maclà Capó (CDS): Aquest

Ajuntament ha volgut fer massa
coses amb poc temps. Si hagés fet
més poques coses a lo millor moltes
s' haurien fet millor.

-A.Santandreu (PSOE): Crec
que en línees generals sa gestió de
sa majoria municipal és francament
deficient. S'han equivocat massa
vegades i en coses molt importants.
Per exemple amb s'ubicació d' a-
quest edifici municipal, amb ses
normes subsidiàries, amb sa xerxa
de conducció d'aigües. Han tengut
una nula actuació en temes educa-
tius etc... Crec que es balanç és
francament negatiu. Però s' error
més gros que han tengut no és cap
des que he dit. Està a sa gestió eco-
nòmica• massa vegades en aquest
Ajuntament apareixen regidors
aprop d'allà on se gasten es do-
blers.

-M.Morro (PSM): Jo crec que
globalment ha estat una gestió defi-
cient i negativa. Una cosa que crec
que ha de fer un Ajuntament és no
anar mai a contractacions directes



L' as.sistència de públic va ésser massiva.
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d' obres, de serveis i de personal, i
aquest Ajuntament massa vegades
ha contractat obres, personal i ser-
veis sense concursos públics. S' ha
confós sa casa de tots que és s'A-
juntament, amb sa casa d'un grup,
arribant a s extremn de demanar es
vot pel grup que està governant en
un programa d'actes de sa fira. Al-
tres errors que puc enumerar són:
'ses síquies, s' ubicació d' aquest edi-
fici, ses voreres des carrer Jaume

S' ha confós sa cultura amb una
exhibició. S' han fet parts i quarts
amb ses diferents entitats de Santa
Maria i per acabar vull dir que es
poble que s' està dibuixant no és es
que necessitam.

Evidentment hi ha hagut coses
positives, com són per exemple sa
piscina i sa potenciació de sa fira.

URBANISME

Coanegra: Quina és la seva
opinió sobre les normes subsidià-
ries aprovades per l'Ajuntament?
Aspectes positius i deficiències.

Què opinau de la via de cintura?

-CDS: Referent a urbanisme,
allò que s'ha de fer és agilitzar sa
tramitació d'expedients. S'ha de
contractar a un arquitecte dos ma-
tins cada setmana. En quant a ses
normes subsidiàries, demanam sa
seva revisió en determinats aspec-
tes, convocant a tots esafectats i
evitant favoritismes. Via de cintura•
creim que hi ha altres alternatives

viables amb manco expropiacions.
-PSOE: S' ordenació des terri-

tori és probablement sa qüestió més
important que passa per dins qual-
sevol Ajuntament. I no pot sortir
mai bé si no es compta amb la parti-
cipació ciutadana. Entre tots hem
de decidir quin model de poble
volem. Jo em compromet davant el
poble, com a representant del partit
socialista, a que aquesta seria sa
nostra actuació.
-AP: Referent a ses normes subsi-
diàries vull dir que varen ser redac-
tades per s' Ajuntament anterior.
Noltros en realitat, les hem retocat
molt poc. A lo millor els haguéssim
pogudes deixar fer per dolentes.
Són unes normes que no agraden a
tothom. Però lo principal és que ja
eren allà. Noltros els hem retocat i
llimat un poc, i s'Ajuntament ja les
ha aprovades definitivament. En
aquests moments són a sa comisió
provincial d urbanisme, que seran
es qui diran sa darrera paraula.

PSM: Jo no puc comprendre que
s' Ajuntament no hagués emprès ses
mesures oportunes per rectificar ses
normes subsidiàries, ja que sempre
es poden modificar i millorar. Per
jo tenen tres coses negatives: sa via
de cintura, s'autopista i s' urbanit-
zació de Can Borreó, totalment in-
justificada, ja que es pot aconseguir
aigua sense hipotecar es poble.
També lament sa falta de política
urbanística d' aquest Ajuntament,
fent parts i quarts a s' hora de con-
cedir permisos d' obres. Per acabar
jo vull demanar i al mateix temps

proposar una major transparència
referent a tots aquests temes.

En el torn de rèpliques, Josep
Estarelles es va escusar de no
haver modificat les normes subsi-
diàries dient que és en el moment
de redactar-les quan s'han de fer
així com toca. Referent a la via de
cintura va dir que era discutible.
Pel que fa a Can Borreó creia
que avui en dia la demanda de la
gent és construir en aquella
banda, i que per això s'havia con-
templat a les normes que a tota
aquella zona de foravila tothom
que hi tengués un terreny hi po-
gués construir. I amb això de que
hi ha molts de medis d'aconseguir
aigua, va dir que potser sí, però
que el que és cert és que aquest
Ajuntament quan va arribar allà
dalt es va trobar el poble sense
aigua, i que varen haver d'actuar
a la desbandada. Va remarcar
que gràcies al senyor de Can Bo-
rreó moltes cases del poble han
pogut tenir aigua durant aquests
anys.

Acabar aquest punt Mateu
Morro dient que l'Ajuntament no
ha de canviar unes normes subsi-
diàries per dos pous d'aigua.

Coanegra: Ara voldríen passar a
un altre tema, que ja s'ha tocat de
passada. Es el de l'autopista. Vol-
dríem que els distints grups polítics
es definissin a favor o en contra.

-CDS: No ens podem definir. No
volem que ens imposin s' autopista.
Volem altres alternatives i després
ja ens definirem. Arreglant sa ca-
rretera de Sencelles es solucionaria
un poc es problema.

-PSOE: Noltros hem dit que si
arribam a I Govern Balear s' auto-
pista no la farem. Es vera que
aquesta carretera d' Inca necessita
una solució, i sa solució no és dins
sa mateixa carretera. Ses solucions
tècniques passen evidentment per
intentar desviar part des tràfic d a-
questa carretera d' Inca per altres
carreteres que en aquests moments
són subsidiàries i que ben arregla-
des podrien absorbir bona part d' es
tràfic.

-PSM: Noltros estam en contra
de s'autopista. Estam a favor de re-
soldre es problemes de sa congestió
de tràfic a sa carretera d' Inca. Pro-
posam reforçar, ampliar i millorar



Antoni Santandreu (PSOE) es mostrà molt crític amb lactual Consistori.

Macià Capó (CDS) gairebé no va passar de llegir el seu programa.
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ses carreteres de Sencelles i de
Sineu, que poden arribar fins a sa
platja d' Alcúdia. Això no costaria
ni una ínfima part d es 400 milions
per quilòmetre que costa fer s' auto-
pista. S' ha de solucionar aquest
problema, però sigui quina sigui sa
solució, s' ha de tenir en compte als
afectats, i s' han de tenir en compte
es pobles per on han de passar.

-IU: (parlant ja en català): Jo
també estic en contra de s' autopis-
ta. Pens que hi ha altres solucions,
com per exemple eixamplar ses ca-
rreteres de Sencelles i de Sineu.
Seria més barato.

-AP: Si hi ha un projecte tècnic
que solucioni millor es problema
des tràfic a sa carretera d' Inca que
s'autopista, jo no tenc cap inconve-
nient, a títul personal, d' acceptar-
lo. L' únic que sé és que en aquests
moments hi ha aquesta solució i que
sa carretera està saturada. Crec
que arribarà un moment en que es
comerços moriran per excés de trà-
fic, ja que no es podrà aturar ningú.
S' ha de plantejar una solució, no
per un parell d' anys, sinó definitiva
per aquest tema. Si és una autopista
que sigui una autopista, i si sa solu-
ció és d' un altre tipo, és que sigui.

Replicà Mateu Morro criticant
al Govern Balear pel fet d'haver
realitzat només un sol projecte
tècnic que havia costat 42 milions
de pts. i que no hagués fet el ma-

demanant que es denunciàs al
senyor que s'havia embutxacat els
42 milions, ja que aquestes acusa-
cions eren greus. També va dir
que el projecte de fer una autopis-
ta era anterior, ja que fa uns dos
anys que es concediren els diners
necessaris per fer-la.

Coanegra: Un altre tema proble-
màtic ha estat l'instaLlació de la
xarxa d'aigües netes. Quina opi-
nió els hi mereix? I de cara al futur
quina possibilitat reial creuen que

hi ha de tenir una xerxa de saneja-
ment?

-CDS: Referent a ses aigües
netes, canalitzar ses de Coanegra
seria una gran avantatge p' es
poble. I referent a ses brutes s' ha
fet una gran becada no col.locant ja
ses tuberies per ses aigües brutes
davall ses netes, tenint es carrers
oberts.

-PSOE: Es impensable que un
poble que està a punt d' entrar en el
segle XXI no tengui encara unes
certes necessitats primàries cober-
tes, com són per exemple obrir un
grifo i que te vengui presió suficient
o estirar sa cadena i que s' aigua
se' n vagi on toca anar-se' n, és a
dir, a una depuradora. Ha estat una
imprevisió gastar-se doblers ara en
arreglar només una part d' es pro-
blema.

-PSM: Es tema de ses aigües
brutes no és en aquests moments

teix equip del conseller Saiz. Cri-
ticà també el nombrós cost de
l'autopista: 400 milions/
quilòmetre, dient que al final es
farà arribar fins a Alcúdia, fent
una Mallorca encimentada, urba-
nitzant tota la costa, buidant tots
els pobles de l'interior i concen-
trant la gent a Ciutat. I que
aquesta Mallorca, el PSM no la
pot acceptar.

Josep Estarelles va contestar



El batle Josep Estarelles defensà la seva gestió municipal.
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prioritari, emperò sí s'ha d'estu-
diar. En quant a sa canalització de
ses aigües, crec que s'ha fet amb
poc control, i en general, no molt
bé. Ha mancat una major vigilància
de ses obres.

-AP: Totalment d' acord amb lo
de ses aigües brutes. Es un tema
que va un poquet per llarg, perquè
tècnicament és molt difícil i costós.
Per això no ho vàrem contemplar a
s'hora de fer sa xerxa d' aigües
netes. Crec que lo que s' ha fet en
aquests quatre anys referent an es
tema de s' aigua, no s' havia fet amb
tota s'história de s Ajuntament de
Santa Maria. Hem hagut d' obrir
dos pous, conectar amb EMAYA,
comprar terrenys, hem fet ses sí-
quies... I aixà de que ses obres esti-
guin mal fetes, jo crec que fins ara
no hi ha hagut rotures.

CULTURA

Coanegra: Passant ja a un altre
tema, ens agradaria que els grups
polítics aquí presents es definissin
referent a quina funció creuen que
ha de tenir un Ajuntament dins el
camp de la cultura ffla d'organit-
zar o incentivar les activitats cultu-
rals?

-CDS: S' Ajuntament ha de recol-
çar totalment tots es grups i inicia-
tives culturals i esportives, mitjan-
çant subvencions adequades. Ha de
recolzar també tota manifestació
que reivindiqui tradicions populars.
Ses festes patronals han de ser gra-
tuïtes i de major qualitat.

-PSOE: Qualsevol Ajuntament
ha de ser beligerant amb so tema de
sa cultura. Això vol dir que ha d' or-
ganitzar i incentivar al mateix
temps, ses activitats culturals. Per-
què ses entitats existents al poble no
cobreixen ni aprop fer-s' hi, tots es
camps allà on sa cultura se mou.
Contant amb aquestes entitats, com
són sa població escolar, a través de
ses associacions de pares d' alum-
nes, es clubs jvuenils etc... s' ha de
donar soport a ses iniciatives, però
no s' ha de conformar amb això.
S' Ajuntament ha de promoure
també altres 'activitats culturals.

-PSM: Un Ajuntament pot fer
molta feina dins es camp de sa cul-
tura. I en aquest sentit hi ha un as-
pecte que de vegades s' abandona,
és s' educació. De cara a ses escoles

s'ha de col.laborar amb elles en
tots es sentits. S' han de millorar ses
seves instal.lacions, especialment a
s' escola pública. Se les ha de dotar
de material. S' han de fomentar ses
activitats extraescolars. Una altra
cosa que s' ha de fer és crear una
guarderia.

S' Ajuntament ha de fomentar
també sa participació de totes ses
entitats, per això proposam sa crea-
ció d' un consell municipal de cultu-
ra i esports. D' altra banda ses sub-
vencions actuals crec que no són
suficients. S' haurien d' augmentar
almanco fins arribar a un 3% d' es
pressupost. S'han de millorar
també ses instal.lacions deportives i
proposam sa compra i aprofitament
integral de sa voltadora de Can
Andria.

-AP: Jo no crec amb un Ajunta-
ment que dirigesqui sa cultura. Lo
que ha de fer és cuidar es brou per:
què a aquesta s' hi desenrotlli. Hem
intentat recolzar al màxim totes ses
iniciatives culturals des poble, tant
en feina com en sa part econòmica.
Superam de moltes es 3% des pres-
supost amb subvencions. També
s' han millorat instal.lacions depor-
tives, com el camp de futbol. Per re-
sumir diré que mai no hi havia
hagut tanta paructpacio a ses mani-
festacions culturals d es poble.

En el torn de rèpliques, Mateu
Morro afirmà que en l'aspecte
cultural, dins Santa Maria encara
queda molt per fer. De cara a les

escoles no s'ha fet res, i la biblio-
teca municipal demana a crits so-
lucions.

Contestà Josep Estarelles dient
que en el programa d'AP es pro-
posa l'ampliació de l'actual bi-
blioteca. Referent a les escoles
n'és conscient del mal estat de
l'escola pública, però creu que
això és competència només del mi-
nisteri d'educació.

Coanegra: Ara voldríem entrar
dins el tema de la normalització
lingüística. ¿Com creis que es pot
aconseguir una vertadera norma-
lització, incloent també a la buro-
cràcia municipal?

CDS: Noltros defensam de tot lo
nostro en particular. Respectam
s'opinió des nostros habitants. Me
pareix que amb això ja n' hi ha ben
abastament.

-PSM: Com a partit mallorqui-
nista i nacionalista ens preocupa
molt aquest tema, no just d' idioma,
sinó sa cultura pròpia de Mallorca.
Noltres proposam vàries mesures
concretes: Que s' Ajuntament
col.labori, finacii i organitzi cursos
d' alfabetització amb so nostre idio-
ma per a gent gran i per gent jove.
Proposam sa concesió d' ajuda als
comerços que posin en català els
seus rótuls. Proposam igualment
ajudar a sa tasca normalitzadora a
dins ses escoles i finalment creim
que s'administració de s' Ajunta-
ment ha de ser amb s' idioma de
Mallorca.



Rafael Torres (EU) tampoc va dir pràcticament res.

Mateu Morro (PSM) criticà també la gestió municipal feta fins ara.
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-PSOE: Jo estic bàsicament d' a-
cord amb el que acaba de dir en
Mateu Morro. I això ja ho vàrem
demanar durant aquests quatre da-
rrers anys (consta en acta), aconse-
guint que ses mocions presentades
en català es transcrivissin en aquest
mateix idioma a ses actes. Es PSOE
està d' acord en normalitzar s' ús de
s idioma català per tot arreu.

-AP: Crec que es tema de sa nor-
malització va molt a poc a poc, però
va amb passes crec que segures. Es
van fent coses. Sa millor manera de
normalitzar s' ús de sa llengua es
«normalitzant-la» perquè lo que és
«imposar-la» crearia un rebuig per
part de sa gent. Es qüestió de temps

i ses generacions posteriors no ten-
dran aquest problema. En aquest
tema hern de ser pràctics.

JOVENTUT

Coanegra: Sortint del tema de la
cultura, voldríem entrar en el de
joventut: ¿Com fer una política jo-
venil? Quèfer pels joves?

-CDS: Crec que necessiten un
recolzament total: grups d esplai,
.campaments, concursos, subven-
cions...

-PSOE: Noltros contemplam sa
joventut com un sector social al que
s' ha de donar solució a molts de
problemes, des de s' ensenyament,
activitats culturals, salut, esport,
etc...

cions perquè puguin construir-se sa
seva pròpia vivenda.

-PSM: Un problema que afecta
avui als joves és sa feina, sa manca
d' ocupació. Maldament aixà no sia
una competència directa de s' Ajun-
tament, noltros proposam que es
Govern Autònom col.labori amb
aquest per tal de canalitzar infor-
mació de tot tipus per crear llocs de
feina a Santa Maria, i no haver d'a-
nar a treballar a Ciutat.

Proposam que es crei també un
consell local des joves, on hi parti-
cipin totes ses entitats juvenils d' es
poble, que s' Ajuntament hi
col.labori i els assessori per poder
rebre totes ses subvencions que es
destinen als joves.

AP: Es tema de sa joventut per jo
és de difícil solució. Concretament
es poden fer poques coses. Hem de
procurar que ells mateixos s' orga-
nitzin en grups d' esplai, culturals,
esportius... i que «derrotxin» ses
energies en aquests temes.

TERCERA EDAT

Passam a un altre tema, que pot-
ser sia un en el que s'ha fet més
feina: la 3a. edat. Quina política
de 3a. edat pensau dur? Quina
opinió vos mereix el projecte de
Residència de Cas Metge Rei?

-CDS: Hem agafat sa residència

Sa joventut té moltes edats. Per
això plantejam al nostre programa
sa creació d' una guarderia infantil
subvencionada. També forma part
de sa joventut sa gent que es vol
casar o arreplegar. Un problema
que hi ha dins Santa Maria és sa
falta de vivendes. Noltros proposam
sa creació d un patronat municipal

es sòl, per a posar a disposició de
tots aquests joves i no tan joves que
ho necessiten, sòl urbà en condi-



Mateu Ferrer (PDP)va escollar i no va dir res.
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com un assumpte prioritari. Sobre
sa 3a. edat creim que s'Associació
hauria destar organitzada per ells
mateixos, ajudant-lis s' Ajuntament,
però sense manipular-los, que és el
que volen ells.

-PSM: S' ha de fomentar s' asso-
ciació de sa 3a. edat en tot el que
faci falta. Ara bé, s' ha de procurar
que pugui funcionar autònoma-
ment. Es veritat que en certs mo-
ments s' ha usat s' associació per fer
electoralisme. En quan a Sa Resi-
dència de Cas Metge Rei proposam
que es realitzi un estudi profund de
viabilitat d es manteniment i de ses
possibilitats de funcionament per
fer-la. Quan antes millor s'ha do-
brir aquesta residència.

-AP: Sa nostra política serà se-
guir donant una ajuda total a
aquest col.lectiu, no només a aques-
ta associació, sinó a totes ses que
venguin. Es mereixen aixà i més.

En quan a sa residència és un
tema en el que ja estam comprome-
sos a fer-la, contant amb sa seva
viabilitat i esperant ses pertinents
subvencions per part des Govern
Autònom.

ÈCONOMIA

Coanegra: Un altre tema que po-
dríem tractar seria l'economia del
poble. Sabem que l'Ajuntament té
poques competències en aquest as-
pecte, però es podria poten-
ciar un creixement econòmic, aju-
dar a la petita industrki i a la page-
sia, per evitar la tendència actual
de convertir a Santa Maria en un
poble dormitori?

-PSOE: Crec que s' economia
des poble no està en regressió. Bà-
sicament està fonamentada dins es
sector serveis: comerços de molts
de tipus.

En quant al sector primari, s' a-
gricultura, crec que és un problema
difícil d' afrontar. Però s' Ajunta-
ment hi pot fer qualque cosa, per
exemple en el tema des rem, del
qual se' n beneficien més es pobles
de veinat que no Santa Maria. Aixà
és degut a çauses estructurals. Es
un camí que Ajuntament i pagesos,
es dia que es posin d'acord, poden
recórrer plegats.

-PSM: Coincidesc en que Santa
Maria és un poble amb un gran
futur econòmic a nivell comercial i

ho ha de ser també a nivell de petita
indústria i agrícola. Noltros propo-
sam que a dins s' Ajuntament es crei
una comissió de foment de s' econo-
mia per informar, assessorar i aju-
dar a tot el que sigui crear activitat
econòmica i oferta laboral.

-AP: Per una vegada puc dir que
estic d' acord amb això que s' ha dit.

La taula rodona va acabar amb
dues preguntes: Les perspectives
de resultats que tenia cada grup i
els possibles pactes post-
electorals.

Macià Capó va provocar la
major rialla (i única) de la nit,
quan va dir ben convençut que no
es plantejaven fer cap pacte amb
ningú perquè estaven ben segurs
de treure 6 regidors.

Mateu Morro va dir que ells es
presentaven per guanyar, i que
seria després de dia 10 el moment
adequat per parlar de pactes.

Mateu Ferrer contestà que ells
eren un partit nou i que aspirava
a entrar dins s'Ajuntament per-
què tenen unes idees ben clares.

Rafel Torres va dir que ell
també era nou amb això de sa po-
lítica i que »ja ho veurem».

Antoni Santandreu afirmà que
el PSOE sempre té vocació de
partit majoritari. Els pactes no els
se plantegen mai abans de conèi-
xer els resultats, si bé va dir que

un pacte per ell tenia dos límits:
per una banda el contengut ideo-
lògic i per altra la governabilitat
del poble. Acabà dient que Ii pa-
reixia que hi havia programes que
podien casar amb el seu i altres
que de cap manera ho podien fer.

Josep Estarelles va reconèixer
que estava molt difícil, però que
ells no havien perdut les esperan-
ces d'obtenir majoria. En quant
als pactes també va dir que s'ha-
via d'esperar a dia 11, si bé creia
que hi havia programes que po-
drien casar amb el seu. Josep Es-
tarelles va acabar dient que si ha-
vien de ser oposició no els hi cau-
ria el món damunt, i que deixa-
rien ben clar com es fa una oposi-
ció constructiva.

Ramon Canyelles



Candidat a Batle

RAFAEL TORRES PINEDA

Natural de Lucena (Cor-
dova), nasqué el 2 de desem-
bre de 1953. Resident a
Santa Maria des de fa 22
anys. Professió, autònom de
la construcció amb dos
homes. La seva esposa es
Manuela Domínguez, té
quatre fills.
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Les candidatures una a una:

ESQUERRA UNIDA (E.U.)

PROGRAMA ELECTORAL

El proper dia 10 de juny, els veïnats de Santa Maria po-
drem optar per una llista municipal que representa els inte-
ressos dels treballadors, de les persones progressistes del
nostre poble, que representa els valors tradicionals, i sempre
renovats de 1 'esquerra: La Pau, la Solidaritat, el ferm com-
promís d'acabar amb el caciquisme i la corrupció i potenciar
la participació i la transparència en la gestió municipal.
Aquesta opció és ESQUERRA UNIDA.

Som conscients, que estar a l'Ajuntament, juntament amb
la defensa d'aquests principis generals, hem de preocuparnos
per la política de les coses concretes, és per això que adqui-
rim el compromís de treballar per:

*La no construcció de l'Autopista Palma-Inca.
*Eliminar els mals olors provocats per la Granja de Son

Montserrat.
*Santa Maria es mereix un sistema modern i amb compta-

dors pel subministrament d'aigua potable.
*Proposam que en els pròxims 4 anys, es construeixi una

gran ZONA VERDA, al terreny conegut com a «Hort del
Farmacéutic», vora la Plaça d'Espanya.

*Destinar el 10% del pressupost municipal a la generació
de feine.

*Que l'Ajuntament posi en marxa plans de promoció i
subvenció de lartesania local.

*La total i inmediata gratuïtat del Poliesportiu Municipal.
*Posar en marxa plans de normalització lingüística.
*Patrocinar iniciatives culturals a desenvolupar per orga-

nitzacions i associacions civils.
*Revitalització de les Festes Populars.
*Construcció d'una Residència per a la Tercera Edat...

Els candidats

1.-Rafael Torres Pineda
2.- Andreu Ordofiez Sanchez
3.- Manuel Palomino Navas
4.- German Rodriguez Rodriguez
5.- Antoni Vergara Urquiza
6.- Joan Manuel Roman Reyes
7.- Antoni Arevalo Gonzalez
8.- Joan Josep Alvarez Garcia
9.- Bartomeu Bennàssar Garrido
10.- Bartomeu Novila Mulet
11.- Josep Torres Pineda



Candidat a batle

MATEU FERRER COLOM

Té 58 anys, casat i amb
una filla. Mestre fuster amb
fusteria pròpia. Es la primera
vegada que se mescla amb
política. Afiliat al Partit De-
mòcrata Popular des de fa
molt poc, ell i un grup de
santamariers decidiren inter-
venir a aquesta situació polí-
tica actual, en defensa dels
interessos del poble i del be-
nestar dels santamariers.

Nicolau Nadal Pascual, n. 2
	 n.3: Tomàs Pizà Bibiloni.
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Les candidatures una a una:

PARTIT DEMOCRATA POPULAR (P.D.P.)

n.4: Catalina Gart

5.-Araceli Torres Pineda
6.-Miquel Gelabert Ferrer
7.-Alfons Pérez Martínez
8.-Miquel Moyà Matas
9.-Miquel Sastre Ramón
10.-Vicenç P. Rosselló Crespí
11.-Josep L. Aragonés Ribas

PROGRAMA ELECTORAL

REFLEXIO DAVANT LES PROPERES ELECCIONS
MUNICIPALS

Davant la confusa situació política del país, que pareix de-
sembocar en una guerra de tots contra tots, un grup de «San-
tamariers» ha sentit la necessitat d'intervenir en la defensa
dels interessos del nostre poble.

Abans de la confecció d'una candidatura ens ha preocupat
l'estudi i anàlisis de la problemàtica del nostre poble i la re-
cerca de solucions.

URBANISME
El PDP considera que el més important de l'acció munici-

pal és la política urbanística per ser el punt que més incideix
en la vida del poble i conseqüentment ha de tenir la major
part de recursos municipals.

Per això una vegada estudiats tots els punts possibles la
tasca municipal se centrarà en:

-Dotar a Santa Maria de la infraestructura necessària.
-Establir els canals necessaris per a l'accés a la propietat

urbana: cada família propietària de la seva vivenda.
Tot això comporta entre altres coses l'obertura de tots els

carrers en projecte l'habilitació del terreny edificable, primer
a l'interior del casc urbà i desprès per a l'expansió d'aquest,
fent així que Santa Maria es converteixi en el poble més im-
portant de la seva comarca.

LES DESPESSES
Pensam que per aconseguir aquest canvi de base que pro-

posam, és necessària una reconsideració del pressupost mu-
nicipal reduint les despesses ordinàries, per a destinar el
màxim a la inversió.

Així donàrem absoluta prioritat a les inversions que ten-
guin efectes multiplicatiusde 1 'activitat econòmica.

JOVENTUT
S'ha de dotar a la joventut dels mitjans necessaris per

poder desenrotllar la seva normal activitat, tant cultural com
esportiva, o simplement d'esplai.

TERCERA EDAT
A la tercera edat se Ii ha de donar una nova orientació,

abarcant lo propi del seu estament.

SUBVENCIONS
Les subvencions a entitats esportives i culturals s'han

d'ampliar, sense limitar-les a l'orgtanització de festes i desfi-
laments.

Aconseguir viure millor, en un millor poble és el missatge
que tractam de trasmitir-vos.
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A 1/ Ajuntament de Santa Maria

EFICÀCIA I COMPTES CLARS

MATEU MORRO: un batle
per anar endavant

VOTA

NACIONALISTES DE SANTA MARIA

la força necessària



n.2: Santiago Morales

n.4• Jaume Salom Ramis.

n.3: Francesca Coll Roca.

n.5: Joan Serra Mercadal.

especial eleccions

Les candidatures una a una:

NACIONALISTES DE STA. MARIA (P.S.M.)
Candidat a batle
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PROGRAMA ELECTORAL
URBANISME:

Supressió de la via de cintura, vigilar que no es repetes-
quin cassos com la urbanització de Son Bieló, protegir el sól
rústic i agrícola, contractar per concurs totes les obresmuni-
cipals, donar permisos d'obres ràpits i àgils.

MEDI AMBIENT:
Fer un inventari dcls edificis antics a protegir assesorant

sobre credits per a restaurar-los, gestionar que la vall de Coa-
negra sigui declarada espai natural protegit.

AUTOPISTA:
No rotundamcnt perquè perjudica molt a la nostra vila i hi

ha altres solucions perfectament viables: acondicionament de
les carreteres de Sencelles, Sineu i Camí de Muro que absor-
birien bona part del tràfic cap a Ciutat.

EDUCACIÓ:
Fomentar les Associacions de Pares i les activitats extraes-

colars, mancomunar un servei psicopedagógic per a nins amb
dificulotats, crear una guarderia municipal.

CULTURA I ESPORT:
Més participació de les entitats culturals i esportives, aug-

ment considerable de les subvencions, manteniment adequat
de la infraestructura esportiva, estudi de l'adquisició dels te-
rrenys de Can Andria.

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:
Campanyes d'alfabetització d'adults, normalització pro-

gressiva de la democràcia municipal.

JOVENTUT:
Convocar els joves santamariers de 15 a 29 anys i consti-

tuir el Consell Local de Joves, que serà autònom i rebrà as-
sessorament municipal.

SERVEIS SOCIALS:
Residència de Tercera Edat, obje,ctiu prioritari.

SANITAT:
Revisió de tots els nins en edat escolar, medicina preventi-

va.

ECONOMIA I HISENDA:
Comptes clars, tot el poble ha de saber cada pesseta d'on

ve i a on va.

LLISTA ELECTORAL:
1.-Mateu Morro i Marcé, 31 anys, professor d'história.
2.-Santiago Morales Ripoll, 33 anys, empleat de banca.
3.-Francesca Coll Roca, 52 anys, mestressa de casa.
4.-Jaume Salom Ramis, 29 anys, administratiu.
5.-Joan Serra Mercadal, 30 anys, comerciant i advocat.
6.-Benet Darder Sansó, 31 anys, electricista.
7.-Gabriel Hemåndez Matas, 47 anys, picapedrer.
8.-Francesca Pizà Bibiloni, 33 anys, auxiliar infermera.
9.-Miquel Vich Salom, 29 anys, treballador de FEVE.
10.-Maria Rosa Vich Vich, 31 anys, professora d'EGB.
11.-Jeroni Mateo Torres, 27 anys, picapedrer.

MATEU MORRO I MARCÉ

Va néixer a Sta. Maria del
Camí fa 31 anys, cursant els
primers estudis a la nostra
Escola Parroquial i després a
l'Institut Ramon Llull. Lli-
cenciat en Filosofia i Lletres
(Història), actualment exer-
ceix com a professor. Inves-
tigador, ha obtingut el Premi
Ciutat de Palma, ha publicat
dos llibres i col.labora a
nombroses revistes. És
membre de l'Obra Cultural
Balear, del G.O.B. i és en-
Ilaç sindical (S.T.E.I.).
Membre del consell de re-
dacció de les revistes «El
Mirall» i «Coanegra»; i
membre de la Junta Directi-
va de la societat Arqueològi-
ca Lul.liana.

Afiliat al Partit Socialista
de Mallorca des de l'any
1.977, accedí després a la

seva Junta Executiva i final-
ment va ser proclamant Se-
cretari del P.S.M.-E.N. per
Desembre de 1.985.

Es fadrí i un apassionat de
la lectura. Esportista, sent
predilecció per l'excursio-
nisme, cl bàsquet i el ciclis-
me.

ACTES ELECTORALS PREVISTS:
Dia 4 de Juny, a l'edifici municipal, miting arnb la inter-

venció de candidats a IAjuntamentdc Santa Maria i al Parla-
ment Balear.



sectorial de juristes i ac-
tualment és el Secretari Ge-
neral de l'Agrupació So-
cialista de Santa Maria del
Camí.

Està casat i té dues filles.

PROGRAMA ELECTORAL:

El programa se base en que el Partit Socialista és la primera insti-
tució que vol mantenir un contacte directe amb el ciutadà. Per així
trobar la millor solució i millorar la qualitat de vida, els serveis,
augmentar l'oferta cultural, oferint els serveis socials al més desfa-
vorits. El PSOE se presenta amb una llista per guanyar, perque el
poble hi sorti guanyant.

ELS SERVEIS
Un dels màxims objectius és millorar la xarxa de clavegaram,

donar pressió a l'aigua potable, estudiar la viabilitat de les aigües
brutes. Asfaltar els carrers definitivament, coordinació Ajunta-
ment-Gesa-Telefónica. Ordenar la Plaça Espanya, dotant-la d'una
zona verda. Convertint-la en un espai cultural-esportiu-infantil.
Reorganitzar l'enllumenat públic. Ampliar el mercar, ampliant-lo a
artesania i baratillo.

URBANISME
Revisar les Normes Subsidiàries, sobretot Via de Cintura, Son

Bielo i Autopista. Flexibilitzar i eliminar traves burocràtiques per
l'urbanisme dins el casc urbà. Facilitar construcció de vivendes per
a joves, creació d'una Oficina de Gestió del Sol Urbà. Actualitzar
el catàleg d'edificis a protegir, elaborar un barem de desgravacions
municipals.

CULTURA
Creació del Consell Municipal d'Educació i Cultura (associa-

cions culturals i de l'ensenyança). Ordenar Arxiu Municipal. Am-
pliar la Biblioteca. Programa de gestió de la casa de cultura, dina-
mitzar les inquietuts culturals. Subvencionar les activitats culturals
i impulsar les festes populars. Protecció del patrimoni històric-
artístic. Instituc8ionalitzar una colònia d'estiu. Dur una efectiva
tasca de normalització, lingüística.

SANITAT
Necessitat d'una coordinació Ajuntament-Sanitaris. Crear una

comissió per a coordinar esforços. Aplicació a les escoles de medi-
cina preventiva, vacunacions, xerrades, examens psicològics.
Coordinació Ajuntament-INSALUD per programar Medicina pre-

ventiva i millorar instal.lacions sanitàries.

SERVEIS SOCIALS
Abolir la Junta de Beneficència per a convertir-la en Comissió de

Serveis Socials. Realitzar la Residència de Tercera Edat, creació
d'un menjador. Estudi de creació d'un servei social a domicili per
Tercera Edat, marginats, minusvàlids.

JOVENTUT
Crear el Consell Local de la Joventut. L'excorxador municipal

com a Local pels joves. Impulsar activitats jovenils. Conveni amb
INEM i Ministeri de Treball per a instal.lar una escola taller.

ESPORTS
Constituir el Consell Municipal d'Esports. Crear una gerència

administrativa del Camp Municipal d'esports. Subvencions a acti-
vitats esportives. Adquisició de la pista de Can Andria.
pista atletisme.
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especial eleccions

Les candidatures una a una:

PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
(P.S.O.E.)

Candidat a batle 	
ANTONI SANTANDREU SALVA

Candidat a Batle per la
candidatura socialista del
PSOE de Santa Maria.

Nascut a Palma de Ma-
llorca el dia 18 de gener de
1948,39 anys.

Estudis, ensenyament
mitjà al Col.legi Ramon
Llull d'Inca. Llicneciat a la
Facultat de Dret de Palma
de Mallorca.

Professió: advocat. Dins
els darrers quatre anys s'ha
ocupat a Madrid de tasques
de gestió financera.

Afiliat al PSOE des de
l'any 1977, pertany al enip  

n.2: Llorenç Pol Bover. n.3: Margalida Rosselló

n 4: Jaume Salom Santandreu n.5: Miquel Amengual

Els candidats
1.-Antoni Francesc Santandreu Salva
2.-Llorenç Pol Bover
3.-Margalida I. Rosselló Amengual
4.-Jaume M. Salom Santandreu
5.-Miquel Amengual Amengual
6.-Sergi Rajoy Jiménez
7.-Miquel Piza Ferrer
8.-Catalina Ordinas Bermejo
9.-Joan Borras Parets
10.-Sebastià Pastor Piza
11.-Macià Salvadors Ferrer Amer
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Francesc Triay,
candidat a la presidència de la Comunitat Autònoma

Per les coses
ben fetes

VOTA PSOE

CICLOMOTORS
MOTO-SERRES ECHO
MOTOCULTORS PIVA I HONDA
MOTOS DERBI

Derbi FDS

o de Disco-

MIQUEL SANTANDREU
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LES ELECCIONS LOCALS FINS ARA

ELECCIONS MUNICIPALS

1979

Vots o/o

1983

Regidors Vots o Regidors

ELECCIONS PREAUTONOMICA I AUTONOMICA

1979	 1983

Vots	 o/o	 Vots	 o/o

UCD 1184 59`74 —
UCD 1136 5808 7

Cand. Independent 406 2076 2
PSOE 393 19`83 484 23`51

PSOE 317 16`21 2 402 19,48 2
PSM

MCI-OEC

236

87

11`91

4`39

174

—

8`45

MCI-OEC 97 4`96
PCIB 52 2`62 40 1`94

AP 852 4128 5
FE JON S 23 116

UM 563 2728 3 AP 7 0`35 770 3740
Esquerra Unida SM 247 11.97 1

UM — 570 27•68

CDS — 17 083

PCOE 4 019

Les xifres ho diuen tot. La dreta, en
forma de diversos partits, ha guanyat sem-
pre a Santa Maria, tant a les eleccions muni-
cipals com a les autonòmiques: primer va
ser la UCD, qui guanyà per majoria absolu-
ta, la força més votada, per donar pas al
triomf de Coalició popular quatre anys des-
prés, encara que aquesta darrera va treure
molt més vots a l'Ajuntament que al Parla-
ment Balear. En canvi UM, segona força a
1983, obté uns resultats molt similars a les
dues votacions del dia 8 de maig. Mentres-
tant el CDS, que no es presenta al municipi,
obté un resultat baixíssim a les autonòmi-
ques.

El PSOE és l'únic partit que s'ha presen-
tat a les quatre eleccions, i es pot notar com
té un electorat més o manco estable, amb
tendència a pujar, i com sempre ha tret bas-
tants més vots a les autonòmiques que les
municipals. A la resta de l'esquerra, el PSM
va treure el seu màxim de vots a les pre-
autonómiques de 1979, mentres la majoria
dels seus electors optaven per la Canidatura
Independent a les municipals (que presumi-
blement també arreplegà vots del PSOE,
PCIB i algun d'UCD), mentres que fa qua-
tre anys els vots PSM anaven a parar a Es-
querra Unida de Santa Maria per les munici-
pals (candidatura que rebé vots comunistes,
nacionalistes d'esquerra i alguns socialistes
espanyols). El Partit Comunista ha tengút

fins ara resultats modestos, però més alts
que a la majoria de pobles mallorquins; a
1979 quedà per davall del Moviment Comu-
nista, partit que no s'ha tornat presentar.

Carta

UNA ENQUESTA
TELEFÓNICA

Amics de Coanegra:
Vos escric aquesta carta per denunciar un fet que al meu

parer és greu. FALTA D'ETICA I DE VERGONYA. El
cas és que a un senyor de 70 anys veïnat meu Ii tclefonaren
l'altre dia, dient-li que li feien una enquesta de part de
l'Ajuntament. Li demanaren que opinava de cada un dels
candidats, a qui havia votat i a qui votaria, i Ilavors quan
veieren que no sabia a qui havia de votar li demanaren el
vot per AP.

Llavors he sabut que aquesta enquesta l'han feta a
molta de gent de Santa Maria. I això me pareix una greu
manipulació: qualcú (el que ha pagat o fet aquesta enques-
ta) sap el que han votat molts de santamariers, sap la seva
opinió dels candidats, els seus dubtes, etc., i sap a més el
nom, l'adreça i el telèfon de cada enquestat.

Això és jugar amb la gent. Una auténtica inmoralitat.
No és la mateixa cosa rebre una telefonada i sentir la veu
gravada a una cassette d'un polític, que fingint fer una en-
questa, demanar coses que pertanyen a la intimitat de ca-
dascú, i llavors demanar el vot per un partit concret.

Els senyors que han fet això no es mereixen cap vot.
Rafel Flaquer.
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50 JOVES ASSISTIREN A
L'ALBERG D'ALCUDIA

Els passats dies 2 i 3 de maig va tenir lloc una sorti-
da a l'Alberg d'Alcúdia per a joves de 14 a 17 anys
amb una capacitat de 50 persones.

Trobada patrocinada per la Conselleria de Cultura
del Govern Balear —en concret per la Direcció Ge-
neral de Joventut—, ja que fou gratuït. Va ser possi-
ble per les gestions realitzades per l'Ajuntament de
Santa Maria, el qual va oferir al grup d'esplai Migjorn
que acompanyàssim i organitzar les activitats que
allà es poguessin desenvolupar.

Partírem el dissabte dematí a les 9, allà passàrem
el dematí a la platja i l'horabaixa se'ns havia preparat
una sortida en barca per aquelles costes que resultà
molt interessant. El vespre després de sopar pujà-
rem entre cançons i acudits a l'ermita de la Victòria
que té una vista meravellosa. El diumenge el temps
no ens va acompanyar gaire, encara que n'hi va
haver que s'atreviren a nedar, els altres voltàrem per
allà recorrent aquells bells paratges. Com veis en
aquest resum del que férem, no es va dur a terme
cap activitat programada com sol ser costum al nos-
tre grup, i això s'explica en què a aquesta edat la tòni-
ca general és fer lo que els al.lots volen i no el que
se'ls imposa.

Aquí volem ressenyar que moltes vegades hem dit
o hem sentit a dir que mai s'organitza res per a la gent
jove i podem assegurar que a certes edats és molt
difícil aconseguir que participin en activitats prepara-
des, d'entrada, en aquest cas concret, basti dir que
per aconseguir que es cobrissin les 50 places con-
certades es va haver de recórrer a darrera hora a
apuntar gent de menor edat.

Creim que si haguéssim de fer balanç d'aquesta
sotida podem dir que va ser positiva, tant per als
joves com per als monitors, esperam que es pugui
tornar a repetir en altres ocasions.

CAMPAMENT '87

Ja dins un altre tema, volem informar que les dates
del Campament d'enguany són del 10 al 16 de Juliol

a l'Alberg d'Alcúdia, en principi les places estan re-
servades als al.lots del grup d'esplai Migjorn, si bé
queden places podrem agafar les sol.licituds que
se'ns presentin.

Migjorn

1n1n1  

DEL 13 DE MARÇ AL 23 DE MAIG

DEFUNCIONS

Isabel Gutiérrez Ortega (5-11-1898 al 16-3-1987)
Kathleen Doris Kay (2-6-1905 al 21-3-87)
Pere Rosselló Garcia (18-12-50 al 21-3-87)
Maria Martín Martín (20-4-07 al 30-3-87)
Rossa Rosselló Coll (7-4-25 al 30-3-87)
Joana A. Morro Far (12-2-09 al 15-4-87)
Ramon Creus Vicens (15-3-17 al 25-4-87)
Margalida Pizà Bibiloni (19-9-13 al 13-5-87)

NAIXEMENTS

Llorenç Cladera Benestar (26-3-87)
Caterina Martínez Gelabert (30-3-87)
Biel Joan Martorell Canyelles (2-4-87)
Manuel Rubio Fernàndez (3-4-87)
Josep Lluís Palmer Sampol (6-4-87)
Francesca Maria Pérez Mayrata (10-4-87)
Joana Maria Noguera Vicens (17-4-87)
Naomi Larisma del Castillo Geijtembeek (25-5-87)
Sonia Mercadal Tordillo (30-5-87)
Joan Miquel Pou González (14-5-87)

MATRIMONIS

Joan Roig Palou amb Caterina Costa Capellà (4-4-
87)
Guillem Martorell Callejón amb Maria del Camí
Mateu Capó (2-5-87)

pam.atwnp4
a7Lticie4 gen a e4f2ont4

futbol, bàsquet,
tenis, pesca...

Marques de Fuensanta, 35
07320 SANTA MARIA (Mallorca)



Moment en que el rector firma la cesió de Ca' s Metge Rei al poble.

COanegra /10 	

Cas Metge Rei: més de 1000 persones a la plaça de la vila

UNA FESTASSA
El passat dissabte dia 2 de rnaig

l'equip promotor de la residència or-
ganitza, llevant hores a la son, una
festa per celebrar la donació dels
bens llegats de Magdalena Calafat i
Cabot per part de l'església al poble
santamarier.

Per tal motiu s'engalanà de murta
i mata la façana del casal Cas Metge
Rei, i l'equip organitzà l'actuació
dels grups. L'acte protocolari consis-
tí en la firma de l'escriptura de dona-
ció per part del Rector Pere Rosselló
-representant de l'església- i per part
del Batle Josep Estarelles
-representant de l'Ajuntament- en
presència del notari. Pujaren al ca-
dafal, el batle, el rector, Joan Feliu
-per l'equip promotor-, el Jutge de
Pau: Pep Martorell, el Secretari de
l'Ajuntament, Sor Coloma -que llegí
unes emocionades paraules-, els re-
gidors actuals Vicenç Santandreu i
Bartomeu Canyelles (AP), Jaume
Salom (PSOE) i Guillem Ramis
(EU). Pels partits que concorren a
les eleccions Mateu Morro (Nacio-
nalistes de Santa Maria del Camí-
PSM/EN), Pep Estarelles (AP), Toni
Santandreu (PSOE), Mateu Ferrer
(PDP) i Rosa Serra (CDS). Després
-de paraules del rector i batle, s'ini-
ciava la festa, la Ilarga tirada d'ac-
tuaci8ons acuradament presenta-
des pel nostre company de redacció
Joan Serra.

Totes les persones o grups que
actuaren foren aplaudits de valent,
actuà fora de programa en Colavet
tocant l'acordió, destacant per la
seva espectacularitat el Mag Neru-
din Sans, i per la seva espontaneitat
l'imitador no professional Salvador
Canyelles. Al final, com a tot acte
d'aquest tipus coca a balquena -de
trempó i verdura, unes 150 coques- i
vi ranci vilatà -uns 200 litres-.

Ara comença una nova singladu-
ra, aconseguir a curt termini que la
residència per a tercera edat amb un
menjador sia una realitat, l'equip
promotor s'ofereix a donar suport i
empenta. També volen expressar
un especial agraïment al grup Coa-
negra per haver cedit gratuïtament
el seu equip de so i sobretot el seu
tècnic de so, «va fer una feinada».

Sopar a Can Sion
L'equip promotor com a mostra

d'agraïment a tots els artistes i san-

tamariers que col.laboraren de
forma desinteressada, oferiren el di-
lluns dia 11 un sopar de frit i porce-
11a, a una seixantena de
col.laboradors. Després del vi, el
cafè i les copes, un poc de trui a cà-
rrec de Salvador Canyelles, Joan
Mates, Tomeu Grau i Rafel Estare-
Iles. Joan Feliu per l'equip promotor
dirigí unes paraules d'agra'iment als
convidats, demanant a l'Ajuntament
que entri que faci feina en la resi-
dència i que també a l'hora de mun-
tar espectacles se'n recordi dels ar-
tistes i tècnics santamariers en lloc
de llogar persones de fora poble,
«hem vist que tenim artistes i ben
bons», s'oferí a seguir col.laborant
en el projecte fins que sia una reali-
tat.

L'equip promotor, un grup de san-
tamariers que ha lluitat i fent molta
feina per aconseguir concienciar al
poble i polítics de la necessitat de la
residència, no ha estalviat cap es-
forç ni mal de cap per aconseguir la
seva fita, fent una feina callada i
constant, sense protagonismes. De-
mostrant d'una manera clara i llam-
pant que hi ha maneres no oficials
de fer feina pel poble sense vana-
gloriar-se, sense presumir-ne i el
que és més important sense figure-
ra, un mal de la nostra época.

Seguit vos oferim la transcripció
dels glosats.

BC

FESTIVAL-RESIDENCIA

M'han presentat com a glosador
però d'aíxó jo no en pretenc,
he de fer feina de valent
per guanyar qualque velló,
i sí qualcú em té per dolent
des daquíli deman perdó.
M'han convidat a sa vetlada
no ho he pogut despreciar.

Trob que tots hem d'ajudar
a una cosa tan desitjada.
Són un parell de cançonetes
per un poc entretenir-vos,
demanant que apoiem aquests senyors
i a ells fer-los mambelletes.
Vuit dies passada sa fira,
una gran festa celebram
i tots hi partícipam,
de bon gust i molta alegria.
Si qualque contratemps no tenim
vells arribarem a tornar,
molt les hem de respectar
perquè el seu camí noltros seguim.

Si n'es vellets les feim una festa
que a Santa Maria ja és ritual,
trob que les hem d'obrir un portal
tant de dia com de vespre.
Sa vellesa i sa humildat
aíxó enveja me dona,
trob que a tota persona
li és de grart necessitat.
Per elles hem de fer qualque cosa
qualque cosa de profit,
no perquè sigui vell o malsofrit
a tots mos hagi de fer nosa.
Aquest grup que s'ha compromès
a aconseguir aquesta gran cosa,
les hem d'ajudar amb tota força



La plaça estava plena de gent.    

FORN- PASTISSERIA BOVER

CAN BLANCO
Carrer Llarg, 58
Tel. 62 00 52
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Margalida Calafat, era
es nom d'aquesta senyora,
dona molt benefactora
i excel.lent santamariera.
Segons sa seva voluntat,
aquesta casa la deixà,
perquè sols la pogués emprar
sa gent de sa Tercera Edat.
L'Església fou receptora
d'aquest llegat tant valiós,
que va voler deixar-mos
l'esmentada senyora.
Un equip prou important
d'homos de Santa Maria,
ha treballatniti dia,
per dur aquesta obra endavant.
Aquest grup, tan diLligent
un dia i un altre han insistit,
i a la fi ho han conseguit,
gràcies a s'Ajuntament.
Així ho podrà disfrutar
sa Tercera Edat un dia,
es poble de Santa Maria

sempre ho agrairà.
Aquí tenim ja s'evidència
que, tots, en ses mans avui tocam,
quan sa primera pedra posam
de lo que serà una residència.
Això té un doble valor
per sa seva finafitat,
perquè, per sa Tercera Edat
era necessari fer-ho.
En es pròxims residents,
s'enhoraboa els hem de dar,
perquè ja deuen estar
tots gojosos i contents.
Jo ara les don sa meva,
i de tot bon cor les vui dir;
que tots se sentin aquí,
com si estassin a caseva.
Això és una cosa molt bona
que a mí me comença a agradar,
perqué... si es dia de demà
me barall amb sa dona,
també estaré d'enhorabona.
Aquí, es temps vendré a passar.

Tomeu Grau

i no serà tant feixuc es pes.
Molta constància i voluntat
ja veureu com tot anirà bé,

es poble santamarier
serà model de germandat.
Ja té història Santa Maria
amb esport, cultura i santetat,
i i amb altres coses ha prosperat
aixà mos ha de donar alegria.
A sa plaça de la vila
hi ha un casal senyorial,
que Déu beneesqui aquest portal
des poble de Santa Maria.
Li diuen Ca 's Metge Rei
i també Ca sa Senyora Nissa,
de que s'arregli molta gent frissa
perquè troben que és molt velL
Casa natal del Pare Cabot
que va ser un gran missioner,
i de demanar no me cansaré
que tots hem d'ajudar un poc.
Es poble de Santa Maria
amb això vol col.laborar
i es vellet es trobarà
content amb frmpanyia.
A sa Parròquia se va deixar
per convertir-la en Resioèrícia .
i amb un poquet de paciència
crec que s'aconseguirà.
Sa Parròquia l'ha traspassat,
l'ha deixata n'es poble,
d'aquest acte tan noble
tothom se n'ha alegrat.
No ha d'ésser una Residència
només per marginats,
sinó de pobres, rics i necessitats
s'ha d'obrar en conciència.
Enhorabona al senyor Rector
que amb so poble ha confiat,
tots hem de fer costat
i se complirà la il.lusió.
També a S'Ajuntament
que ha sufragat aquesta vetlada,
són una gent molt animada
que sempre lluiten de valent.

Jo no acabaria
perquà amb voltros bé me sent,
perquè som un poble valent
Visca Santa Maria!

Rafel Estarelle

AQUESTA VIDA QUE VIVIM
Aquesta vida que vivim
sembla un bombo de loteria,
que hi dam voltes cada dia,
i n'hi donam fins que morim.
Tals voltes, hem de pensar,
són els esdeveniments,
que, uns són bons, altres dolents,
des nostro viure quotidià.
Des bons anem a parlar,
que sols donen satisfacció,
ja que sa bondat és lo millor
de lo que el món mos pot donar.
I prou ho va demostrar
una senyora bondadosa,
que, liberal i generosa,
aquest casal va regalar.
Que té un caire de vell,
si de defora el miren,
i tothom sap que li diuen

casa des Metge Rei.
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MARGALIDA COLOM ROSSELLO
Na Margalida als

seus vint-l-un anys,
és una al.lota prou
coneguda dins el
nostre poble, ja sigul
per la seva feina,
com per les activi-
tats que ha duit I du
al club d'Esplai Mig-
jorn al de Bàsquet.

Maria.-Què te repre-
senta ésser monitora
del grup Migjorn?

Margalida.-Ja fa molt
de temps que ho som, i
m'ha representat moltes
de coses, he après mol-
tes coses de la vida, des
del punt de vista dels
al.lots.

Quan vaig començar,
pràcticament ho vaig fer
jugant, me feia molta
d'il.lusió sentir-me im-
portant; i ara me n'he
adonat compte que si els
podem ajudar és molt
important, si noltros ha-
guéssim tengut aques-
tes ajudes quan érem
nins, estaríem molt
agraïts.

-Aui nes activitats
feis?

-Al club d'Esplai tocam
molts de temes, tocam
manualitats, música,
feim jocs, cançons, ex-
cursions, acampades,
sempre anam combinant
les distintes activitats.

Ara bé, jo crec que la mo-
tivació d'un club d'esplai
bàsicament és ensenyar
i fomentar la vida en
grup, les relacions amb
altres persones, els nins
a ca seva miren la televi-
sió, juguen, estudien tot-
sols, i en canvi aquí ho
fan sempre en grup, l'im-
portant és el grup, fo-
mentar la companyonia.

«ME FEIA
MOLTA
D'ILLUSIÓ
SENTIR-ME
IMPORTANT»

Per exemple no dei-
xam que facin els gru-
pets ells, perquè si ho
fessin aviat tot serien pe-
tits grupets tancats, el
que feim és organitzar
uns grups, i així els obli-
gam a relacionar-se
més, a participar amb
gent jove.

-Quins projectes
teniu?

-De moment no hi ha
res massa concret per
anar ampliant, ens tro-
bam amb un grup de mo-
nitors bastant reduït, ja
que molts per motius de
feina i de temps ho han
anat deixant, és per això
que ara anam improvi

sant un poc, és millor
planificar les feines per
trimestres, emperò en
aquests moments ens
trobam en dificultats,
anam fent el que podem,
emperò ganes en tenim.

-Com t'ho montes
per fer feina i dur a més
totes aquestes activi-
tats?

-Jo crec que quan es
vol, quan hi ha ganes, es
troba temps per tot.

-També t'interessa
molt el bàsquet què hi
fas al club,

-Bél a mi el bàsquet
sempre m'ha agradat
moltíssim.

Vaig jugar durant cinc
anys i ara som delegada
d'equip, la meva eina és
dur el control d'un equip,
el senior masculí, seguir
l'evolució de cada juga-
dor en concret a cada
partit, per això facilitar i
ajudar en la seva tasca a
l'entrenador.

-Quina relació teniu
amb els altres clubs
d'Esplai de Mallorca?

-Es bastant curta, nor-
malment se redueix a un
parell de trobades a l'any
com són, la mostra de la
cançó infantil, la diada
de l'Esplai que és on
convivim tots junts, es

fan reunions periòdiques
de representants, empe-
rò quasi mai ens veim.
També rebem informa-
ció de la federació.

-Sé que et presentes
a les eleccions, quins
motius teng ueres, per
prendre aquesta deci-
sió,

-Tot va en relació a les
activitats que jo he duti a
terme sempre, activitats
relacionades amb l'am-
bient cultural del poble.

Quan m'ho proposa-
ren vaig considerar que
podia fer feina amb
aquest tema i crec que
estant aficada dins un
grup, que està a l'Ajunta-
ment, és una bona ma-
nera de fer-ho.

-El fet d'ésser dona i
jove, t'ha condicionat,
de cara a l'acceptació
dels altres membres de
la candidatura,

-A Aliança Popular fins
ara no n'hi havia hagut
cap, emperò m'han ac-
ceptat molt bé, sens cap
diferència ni una, he de
dir, que jo som indepen-
dent, ni m'interessa la
política i en segons quins
temes no tenc les matei-
xes idees que el partit.
Entrevista: Maria Canye-

lles
Transcripció: Pere Cala-

fat
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ASSEMBLEA
EXTRAORDINÀRIA DEL CD
SANTA MARIA

Per primera vegada creim, en la història del Club,
es va presentar la memòria del balanç de tota la tem-
porada a tots els socis, components i directius del
club. Això es va dur a terme al local que en aquests
moments i durant tants d'anys ha estat i és el punt de
reunió del club.

Un poc després de les nou del vespre, comença la
reunió, formant-se una gran taula, ben estibada de
refrescs, coca, vi, etc. perquè els convidats i assis-
tents s'ho passassin d'allò més entretengut. Una
trentena de persones formaren l'assemblea, i com a
cap de taula, el president Toni Noguera va donar per
oberta la mateixa, presentant la memòria de la qual
podríem dir que ha estat una de les temporades més
ben planificades de la història del club, malgrat que
de vegades hi hagi hagut qualque error per part dels
dirig ents.

Com a preàmbul, el president i secretari mostraren
la seva satisfacció i agrairen a tots els presents la
seva presència, a més de dir que malgrat que ha-
gués estat aquest el primer any de mandat i direcció
del club, creien que havia estat satisfactori en con-
junt i que al seu entendre havien complit tots els ob-
jectius fixats a principi de temporada encara que al-
guns d'ells havien estat difícils, però que amb l'ajuda
de tots, des del president, directius, socis, entrena-
dors, jugadors i col.laboradors s'han aconseguit. Se-
guidament, es va dir la llista de directius, entrenadors
i components de les plantilles, donant les gràcies per
la seva col.laboració i felicitant-los per la seva tasca
duita a terme. En quant a les competicions, es va dir
que estaven orgullosos d'haver pogut participar a
totes les categories existents actualment, i que la
classificació de es mateixes havia estat molt digna
segons les aspiracions que tenia actualment el club.
També tengueren un capítol per resaltar la presenta-
ció del club a principi de temporada, la qual tengué
un gran èxit, així com la relació de torneigs en què
varen participar i organtizar, resaltant la participació
dels d'Inca. També hi hagué un capítol pels socis,
donant la relació dels mateixos, i la xifra final que és
de 123 quan es tanca la temporada, esperant que
augmenti el número dels mateixos la que ve.

Després donaren a conèixer les reformes efectua-
des al terreny de joc, passant seguidament a fer una
relació d'inventari, destacant que malgrat els esfor-
ços realitzats, encara es pot millorar de cara a l'any
que ve.

Posteriorment, hi hagué un capítol per les subven-
cions rebudes, resaltant que sols s'havia aconseguit
les del Consell Insular de Mallorca. En quant a la
imatge aconseguida, es comentà que havia estat
molt difícil fer-ho, ja que quan es varen agafar les
riendes del Club, aquesta era molt negativa i bruta de
cara a totes les altres organitzacions esportives de
fora poble, i que degut a la gran tasca de relacions
públiques realitzades, davant les pertinents federa-
cions i màxims mandataris d'aquest esport, la imatge
del club ha estat molt netejada i que avui .ja es pot

anar per tot amb la cara ben alta.
Després, es donà la relació del balanç.
Posteriorment es donà a conèixer el pressupost de

la temporada 1987/88, i que va cap al milió dues-
centes quaranta mil pessetes.

Finalment es detallaren els projectes a fer per a la
pròxima temporada. Seguir potenciant la pedrera del
Club, així com donar preferència als jugadors locals
per jugar i a esser possible, dur l'equip Amateur a se-
gona Regional.

Un altre objectiu primordial, és continuar en la polí-
tica d'imatge.

Demanar noves subvencions a les pertinents insti-
tucions, insistir en el tema de la il.luminació que ac-
tualment és deficient, mirar d'aconseguir una sala
per efectuar les reunions, proposar perquè es cons-
truesqui una tribuna coberta pel públic assistent als
partits, equipar les casetes així com cal, intentar as-
sistir als torneigs importants i donar nom a l'equip
d'empreses U.E. Sa Font, com a CE Santa Maria,
amb la finalitat de donar cabuda als jugadors juvenils
que en la seva primera temporada no es puguin in-
corporar al primer equip.

Després de tot això, es donà per acabada l'assem-
blea, esperant la col.laboració de tots els assistents,
així com la d'aquells que no havien pogut assistir a la
reunió.

Pensam que aquesta assemblea fou de debò un
gran èxit, no sols per la participació, que va esser
més nombrosa que de costum, sinó perquè es va de-
mostrar que efectivament les coses s'havien intentat
fer ben fetes i que en gran part es va aconseguir.
Donam l'enhorabona a tots ells i que l'any que ve
pugui esser encara millor. Esperam que així sigui.

Xisco
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PRESENTACIÓ DEL C.U.C. I PRIMERES
CARRERES

El passat dissabte dia
nou de Maig va tenir lloc
a la seva seu del Bar
Can Carol la presenta-
ció oficial del Club Unió
Ciclista Sta. Maria de
Camí - Consport per a
l'actual temporada. Cinc
juvenils i tres cadets inte-
gren una plantilla de co-
rredors en la qual els di-
rectius, socis i aficionats
santamariers en general
hi tenen • depositades
molt bones esperances.
I més si tenim en compte
que les primeres classif-
cacions obtingudes es
poden qualificar de bas-
tant encoratgedores
com ho demostra el re-
sultat de les recentment
celebrades curses d'Ala-
ró especialment a la ca-
tegoria dels juvenils a on
les dues primeres places
varen estar ocupades
per corredors del club de
la nostra vila.

D'altra banda, dins el
programa d'actes de la
Fira el C.U.C. organitzà
una carrera amb el pa-
trocini de l'Ajuntament
per a les categories d'a-
levins, infantils i cadets.

A continuació vos pre-
sentam un extracte de
les direrentes classifica-
cions dels corredors
santamariers:

VII TROFEU FIRES DE
STA. MARIA DEL CAMI:

-Cadets: 4.-Martí Cla-
dera, 5.-Antoni Andreu,
(CUC-Consport),	 7.-
Antoni	 Garau (CUC-
Consport)
CARRERES D'ALARO:

-Juvenils: 1.-Xisco Fe-
rrer (CUC-Consport), 2.-
Martí Mir (CUC-
Consport), 7.-David Ba-
laguer (CUIC-Consport),
8.-Antoni Abraham
(CIUC-Consport).

-Cadets: 6.-Antoni An-
dreu (CUC-Consport),
10.-Martí Cladera, 11.-
Manuel Esteso (CUC-
Consport), 12.-Antoni
Garau (CUC-Consport).
CAMPIONAT DE MUN-
TANYA DE BALEARS:

-Juvenils: 2.-Antoni
Abraham, 10.-Xisco Fe-
rrer, 18.-David Balaguer,
19.-Gaspar Sabater.

J.S.M.
C.U.C. STA. MARIA
CONSPORT- FIXA
TECNICA
President: Miquel Ferrer
Vice-president: Gabriel Cahellas
Tresorer: Llorenç Sans
Secretari: Sebastià Pastor
Vice-tresorer: Martí Comas
Vice-secretari: Antoni Borràs
Vocals: Salvador Cahellas, Miquel Matas, Nico-
lau Mercadal, Antoni Frontera.
Corredors juvenils: Antoni Abraham, David Bala-
guer, Xisco Ferrer, Martí Mir, Gaspar Sabater.
Corredors cadets: Antoni Andreu, Manuel Este-
so, Antoni Garau.
Entrenador: Miquel Gomila.



Tenda:
Carrer Llarg, 89

Taller:
Bartomeu Pasqual

Plaça dels Hostals, 22
Tel. 62 09 38 SANTA MARIA DEL CAMI
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-Reparació d'automobils en general
especialitat en SIMCA i CHRYSLER
servei .de grua
Venda de Vespes i Vespinos

PlaçaJaume III
Tels. 62 04 74 - 62 01 52 - 62 06 70

Fusteria

Martorell

coanegra

18 PARTICIPANTS

AL V MEMORIAL

GUILLEM MARTORELL

Dins el marc de la fira, dos santamariers pertan-
yents a l'escuderia l'Ofre organitzaren el diumenge 3
de maig la prova de trial a la vall de Coanegra V Me-
morial Guillem Martorell, al qual hi participaren 18
motociclistes, la poca participació es degué a coinci-
dir amb una pujada al Puig Major que era puntuable
al Campionat de Balears. El circu'it estava composat
de 8 sectors sempre a prop del camí de Coanegra,
perquè el públic pogués observar bé la carrera. Fou
el guanyador Leonardo Diaz, i el setè en Tomàs Pizà,
que també fou el segon a la categoria Junior, el seu
germà Macià fou el cinqué a la categoria Senior.
L'acte fou patrocinat per l'ajuntament i cases comer-
cials i organitzat per l'escuderia l'Ofre, si bé el pes
específic del muntatge fou dels germans Pizà.
Bernat
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EN JAUME CAMPOMAR Q1JETGLAS ES EL
NOU METGE

El passat dia tretze d'Abril va prendre posses-
sió de la plaça de metge titular de Sta.Maria del
Camí en Jaume Campomar Quetglas. L'anàrem a
trobar al Bar Can Carol, a on s'hi troba instal.lat
provisionalment per tal de donar a conèixer algu-
nes dades de la seva vida i de la seva personali-
tat.

-Vaig néixer fa 33 anys a Ciutat i vaig començar a
cursar el batxiller als col.legis de Sant Francesc i
Sant Gaietà fins que quan tenia quinze anys va morir
el meu pare i arrel d'aquesta circumstància, com que
ell era militar, m'enviaren a Madrid a continuar els es-
tudis a un col.legi per a orfes de militars.

un cop acabat el batxiller?
-Vaig decidir en principi estudiar Ciències Biològi-

ques i em vaig matricular a Madrid, però finalment
vaig deixar aquesta carrera en part perquè hi trobava
pocs estímuls i en part perquè de la residència a on
m'allotjava fins a la Facultat hi havia una gran distàn-
cia i em resultava molt engorrós assistir a les clas-
ses. De manera que, animat pel fet'de que un parell
de bons companys que havien fet el batxillerat amb
mi es trobaven a Valladolid estudiant Medicina, vaig
decidir de juntar-me amb ells i emprendre una carre-
ra que jo veia que tendria més alicients per a mi.

en haver acabat la carrera quedares per allà?
-Sí. De totd'una vaig quedar a la mateixa Facultat

de Medicina adscrit al Departament d'Anatomia i
més tard vaig ingressar al «Cuerpo de Médicos Titu-
lares» exercint la medicina, entre altres, a les viles de
Olmedo, Iscar i Matapozuelos, a la mateixa provincia
de Valladolid, fins que vaig decidir de tornar a Mallor-
ca i em va sortir a la plaça de Sta. Maria del Camí.

-Ningú no diria que hagis passat tant de temps
a fora Mallorca sentint-te parlar tan bé la nostra
llengua...

-Bé... he anat practicant durant le vacances, tot i
que encara em trob un poc travat amb el vocabulari.
Durant els primers anys que vaig passar a la penín-
sula havia de parlar amb castellà però seguia pen-

sant amb mallorquí, i ara em passa una mica el con-
trari.

-Com t'hi trobes a la nostra vila?
-Des del punt de vista personal molt bé, i més ara

que finalment he trobat una casa, un lloc a on tenir els
meus llibre el meu estudi, etc... I des del punt de vista
professional m'he trobat amb molta feina.

-Vols dir que Sta.Maria és una població malal-
tissa?

-Allò que he observat és que la població malalta és
molt vella, amb una forta incidència de malalties crò-
niques, principalment reumatisme i diabetis. També
hi ha molta gent amb colesterol i àcid úric com a con-
seqüència d'una alimentació incorrecta.

-Què tal és el comportament sanitari dels san-
tamariers?

-Manca educació sanitària, com per tot arreu. Un
dels principals problemes és que molta gent pren
medicaments d'una manera incontrolada amb el risc
que això suposa per a la salut. Hi ha gent que abusa
de substàncies com la cortisona o els barbitúrics i
acaben patint-ne les conseqüències.

-Quins problemes té un metge de poble?
-Bastants, però un dels més importants per a mi és

la falta de coordinació amb la Seguretat Social.
-I ja per acabar tornarem a aspectes més perso-

nals. Quines són les teves aficions?
-La principal és la lectura i després els esports en

general però no tenc temps per a practicar-ne actual-
ment. De fet l'esport que més m'agrada és el rugby,
fins al punt que vaig arribar a jugar tres anys a Prime-
ra Divisió amb el Universitario de Valladolid.

-Projectes?
-Estic preparant oposicions relacionades amb la

medicina legal...
J.S.M.




