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EDITORIAL

KURDISTAN: NO BASTA
AMB LA CARITAT

Des de l'acabament de la guerra que enfronta el règim d'Irag amb les forces
multinacionals encapçalades pels Estats Units, una nova qüestió ha acaparat la
informació internacional dels mitjans de comunicació, es tracta de la lluita del
poble del Kurdistan per a la seva supervivència, amenaçada contínuament per
estats i règims polítics diversos, i durant aquestes darreres setmanes de manera
especialment cruel per l'exèrcit de Saddam Hussein.

Però la problemàtica kurda no és nova, com no ho són les de molts d'altres
pobles perseguits del nostre planeta que, malauradament, segueixen ignorats
per part de governs i mitjans de comunicació occidentals. La persecució siste-
màtica de la nació kurda és una pràctica habitual des de fa molts d'anys, duita
a terme pels governs d'Irag, Iran, Turquia (membre de l'OTAN) o Siria. Una
persecució més o menys cruel segons els governs i segons les èpoques, però
duita a terme entre el silenci o la complicitat de les grans potències i de tota la
comunitat internacional. Hem hagut d'esperar que un enemic declarat dels Es-
tats Units inicias una massacre (que per desgràcia no és res de nou al Kurdis-
tan), per a que a les nostres latituts la qüestió començas a preocupar.

La reacció d'Occident, encara que s'ha fet esperar, ha significat un petit res-
pir per aquella gent tan maltractada. Els hem enviat menjar, flassades, roba, i
soldats que returin l'exèrcit iraquià. Tot això està molt bé. Però amb això no es
resol el problema. Això només és caritat, i a més amb les sospites que es fa
només per servir de propaganda d'interessos polítics i geoestratègics determi-
nats. Tothom vol ajudar el Kurdistan, però ningú vol sentir parlar de canviar
un centímetre les fronteres existents, ningú enviarà els seus exèrcits per resta-
blir la seva independència com varen fer a Kuwait. El poble Kurd necessita
justícia, i no caritat, necessita llibertat, democràcia i autodeterminació, perquè
només així es podrà evitar que en un futur necessiti roba i menjar.

Però això sembla que és massa demanar. El «nou ordre internacional» és
molt vell, i sembla que no pot permetre coses tan elementals. Des del nostre
minúscul espai de l'opinió pública reclamam justícia i dignitat. El Kurdistan, i
tots els pobles del món, no tan sols han de sobreviure, també tenen dret a
viure.



FIRA '91. ALGUNES NOVETATS

Un any més el poble de Santa Maria del Camí ha celebbrat
la seva fira, el darrer diumenge d'abril. I enguany la fira ha
continuat més o menys la tradició d'anys anteriors de festa ple-
nament consolidada i fita important dins el calendari mallorquí.
Un dia en l'any Santa Maria del Camí ha tornat ésser punt de
trobada de milers de mallorquins, del propi poble, de les viles
del voltant, de Ciutat, i fins i tot de contrades un poc més
allunyades.

No va ser un dia assolellat, però ja sabem que el final d'abril
té aquestes coses normalment I com és tradició, va ploure, i
fort, però per sort a partir de les dues i mitja, quan a plaça ja
no hi havia gaire gent A més la ploguda no va ser massa llar-
ga, i l'horabaixa la gent ja tornava passejar tranquil·lament.

La fira d'enguany ha compaginat, sense perdre el seu caràc-
ter tradicional dels darrers anys, novetats i tradicions. Tradicio-
nal va ser la massiva afluència de visitants, novetat va ser que
el col·lapse de trànsit enguany creim que va ser menor. Es va
tancar Miquel Dolç. D'aquesta manera el carrer Llarg es va
convertir, per un dia, en un agradable passeig peatonal.

Entre les novetats del programa de la passada Fira hem d'es-
mentar, primer de tot, la mostra de vins, instal·lada a un local
de la Plaça Nova. No hi ha cap dubte que ha estat tot un encert
la promoció d'un producte tan característic de la nostra comar-
ca. L'Ajuntament va editar un tríptic amb motiu d'aquesta
mostra, en el qual explica breument la història i la situació ac-
tual de la producció vitinicola a la nostra vila, així com una
llista dels vinaters locals. A la mostra, que va ser molt conco-
rreguda, com la majoria d'actes i exposicions, el públic va

tenir ocasió de tastar o comprar vins de quinze elaboradors di-
ferents: Can Vinagre, dos de Ca Sa Consellera, Can Soberano,
Vins Rubí, Es Cabàs, i Can Cerdo, tots ells de Santa Maria;
així com de Can Passim de Biniali, Can Ribes de Consell,
Franja Roja i Son Roig de Binissalem, Vins Oliver de Petra,
Jaume Mesquida de Porreres, Santa Caterina d'Andratx, i Tre-
vin de Manacor i Felanitx. Trobam que seria desitjable donar
continuïtat i consolidar en anys posteriors aquesta iniciativa,
que ha tengut molt bona acollida, tant per pan del públic, com
dels vinaters i de la premsa diària, que se'n va fer ressò.

Una altra novetat remarcable, i així també ho va fer notar la
premsa, va ser l'exposició de races autòctones mallorquines
lluita a terme pel Patronat de Races Autòctones Mallorquines
(PRAM). Aquesta exposició va resultar doblement interessant,
pel fet de donar a conèixer un patrimoni mallorquí fins ara poc
conegut i a punt de deixar perdre, i per l'altre pel fet d'oferir
una mostra variada i amena, amb molts d'animals diferents i
molt ben presentats, amb una breu explicació de cada espècie
exposada.

Una altra exposició novedosa va ser la de Cas Metge Rei, on
s'hi exposaren pintures antigues de diverses famílies santama-
rieres, i una exposició impecablement presentada de juguetes
antigues que va despertar la curiositat dels més joves i la nos-
tàlgia dels no tan joves.

La resta d'exposicions són ja més conegudes, però no per
això manco interessants: a l'Edifici Municipal flors i plantes,
amb una massiva participació, com és costum; i certamen de
fotografia, a més d'una exposició de fotos de Guillermo de la
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Fuente. A la Plaça de la Parròquia, exposició de pintures de
l'escola de na Maria Alomar, entre les quals hi havia vertade-
res promeses de l'art pictòric. I més pintura a La Caixa, amb el
certamen que enguany ha arribat a la seva dotzena edició. A
Can Sanxo els dibuixos dels al·lots de les escoles.

No faltaren en aquesta edició de la Fira Ics clàssiques com-
peticions esportives. També va ser fidel a la seva cita anual
l'exhibició de cavalls de raça, organitzada per l'associació «Es
Cavall», encara que sembla que hi va haver més pocs exem-
plars que en anys passats.

Pel que fa a altres actes, enguany hi ha hagut moltes d'inau-
guracions (estam en période préélectoral): de les lletres que
donen al Camp Municipal d'Esports el nom del ciclista santa-
marier Antoni Gelabert, de la remodelació de la Plaça de Son
Fango, de la il·luminació de Fora Vila, i del Menjador Social.
També mereix esser resaltada la presentació del llibre «La

Fada del Camí», de Maria Ferrer Rosselló, coincidint amb la
festivitat de Sant Jordi, dia del llibre; així com l'intent de fer
volar un globus aerostàtic a sa voltadora de Ca n'Andria, que
finalment no va ser possible pel vent. Així i tot va ser un acte
que congregà molta de gent. En un altre ordre de coses, també
hem de fer menció del concurs de ràdiolocalització, organitzat
per l'agrupació de radioafeccionats locals.

I afegir encara una informació més. De les autoritats pre-
sents enguany a la nostra Fira, hem de fer menció de Fèlix
Pons, president del Cogrès de Diputats d'Espanya, i Gerard
Garcia, delegat del Govern d'Espanya a Balears. No va venir,
en canvi, al contrari d'anys anteriors, el president del Govern
Balear, Gabriel Cañellas, ni del del Consell Insular, Joan Ver-
ger. En representació del Govern Balear va venir el conseller
de Transports, Pius Tur. Els senyors Cañellas i Verger s'esti-
maren més anar a Algaida a la Trobada de Bandes de música, i

Centre de reconeixement
mèdic psicològic
per a permisses de conduir
i llicències d'armes
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no es molestaren en passar abans per Santa Maria, que tampoc
queda tan enfora. No varen anar a rebre les autoritats els regi-
dors del Partit Popular, al contrari del que feien altres anys.

De totes maneres, la majoria de gent present a la fira ni se'n
degueren témer de quines autoritats varen venir o no. La gent
prefereix passejar, badar, anar d'exposició en exposició, que
estar pendent del protocol. La fira és així. I per molts d'anys!

M.V.
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RELACIÓ DE PREMIS DE LA FIRA
Pintura
ler.Premi: Jaume Canyelles Homar
2on.Premi: Sonia Campins Mas
3er.Premi: Antoni Llabrés Campins
Dibuix Escolar
1er. Curs:
1 -Maria del Mar Bibiloni Esteva
2-Alfons Gómez Rosselló
3-Jaume Salom Martorell
2on. Curs
1-Maria Jaume Mas
2-Bartomeu Mir Rosselló
3-Maria Magdalena Andreu Canyelles
3er. Curs
1 -Alejanddro C aliat Mesquida
2-Antoni Vachiano Borràs
3-Margalida Capó Alomar
4t.Curs
1 -Antoni Sastre boyeras
2-Setejilla Diaz Vargas
3-Coloma Mas Martínez
5è. Curs
1 -Joan Pastor Pol
2-Angels Pérez Mairata
3-Antoni Frontera Gamundi
6è. Curs
1 - Alejandor Gamonal Jaume
2-Bartomeu Moya Canyelles
3-Josep Lluís Isern Suau
7è. Curs
1 -Bàrbara Sastre Benestar
2-Margalida Colombás Borras
3-Maria Franciscà Oliver Mesquida
6è. Curs
1 -Joana Maria Meroflo Juan
2-Cristina Gómez Pina
3-Antoni Arreza Perelló.
Fotografia
Millor conjunt de tres fotografies: Andreu Negre Estarelles
1er. Premi: Francesc Aparicio Villalonga
2on. Premi: Miguel Àngel Dora Coll
3er. Premi: Tolo Aguilar Jofre
Premi Local: Margalida Colom Calafat
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CONCURS DE
RADIOLOCALITZACIÓ

El dissabte 27 d'abril, i dins el programa d'actes de la Fira,
va tenir lloc el concurs de radiolocalització, organitzat per l'a-
grupació local de ràdio-aficionats, que agrupa una vintena de
joves, de Santa Maria la majoria i alguns de Bunyola.

A les quatre de l'horabaixa es varen començar a concentrar
cotxes i participants damunt el passeig, preparats per aconse-
guir l'objectiu del concurs: torbar una emissora de ràdio ama-
gada, que emet constantment un senyal (que concretament era
la música d'una marxa nupcial). Els concursants han de calcu-
lar d'on ve el senyal amb els seus aparells de ràdio, instal·lats
al cotxe, segons la intensitat del senyal (que depèn de la distàn-
cia), i la direcció d'on prové, que es pot calcular amb unes an-
tenes direccionais.

Els vint i tres cotxes incrits a la prova varen tenir dues hores
per aconseguir trobar el seu objectiu. Tenien per davant una
àmplia «àrea de joc» que anava des d'Alfabia fins a Son Sardi-
na, Santa Eugènia i Alaró. Així que tot d'una que es va donar
la sortida, hi va haver una gran escampadissa de cotxes amb
estranyes antenes. Els més hàbils tiraren directes cap a l'objec-
tiu, situat a la urbanització de Sa Font Seca, i el primer de tots
hi arribà en tan sols vint minuts. D'altres varen haver de fer
volleres per tota la comarca abans d'arribar-hi, i fins i tot al-
guns no ho aconseguiren durant les dues hores reglamentaries,
malgrat les pistes que els organitzadors anaven donant durant
eltranscurs de la prova.

La primera classificada del concurs va ser Maira Antònia
Morell, de Llucmajor, que aconseguí localitzar la ràdio oculta
en tan sols 24 minuts; seguida de Rafael Ramírez, de Llucma-
jor, i Arnau Perelló, de Campos. El primer santamarier classifi-
cat va ser en Tomeu Canyelles, el segon Sebastià Balle, i el
tercer Pep Pizà. Dels 23 cotxes inscrits, 7 eren de santamariers
(no n'hi havia més perquè els organitzadors, lògicament no hi
varen participar). La resta eren de Llucmajor, Campos, Inca,
Son Servera i Palma.

El vespre va tenir lloc un sopar i 1'entrega de premis, al qual
assiti el balte Mateu Morro i que va tenir lloc en un ambient de
total cordialitat i abundància del bon humor.

Els organitzadors d'aquest concurs han quedat molt satisfets,
perquè hi han participat molts de santamariers, tots ells per pri-
mera vegada en una prova d'aquestes característiques, i perquè
molta d'altra gent s'ha animat i s'ha interesal pel món de la
ràdio. Tant és així que pensen organitzar un segon concurs per
ses festes patronals de juliol, només per a participants locals, ja
que la ràdio-afició viu un bon moment d'expansió al nostre
poble. Si algun lector d'aquesta revista hi està interessat, ens
han fet saber que es reuneixen al bar Comerç cada divendres a
les nou i mitja del vespre; i també es pot dirigir a l'apartat de
correus 48 del nostre poble. Ells estaran encantats d'informar-
vos.

M.V.



DIUMENGE DE L'ÀNGEL A SON SEGUI

El diumenge de l'Àngel s'ha convertit
des de fa alguns anys en una fita impor-
tant dins el calendari santamarier de fes-
tes i celebracions, gràcies a l'empresa
que l'organització del cafè Can Beia ha
donat a aquesta diada, que constitueix un
motiu de reunió i de festa per a motls de
centenars de persones.

Santa Maria no ha faltat tampoc a la
seva cita anual a s'Ermità de Son Segui.
Segons ens varen dir els organitzadors,
els inscrits al dinar varen ésser 752 (dels
quals aproximadament un centenar de
Santa Eugènia), als quals sempre hi hem
d'afegir més gent que puja a s'Ermità
sense estar inscrits, pel seu compte)

La celebració de la diada, que en-
guany va ser dia 7 d'abril, va tenir lloc
d'acord amb el programa previst. Devers
les 10 matí els participants partiren de
davant Can Beia cap a Son Segui, a on
arribaren prop de les dotze. Una vegada
allà, com és tradicional, va tenir lloc la
celebració d'una missa, oficiada pel rec-
tor. I després de la missa, la part gastro-
nòmica de la diada: el dinar, consistent
en arròs brut i aguiat, cuinat dins unes
olles ben grosses per a que n'hi hagués
abastament per a tothom. El «chef» va
ésser en Miquel Llinàs, i gràcies a ell i a
tot l'equip de cuina, els participants de la
diada varen poder disfrutar un any més
del tradicional dinar a s'Ermità.

Tot va anar, en definitiva, com era de
^reveure, o sia molt bé, gràcies a la feina
de l'equip organitzador, i els santama-
riers varen poder passar un any més un
dia agradable, amb un ambient cordial i
festiu, al Puig de Son Segui.
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SETMANA SANTA

HI PARTICIPAREN MES DE
CINC CENTES PERSONES

Un altre any el dijous sant tot estava preparat, la primera
procesó de setmana sant començà a la parròquia, foren més
de cinc-centes persones, que després d'enllestir tots els de-
talls, donaren vida a aquesta tradició religiosa que tots
vérem quasi desparèixer. Les cofrareis de la parròquia, la de
sa revolta, la de son Fango, la de sa vileta, la de Don Cos-
set, la de l'Escoleta i la del Col.legi Ramón Llull. Tornarem
donar vida a aquesta tradició, cada una amb el seu estàn-
dard i el seu pas, amb un vestits ben vistosos. Resaltar
també l'ajuda insustituible de la Banda de Música, que cada
any veim prosperar i que just fa tres anys que varen debu-
tar.

GRAN PARTICIPACIÓ
El que és més destacable és la massiva participació, que

cada any veim créixer sense voler robar res, al clar sentit re-
ligós, poren dir que hi ha qualque cosa més, aquesta partici-
pació impulsada per les barriades és parel.lela en moltes al-
tres activitats populars, carroces, foguerons, reis, cinc-
centes persones, és bo de dir, emperò son mals de col·locar,
algú dirà que només és el tretze per cent de la població, em-
però si sumassin els espectadors i restassin els que són de
vacances a fora, ens troban en quasi tota la població mobi-
litzable. Cal resaltar la presència de quasi tots els regidors,
els altres anys sols hi anaven els governants, emperò en-
guany, amb les eleccions a tir de pedra, els representants
dels pobles hi participaren massivament, no trob mal fet que
hi vagin, emperò que hi vagin en nom del poble, em pareix
poc ètic, i crec que no convé mesclar massa la política amb
altres qüestions. Ningú s'imagina el rector presidint un ple,
o els regidors participant a un acte d'un altre religió, no un
acte anti-religió, i és que els polítics han d'ésser respectuo-
sos ambs els creients i amb els no creients.

+ CLÍNICA VETERINÀRIA
MARTA PLA I DALMAU

MANESCAL
Col 411

Om dilluns a divendres:
De 9 a 13 h. I d«

16 a 20 h.
Dissabtes:

De 9 a 13 h.

Urgències 24 h.:
TEL. 28 13 13

(Àngel 24)
Sol·licitar el BUSCA 2.300

del Dr. OLIVER

C/. Bernat d« Santa Eugènia, 17, baixos, local 5 - Tel. 14 OS 11
SANTA MARIA

PERE LLOMPART, MORI A
PERÚ

<5

En aquesta fot d'arxiu, apareix. Pere Uompart dret, al centre,
portant ulleres de sol

El capellà i missioner llubiner Pere Llompart i Llompart,
morí a Lima -capital del Perú- a conseqüència d'un derrame
cerebral el passat dia 24 de març.

Pere Llompart tenia 47 anys, i era rector de la Parròquia de
Sant Joan Maria Vianney des del 1986, parròquia assignada als
missioners mallorquins. A més a més, era el Delegat del Bisbe
de Mallorca al Perú.

Fou ordenat com a capellà el juny del 1968. El seu primer
destí fou com a vicari de la Parròquia de Santa Maria del
Camí, on hi està des del 1968 al 1975, on connecta amb els
joves. Després fou destinat com a vicari a Pollença, essent-ne
finalment rector.

Pere Llompart, conegut popularment per Pere «Bóllela»
-sobretot entre el jovent- es caracteritzava per la seva bonho-
mia i caràcter senzill.

FORN-PASTISSERIA

BOVER

CA'N BLANCO
Carrer Miquel Dolç, 10
Tel. 62 12 08



S'ESBUCA EL PONT DEL
CAMÍ DE MURO

Eren devers les set de l'horabaixa del passat dissabte dia
sis d'abril, quant els treballadors de les empreses, Bascosa i
José Castro Matelo S.A., encarregades de construir els
ponts sobre l'Autopista, estaven acabant la jornada.

El darrer camió formigonera estava depositam el darrer
viatge, quan un terrible renou i esbucament els va deixar
boca badats, tot va passar en un segon, explicà Eulogio de
la Eras, (conductor d'un camió) vérem com tot sa movia i
no reaccionàrem, els primers moments foren dramàtics ja
que no sabien si hi havia algú davall.

En el moment que s'esbucà encara hi havia traballadors
damunt el pont emperò cap a la zona esbucada.

Tot d'una ho comunicaren i ben aviat sa presentaren, la
Guàrdia Civil, els bombers i algunes ambulàncies, que sen
pogueren tomar de buit ja que no hi havia cap accident.

L'endemà diumenge, tot el dia, està concorregut de cu-
riosos, segurament i anà més gent que a l'ermita.

Ningú té la culpa.
L'enginyer cap de carreteres Joan Torres, va manifestar

que ni el disseny ni els materials emprats tenen la culpa de
l'esbucament, la culpa és de l'aigua. Per altre banda el go-
vern Balear diu no tenir cap responsabilitat, ja que les obres
no s'havien acabat i per tant la responsable és l'empresa,
així com la que haurà de suportar les pèrdues. Crida l'aten-
ció com els membres del govern se lleven tota responsabili-
tat i a damunt culpen a l'aigua. Vol dir, que si tenim pica-
pedrers, no som nosaltres els que hem de supervisar les
obres i dir el nostre parer, perquè si cau, quan ja està entre-
gada l'obra, els perjudicats som nosaltres i si hi som a dava-
ll, també els afectats. No ens queda més que donar l'enho-
rabona al Govern i en particular a Jeroni Saiz i donar la
culpa als niguls tot recordant l'ús obligatori del casc.

P.C.

LES GELADES CREMAREN
LES VINYES

Els primers dies de la darrera setmana d'abril hi hagué
gelades considerables al vinyet, és difícil dir quin tant per
cent ha cremat, ja que afecta per desigual a diferents in-
drets, emperò és pot dir que afectarà a més d'un quaranta
per cent de la producció, tot i que a algunes quasi no les ha
tocades, a altres quasi va vermar, la part més afectada fou la
de la vinya vella i ca'n quart, arribant a percentatges altís-
sims.

ASSEGURANCES

Són bastants els vinyaters que tenien les vinyes assegura-
des, ja que enguany i va haver unes interessants subven-
cions, per tal de cobrir el risc de gelada i calabruix, aquest
fet ha estat molt positiu tant pel fet de poder cobrar part de
la producció perduda, com per comprovar si realment val la
pena assegurar.

Les assegurances només cobreixen el mal fet per la gela-
da i el calabruix, fent-se càrrec del setanta-dos per cent de
la pèrdua sobre la producció perduda, amb un màxim de
trenta pessetes per quilo dérem per vinificar. Les quotes
d'assegurança venen donades per la producció declarada,
emperò el pagament de l'assegurança és farà damunt la pro-
ducció real.

Això és una espina més clavada al camp, i sobretot a un
moment que interessa que la producció sia grossa, per poder
llançar la denominació d'origen.

P.C.

Estudi
fotogràfic

^/4¿W&4¿Z
Plaça Hostals, 44
SANTA MARIA DEL CAMÍ Tel. 14 00 52

JOAN FORTEZA CAMPINS

Instal·lacions elèctriques
xarxes de baixa tensió
bombes submergides

Carrer Bartomeu Pasqual, 4 A - Tel. 62 09 39
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AGENTS CENSALS

"S í

Durant més de dos mesos quatre agents censáis s'han enca-
rregat de realitzar el Padró Municipal d'Habitants i el Cens
d'Habitants i Vivendes per l'Institut Nacional d'Estadística.

Les Agents han treballat a les dependències de la Cambra
Agrària Local i fent visites a domicili si calia. La feina comen-
ça dia 1 de març i a hores d'ara s'està ultimant feines més ad-
ministratives. Per fer la feina s'avisava a domicili, i els santa-
mariers podien acudir de 15 a 21 hores a la Casa de la Vila.

Les encarregades de fer aquesta feina són Petra Genestra,
Maria Antònia Ferrer, Maria Vich i Maria Magdalena Bruno.

El Padró Municipal d'Habitants és fa cada cinc anys, els
anys que acaben en 1 -com aquest- i en 6. En canvi el Cens
d'Habitants i Vivendes es fa cada 10 anys, realitzant-se els
anys que acaba en 1.

DEMOGRAFIA

NAIXEMENTS
-Joan Josep Macanas Beteta (04-04-91)
-Maria Antònia Moya Bover (07-04-91)
-Carles Sureda Blesa (16-04-91)

MATRIMONIS
-Àngel Tomàs Pérez Gómez i Antònia Fuster Caflellas (13-04-
91)

DEFUNCIONS
-Isabel Mas Dolç (19-04-1905/01-04-1991)
-Mateu Gelabert Rubí (30-10-1922/31-03-1991)
-Josep Fuster Caflellas (04-04-1916/26-04-1991)

Font: Registre Civil (06-05-1991).

IL.LUMINAT EL CAMPANAR
DEL CONVENT

Si fa uns mesos informàvem de la il.luminació del cam-
panar de la Parròquia, en aquesta ocasió hem de fer el ma-
teix, però referit al del Convent. Amb motiu de la festivitat
el Divendres Sant es va inaugurar la il.luminació de l'es-
mentat campanar. Aquesta obra es va dur a terme per inicia-
tiva de D. Sebastià Simó, propietari del restaurant instal·lat
dins el recinte del convent, que s'ha fet càrrec de totes les
despeses de la instal·lació. Val a dir, per tant, que ni l'Es-
glésia ni l'Ajuntament han estat els promotors, i no els ha
costat cap cèntim ni a una ni a altra institució; encara que
serà el municipi que haurà de pagar el consum d'electricitat.

Si la nit santamariera es veia fins ara realçada amb el
llum de la Parròquia, ara el nostre poble es reconeix des
d'enfora pel fet inconfudible de tenir il.luminació als dos
campanars.

MINYO
INFANT

EiPQRT
Plaça dets Hostals, 13 i 75

Tel. 62 00 48

SANTA MARIA DEL CAMÍ

GRAN ASSORTIT DE
ROBA PERA GENT GRAN

1 1



INAUGURAT EL LOCAL
DEL PARTIT POPULAR

Dia 28 d'abril el Partit Popular va inaugurar el seu local
a Santa Maria, situat al carrer de l'església, devora la plaça
de Santa Maria, situat al carrer de l'eglésia, devora la plaça
de la Vila. L'acte de inauguració va tenir lloc l'horabaixa, i
va comptar amb l'asistència, a més de militants i simpatit-
zants del partit d'Aznar al nostre poble, del lider d'aquest
partit a les Balears, Gabriel Candías, qui encara que el matí
no va tenir l'elegància de visitar la nostra Fira i saludar els
representants del poble, l'horabaixa si que va acudir a salu-
dar els seus correligionaris santamariers.

Amb motiu de la inauguració, es va muntar dins el local
una exposició de tapissos de brodat, això com una petita
mostra fotogràfica i projeccions de video anunciades com a
«Història recent de Santa Maria, i que consistien bàsica-
ment en imatges d'inauguracions i actes protocolaris diver-
sos dels set anys i busques que el PP va governar el nostre
municipi.

L'exposició va ser visitada, a més dels simpatitzants d'a-
quest partit, per públic divers que transitava amb motiu de
la Fira. Molta gent va ser obsequiada amb un calendari, en-
cara que ens trobassim a finals d'abril.

Neteja de pous negres

Pastor

Tels. 62 04 49 - 62 08 47
Prolongación Mesquidas s/n. 2° - V Santa Maria
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VETLADA DE FOLKLORE
INTERNACIONAL

Dins el marc del World Folkdance Festival que s'organitza
cada dos anys a Palma, va tenir lloc a Santa Maria una vetlada
de balls folklòrics internacionals. La vetlada va tenir lloc un
vespre entre semana, dia 3 d'abril, i hi varen prendre part qua-
tre grups participants a l'esmentat festival: Rachida reguieg,
d'Algèria; Adlintong Folk Dancers, d'Anglaterra, i Cimiento
Puertorriqueño, de Puerto Rico, com el seu propi nom indica.
També participaren a la festa els dos grups locals de ball fol-
klòric: Tanys Novells i l'Escola de na Margalida Mateu.

La festa va tenir lloc a la Plaça de la Vila, a partir de les 8
del vespre. Va ser molta la gent que, rompent la rutina diària
d'una nit entre semana, hi va fer acte d'assitència per a presen-
ciar una festeta que va resultar, com a mínim, plena de colorit i
exotisme. A vessats com estam a veure pagessets i pagessetes,
resultava estimulant el contrast que oferia la indumentària i la
música mallorquina, amb les de països de tradicions i costums
tan diversos com són Algèria, Anglaterra i Puerto Rico.

Va resultar un espectacle interessant i poc vist, al manco per
la part estrangera, que va donar un toc d'alegria i un aire insò-
lit a la plaça, encara que just fos per unes hores.

H.V.

ADQUISICIONS DE LA BIBLIOTECA
DURANT EL MES D'ABRIL
Per compte de l'Ajuntament:
«DESCUBRA ESPAÑA PASO A PASO. ANDALUCÍA:
Córdoba y Sevilla».
V. Fernández de Bobadilla. Club Intemac. del libro.
«DESCUBRA ESPAÑA PASO A PASO. ASTURIAS I»
Pedro Páremo. Club Intemac. del libro
«LA CORUÑA A TODO COLOR»
Miguel González Garcés. Ed. Everest, 1976
«ESPAÑA EN COLOR»
Néstor Lujan. CEDAG, 1979
«CONOCER ESPAÑA: MAPA DE CARRETERAS, 1»
«CONOCER ESPAÑA. MAPA DE CARRETERAS, 2»
Ed. Salvat S.A., 1984
Per donació:
«SOBRE UN PUJANTE DESEO»
Luís Antonio de Villena. Litoral, 1990



LA VALL DE COANEGRA I EL PUIG DE SON SEGUI,
PROTEGITS PER LA LLEI D'ESPAIS NATURALS

El passat trenta de gener el Parlament Balear va aprovar la
Llei d'Espais Naturals, per la qual una bona part del territori de
les Illes Balears queda salvat d'urbanitzacions i altra casta de
destrosses urbanístiques. Evidentment una part dels espais pro-
tegits per la llei queda dins el terme municipal de Santa Maria
del Camí: per una part la vall de Coancgra i les muntanyes que
l'enrevolten, que formen part de l'àrea de la Serra de Tramun-
tana; i d'altra banda, a la punta oposada del terme municipal,
el puig de Son Seguí, que abarca també part de Marratxí i
Santa Eugènia.
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La Llei preveu dues castes d'àrees protegides que afecten el
nostre municipi: Àrea natural d'Especial Interès (ANEI), i
Àrea Rural d'Interès Paisatgístic (ARIP). Segons la Llei són
ANEI «aquells espais que pels seus valors naturals es declaren
com a tais», i ARIP «aquells espais transformats majoritària-
ment pçr activitats tradicionals i que, pels seus especials valors
paisatgístics, es declaren com a tais».

Dins el nostre terme, queden declarats ANEI dues grans
zones: la major de totes comprèn tota la muntanya que envolta
la vall de Coanegra: la part d'Es Cabàs, Son Torrella, Son Be-
renguer, Son Guia i son n'Oliver coberta de bosc, així com la
totalitat de les possessions i establits situats més al Nord de So
n'Oliver (Son Roig, Son Pou etc...). L'altra zona declarada
ANEI és el puig de Son Seguí, a partir d'una mica més amunt
de les cases de la possessió, també aproximadament la part co-
berta de bosc o garriga.

La llei declara ARIP la part baixa de la Vall de Coanegra, es
de Son Torrella fins una mica més amunt de les cases de Son
n'Oliver, aproximadament la part conrada que va entre aques-
tes dues possessions.

Segons la Llei d'Espais Naturals, a les ANEI serà molt difí-
cil aixecar-hi noves construccions, ja que només s'hi permetran
«les declarades d'utilitat pública, les destinades a vivienda uni-
familiar, a explotacions agràries que guardin relació amb la na-
turalesa i destí de la finca, i les construccions i instal·lacions
vinculades al servei de les obres públiques i de les telecomuni-
cacions». A més, no es podran construir viviendes en finques
inferiors a 20 Ha. (unes 28 quarterades). Tampoc s'hi podran
construir camps de golf.

A les ARIP no es podran construir vivendes a finques infe-
riors a 3 Ha. (Un poc més de 4 quarterades). Tant en unes
àrees com altres, la construcció de noves edificacions està sub-
jecta a restriccions per evitar l'impacte paisatgístic.

Així per tant, tots els que estimam i volem conservar el pa-
trimoni natural i paisatgístic, ens hem de felicitar per l'aprova-
ció d'Aquesta Llei, i esperar que el Partit Popular no dugui a
terme la seva amenaça de retirar-la en cas que guanyi les pro-
peres eleccions autonòmiques.

Mateu Vich

CONFECCIONS

MODA JOVE
13



MOLTES ACTIVITATS PELS ALUMNES, PARES I PROFESSORS DEL

15 AL 19 D'ABRIL

II SETMANA CULTURAL AL COL.LEGI
PÚBLIC D'EGB

Durant una setmana al
Col.legi Públic d'EGB ha vis-
cut una intensa activitat, de
tallers, conferències, festa,
etc. La setmana fou organit-
zada per l'Associació de
Pares d'Alumnes, el Claustre
de professors i els alumnes.
L'Ajuntament patrocinà acti-
vitats (monitors i grup d'ani-
mació i material. La Caixa
també col·laborà).

Els matins del dilluns, di-
mecres i dijous hi hagué per a
cada cicle una projecció de
videos ecològics del GOB
-comptant el primer dia amb
la presència de Biel Ordines-
i pel·lícules, comptant amb
una pantalla gran cedida per
la Caixa

Quan de veres la escola es
transformava en un taller era
a la tarda, hi havia oferta va-
riada de tallers per a cicles i
edats.

-Dos tallers de cuina, diri-
git als més grans. Coordinats
per el mestres Miquel Rosse-
lló, Milagros de la Llana, Isa-
bel Mesquida i Sebastià Pas-
tor i els pares Lluc Mir i
Petra Mercadal. Els al·lots i
al·lotes aprengueren a fer ro-
biols, croquetes, pollastre far-
cit, garrapinyades, sucs, etc.,
que el divendres s'oferí a tots
com a fi de festa.

-Taller de Titelles, a cà-
rrec de Pep Banyo —del grup
s'estomell— i de Mercedes
Mulet —professora—. Per
grups feren una representació,
creant el diàleg els nins i
construint les titelles. La re-
presentació és feu al fi de
festa.

-Taller Bon dia Bibliote-
ca, adreçat als mes petits.
Treballats pels professors
Aina Tries i Inmaculada Pol,
es tractava d'introduir als
nins al món dels llibres,
col·laborà la Bibliotecària de
l'escola n'Isabel Mesquida.
Anaren un dia a la Biblioteca

municipal i per grups feren
una representació de temes í
històries de llibres.

-Taller de «labores». Pro-
fessora Neus Moya i els Pares
Catalina Boyeras, Maria Sas-
tre i Margalida Pol. Adreçat a
nins i nines. Feren posa-
tassons de ràfia, ganxet, punt,
brodat de creueta, i feines
quotidianes com fer un do-
bleg, cusir un botó, etc. El di-
vendres feren una exposició.

-Taller de Ceràmica. Pro-
fessora Magdalena Mesquida
i mare Josepa Cecília, comp-
tant amb la ceramista Catina
Vich com a monitora. Els in-
fants feren modelat a mà: siu-
rells, capsetes, cendres, etc.
Aquests és pintaran amb es-
malts i es cuitaran.

Hi hagué una conferència
del metge Jaume Campomar
al cicle mitjà i superior sobre
primers auxilis.

ACTIVITATS PER A
TOTHOM

Els capvespres hi hagué ac-

tivitats tipus xarla adreçades a
tots, pares, alumnes i profes-
sors i públic en general. Les
conferències foren: Prevenció
de les drogodependències pel
Psiquiatra santamarier Ama-
dor Calafat (Servei de Promo-
ció de la Salut del CIM), Ali-
mentació i Salut per la met-
gessa Mercedes Cafarro (del
Servei de Promoció de la
salut), ambdues amb mitjana
assistència. També es compta
amb una dinàmica de grup
entorn a «relacions interpro-
fessionals alumnes, família i
escola» conduida pel psicòleg
Antoni Ramis, fou molt inte-
ressant i comptà amb molta
assistència, acabaren una pe-
tita festa i refrigeri, preparat
per pares/professors.

FI DE FESTA
El divendres dia 19 és feu

un fi de festa de la Setmana
Cultural comptant amb el
grup d'animació NINOTS,
que feu cantar i ballar a tot-
hom. Al fi de festa el taller de
cuina havia preparat el refri-
geri. I cada grup havia prepa-
rat alguna activitat o escenifi-
cació.

Altres activitats que es
feren fou una projecció de ví-
deos d'activitats escolars i
campaments. I una exposició
de llibres, ja que durant la
setmana anterior cada nin
havia fel un llibre, premiant-
se per cursos amb llibres i
material escolar.

Tota una setmana d'activi-
tats que canvien el Col.legi,
aconseguint una col·laboració
estreta de la Comunitat Edu-
cativa: Professors, Alumnes i
Pares.

BC



1661
(Edpiunui
suopDap



PSOE

DECISIÓ
DE

PROGRÉS

Á SANTA MARIA. VOTA PSOE



eleccions '91

Glosât

ELECCIONS 1991
Ja tornam preparar eleccions

ja estan formades ses llistes
de dretes, esquerres i socialistes
tots prometent i donant solucions.

Una vegada més
haurem d'anar a votar
i després se coneixerà
els regidors santamariers.

Regidors nous tendrem
però abans hem de votar
si no serveixen els que hi ha
es just que les canviem.

Tots es que sou candidats
que estau apuntats a sa llista
no fesseu una labor trista
si no voleu ésser criticats.

N'hi ha que han repetit
senyal que tenen comanderà
però sa gent és punyetera
ja vorem qui serà l'elegit.

Per evitar els mals passats
de disguts i mal moments
amb s'obrar heu d'ésser prudents
i alerta a' fer desbarats.

Si tots voleu comendar
això serà una punyeta
i si tots cercau sa pesseta
abastament no n'hi haurà.

Una vegada s'Ajuntament formada
pels que sereu elegits
sempre heu d'estar decidits
a acabar sa feina començada.

Tendrem un Ajuntament mesclat
no sé si en es poble convé
però si tots heu volen fer bé
mem si l'heurem acertat.

Sa política no l'entenc
no sé lo que es tenir comendera
però la gent santamariera
necessita un bâtie valent

Ja m'ho va dir el meu amic Tomeu
hi ha tema per fer cançons
això costa molts de milions
i no n'hi posen cap del seu.

R. Estarei les
Abril 1991
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AL.SERVEI DEL POBLE
Toies tes persones que feim Coaflegra Un mes: fera Maître, intentairn fer d'a- i

questa revista un instrument al servei del poble. Ara que s'acosten les elec-
cions tornam a treure per tercera vegada un suplemen| especial. Com que la
nostra intenció és estar oberts a tothom/aquestes pàgines, com podeu compro-
var, estan obertes a totes le| candidature^ que es presenten, perqpè la nostra
intenció és acòsíar les Òfetlea p^líuqMsTlâ infornaciò, a tot el pobli sãntama-
rier.

Aquí hi trobareu molt de material facilitat pels mateixos partits, i també
d'altre elaborat per l'equip de redacció. Tot esíà pensat per a què vosaltres,
lectores í lectors de Còanegra, pogué conèixer ï comparar. Nosaltres, tanma-
teix, hern intentai oferir la informació de manera tan objectiva com ens ha estat
posible. Nosaltres no feim parts i quarts. Totes les candidatures tenen un tracte
semblant, independentment de Ja seva implantació o de les seves expectatives.

Perquè volem que aquesta revista estígai al servei de Ja democràcia, en defi-
nitiva, al serveríter ¿oble; ; 5

1

UIM
UNIÓ INDEPENDENT

DE MALLORCA

MIQUEL PASCUAL
Candidat a President de sa Comunitat
Autònoma de ses Illes Balears

£&?»

BARTOMEU BARCELÓ
(Tolo Güell)
Candidat a Batle de Palma

Vrtt&ot0^P*e**



eleccions '91

Enquesta Coanegra

EL PSM TRAURÀ LA MAJORIA ABSOLUTA
Igual com fèiem fa quatre anys, a Conaegra hem decidit rea-

litzar una enquesta pre-clcctoral per a detectar la tendència de
vot de cara a les eleccions municipals de dia vint-i-sis de maig.
El nostre propòsit era publicar els resultats, fossin els que fos-
sin, igual que fa quatre anys. Sense ànim de beneficiar ni per-
judicar cap de les opcions polítiques que es presenten. Els re-
sultats de l'enquesta són, certament, sorprenents. Però, fidels al
nostre compromís amb les nostres lectors i lectores, els publi-
cam tal com ens ha sortit.

AIXÍ HEM FET L'ENQUESTA
La nostra intenció era oferir una enquesta tan exacta com

ens fos possible. Per això vàrem seleccionar A L'ATZAR un
de cada devuit santamaríers en edat de votar, és a dir, cent vui-
tanta persones. I només cercarem les respostes d'aquestes cent
vuitanta, no acceptarem cap altre vot. Com és lògic, no pogué-
rem trobar-les totes, però en localitzarem 145.

Entre els dies 27 d'abril i 5 de maig anàrem a entrevistar
cada un dels enquestats amb una papereta on només s'havia de
marcar amb una creu l'opció desitjada a cada pregunta. Un cop
contestada EN EL MES ABSOLUT ANONIMAT, l'enquestat
introduïa la papereta doblegada dins una lladriola de test, de tal
manera que quedava garantit el SECRET DE LA RESPOSTA.
El procediment va ser per tant absolutament correcte, i d'això
en poden donar testimoni tots els enquestats.

RESULTATS DE L'ENQUESTA:
Contesten l'enquesta: 133
No contesten: 12

Podem dir, per tant, que l'acollida ha estat molt bona. Sem-
pre n'hi ha qualcún de malsofrit, però també hem de dir que la
majoria ha reaccionat de manera positiva i amable.

Pregunta 1: pe usa u anar a votar a les properes eleccions
municipals?
SI: 111
NO: 9
No ho sé 13

Com es pot venie, l'abstenció decidida és molt baixa, la qual
cosa ens fa pensar que, de la gent que no em trobat, hi ha una
proporció notable que no anirà a votar, gent que ja no viu al
poble, o que no hi està massa en contacte. Dels que no saben si
aniran a votar, n'hi ha que probablement hi aniran, ja que ens
responen la segona pregunta.

Pregunta 2; si hi anau, quin partit pensau votar?
PSM: 54'2%
PP-UM: 22'5%
PSOE: 7'5%
CDS: 5'0%
CB: 0'8%
No ho sap: 10'0%

Els percentatges d'aquesta pregunta estan expressats sobre el
total dels que declaren que aniran a votar, més els que diuen
que no ho saben, però responen una opció a la pregunta 2.

Com és prou evident, el PSM demostra estar en condicions
d'obtenir una còmoda majoria absoluta. Segons aquestes res-
postes corresponen 7 regidors del PSM, 3 al PP-UM i 1 al
4

PSOE, el CDS queda una mica enfora d'obtenir un regidor,
mentre que Convergència no presenta cap possibilitat real
d'entrar a l'ajuntament. Tenint en compte el 10% d'indecisos i
el marge d'error de tota enquesta, no ens atrevim a donar
aquesta distribució de regidors com exacta, preferim donar
algun marge, ja que el regidor que fa onze queda molt disputat
entre els tres primers partits, mentre que el que fa dotze, si
existís seria per al PSM. La nostra distribució d'escons, tenint
en compte tot això, és la següent
Probables regidors del futur Ajuntament:
PSM: 7-8
PP-UM: 3-4
PSOE: 1-0

La primera xifra que oferim és la més probable, però no des-
cartam la segona, d'acord amb els marges que ens movem.
Sembla per tant bastant evident que els nacionalistes gaudiran
d'una majoria còmoda. Els vots atribuïts al CDS no basten per
a obtenir un regidor, però això no vol dir que, en circumstàn-
cies favorables, no sigui capaç d'arribar-hi.

Finalment l'enquesta constava d'una tercera pregunta, feta
amb dues intencions molt clares: per a que servís de garantia
que la mostra era representativa del conjunt de l'electorat, i per
a detectar els trasvassamentsde vots d'una opció a l'altra.

Pregunta 3: quin partit votàreu a les passades eleccions
municipals de fa quatre anys?
AP: 37'5%
PSM: 20'8%
PSOE: 7'5%
CDS: 5'0%
EU:1'7%
PDP: 0'8%
No votà: 10'8%
No contestà: 15'8%

Els percentatges d'aquesta pregunta estan referits al total de
persones que declaren la seva intenció d'anar a votar, o que no
ho saben però es decanten per a alguna opció política determi-
nada, igual que a la pregunta 2. No s'hi inclouen, per tant, els
que no pensen anar a votar.

Pel que es pot veure, la mostra escollida és perfectament re-
presentativa de l'electorat santamaría, encara que amb lleuge-
res imperfeccions, com és lògic. D'això se'n dedueix que les
altres dues preguntes també reflecteixen de manera més o
menys fidel la tendència de vot en el moment de fer l'enquesta.

Pel que fa als trasvassament de vots, no donarem les xifres
exactes, ja que algunes d'elles són molt petites, i per tant amb
poca representan vital, però es detecten algunes tendències molt
clares.

-El PSM arreplega antics votants de totes les tendències po-
lítiques. No perd votants cap a altres opcions, i en canvi guan-
ya pràcticament la meitat dels antics votants d'AP. També aca-
para la pràctica totalitat dels nous votants. En canvi del CDS i
PSOE en rep una proporció més aviat baixa.

-El PP-UM no logra atreure votants de cap altra opció políti-
ca, tots els seus votants d'enguany ja ho eren anteriorment, ex-
cepte una petita proporció que no contesta la pregunta 3. En
canvi cedeix vots a quasi totes les altres opcions, molt espe-
cialment cap al PSM.
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-PSOE i CDS demostren tenir una bona proporció d'electo-
rat fidel, proc propens a canvis. Perden alguns votants a favor
del PSM, i en guanyen encara que no tants, una mica de per
tot

I AMB AIXÒ TOT ESTÀ DIT
Ja hem dit al principi que teniem el compromís ètic de publi-

car l'enquesta, sense ànim d'afavorir ni perjudicar cap de les
opcions. De fet, totes elles tenen cabuda i bona acollida dins
aquest suplement electoral, i totes mereixen el nostre respecte i* r

el de tot el poble. Aquesta enquesta no pretén ésser tant una
predicció, sinó més aviat un reflex de la tendència de vot. En
el moment de realitzar-la (del 25 d'abril al 5 de maig) aquestes
eren les preferències de l'electorat. Quedava encara per davant
tota una campanya electoral, per acabar de conèixer bé totes
les llistes i tots els programes.

La solució definitiva, tanmateix, la tendrem dia 26 de maig.
EQUIP ENQUESTA: Pere Calafat, Magdalena Canyelles

Crespí, Magdalena Canyelles Ferrer, Àngela Dolç, Maria An-
tònia Gil, i Mateu Vich.

RESULTATS DE LES
ANTERIORS ELECCIONS
MUNICIPALS

1979 1983 1987
%vots Reg. %vots Reg. %vots Reg.

UCD 59'74 7 AP 41 "28 5 AP 51 '12 6
OP 20'76 2 UM 27'28 3 PSM 22'33 3
PSOE 16'21 2 PSOE 19'48 2 PSOE 12'26 1
MCI-OEC4'% - EUSM H'97 1 CDS 8'82 1

PDF T11I *-f\ J í i

EU 2'V>t-f\J £. .AJ

RESULTATS DE LES
ANTERIORS ELECCIONS
AUTONÒMIQUES

1979 1983 1987
% vots % vots % vots

UCD 59*74 AP 37'40 AP 48'26
PSOE 19'83 UM 27'68 PSOE 18'44
PSM 11'91 PSOE 23'51 PSM 17'40
MCI-OEC 4'39 PSM 8'45 CDS 9'72
PCIB 2'62 PCIB T94 pDp 2'37
FEJONS T 16 CDS 0'83 EU 2'12
CD(AP) 0'35 PCOE 0'19 UM 1-54

VÌA 0'12
PTE-UC 0'04

DIUMENGE 26 DE MAIG

/•

EL FUTUR ES TEU

VOTA
fs
^^ AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ
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CULTURA FESTES

PSM

PP-UM

*Fomentar la Banda i l'Escola de Música.
*Potenciar les entitats culturals.
*Mantenir una constant i variada oferta d'activi-
tats culturals.

*Mantenir les festes tradicionals
*Prioritzar la participació de les entitats i grups lo-
cals.

*Ampliació Biblioteca.
*Atenció a l'Escola Municipal de Musica.
*Suport a la Banda de Música.
*Recolzar les iniciatives dels distints grups, sub-
vencionant i facilitant les seves activitats.

*Seguir amb les festes tradicionals, importants per
la participació popular.
*Atenció fonamental a Sa Fira i als productes san-
tamariers.
*Festes patronals aprofitant actuacions de grups
del poble.

PSOE
*Recolzament a la millora de la Banda i l'Escola
de Música.
*Fomentar la creació d'una Escola de Teatre, i
d'exposicions periòdiques de pintors novells.
*Potenciar la creació d'un Centre Cívic Cultural.

*Mantenir el recolzament a les festes tradicionals.
*Dotació de medis per a convertir la Festa dels
Reis en una manifestació de teatre popular de pri-
mer ordre.

CDS
*Subvencionar i col·laborar amb totes les entitats
culturals locals.

*Recolzament total de tot allò que representi una
recuperació de les nostres tradicions, ja siguin fes-
tes, actes o celebracions.

CB
*Potenciar les trobades de Coanegra.
•"Contacte permanent amb els col·lectius escolars,
A.P. A. i Consells Escolars.

*Seguir fent les festes tradicionals, però sense
donar-li més importància ni crear-ne de noves.

EDUCACIÓ ESPORTS

PSM
*Millorar les instal·lacions del Col·legi Públic, do-
tant-lo de calefacció.
*Suport a totes les escoles i les APA.
•"Construir el poliesportiu cobert.
*Crear una guarderia Municipal.

*Millora de les Instal·lacions del Camp Municipal
d'Esports
*Estudiar la manera d'aprofitar la Pista de Ca
n'Andria

PP-UM

PSOE

CDS

•"Connexió amb els Consells Escolar i APAS,
col·laborar amb ells de manera lògica i raonada.
•"Seguir amb el manteniment del Col·legi Públic.
Adecentament de les instal·lacions.

•"Creació d'una Guarderia.

•"Manteniment de les instal·lacions del Camp Mu-
nicipal d'Esports
•"Creació del Poliesportiu Cobert
•"Creació de noves instal·lacions (tennis, futbito)
"Instal·lació de reg al camp de futbol.

•"Destinar recursos a l'Escola Pública per millorar
les instal·lacions.
•"Establiment del Servei de Guarderia
•"Potenciar la creació d'Escoles d'Adults
•"Homologar l'Ajuntament com a Centre d'Ensen-
yament Ocupacional

•"Construcció del pavelló Poliesportiu Cobert.
•"Esforços per incorporar la Voltadora al Patrimoni
Municipal.
•"Recolzament als Clubs, amb donatiu de subven-
cions a les seves activitats.

•"Gratuïtat total dels llibres de text d'EGB.
•"Col·laboració amb les APA

•"Subvencions a tots els clubs.
•"Adequació i millora de les instal·lacions
"Iniciatives per a la creació d'escoles encamina-
des a l'esport base

CB
"Intervenció directa de l'Ajuntament a les escoles,
per a millorar-les.

"Construcció del poliesportiu cobert
"Intentar la construcció d'una piscina coberta
"Atendre les necessitats existents
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NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA JOVENTUT

PSM
* Mesures que promoguin l'us oral i escrit de la
nostra llengua.
*Fomentar la mallorquinització de l'administració
municipal.

*Fomentar l'associacionisme.
*Convenis amb l'INEM que permetin l'ocupació
de joves.
*Promoure cursos de formació professional.

PP-UM
*Mai n'hem estat contraris.
*S'ha de fer poc a poc.
"Canvi de continuat de les plaques dels carrers.

*Promoció de l'esport entre els joves.
"Potenciar els grups d'excursionisme.
"Mantenir l'ajut al grup Migjorn.
"Recerca d'ocupació, convenis amb empreses i
INEM.

PSOE
"Continuar la tasca de normalització.
"Assegurar la realització de cursos de llengua
"Assegurar la possibilitat de relació en català dels
administrats amb l'Ajuntament.

"Impulsar l'associacionisme.
"Posar en marxa el Casal de la Joventut
"Creació de borses de treball.
"Cuidar que l'oferta cultural i festiva tengui en
compte els gusts i necessitats dels joves.

CDS
"Totalment favorables a la normalització.
"Potenciar l'us de la nostra llengua a l'Ajunta-
ment i a l'àmbit comercial.
"Procés integrador, sense marginar els castellano-
parlants.

"Creació del Consell municipal de la Joventut.
"Els joves han de participar activament i coordi-
nar-se amb l'administració municipal.

CB "Lluitar per la normalització del català a les esco-
les, i del mallorquí xerrat.

"Cercar formes d'entreteniment per als joves.

3a EDAT SERVEIS SOCIALS

PSM
"Acabar la construcció de la Residència
"Posar en marxa el Menjador Social.
"Ajut i suport a les activitas de l'Associació de la
3m Edat

"Potenciar el servei d'assistència domiciliària.
"Fomentar els serveis socials per atendre proble-
mes com: minusvàlids, atur, marginació, drogode-
pendències...

PP-UM
"Acabar la construcció de la Residència.
"Posar-la en funcionament de forma escalonada.
"Col·laborar amb l'Associació e la Tercera Edat,
fer-hi activitats culturals estables.

"Mantenir els serveis d'Assistent Social i Treba-
lladora Familiar.
"Assistència Social lligada al menjador i a la Re-
sidència.
"Convenis amb el Consell Insular i Conselleria de

Sanitat.

PSOE
"Ajut al col·lectiu i Associació de la 3' Edat en els
seus projectes i activitats.
"Posar en funcionament la Residència.
"Promoure la construcció d'un Centre de Dia

Continuar i ampliar la tasca empresa.
"Atenció preferent a col·lectius amb especials di-
ficultats socials.
"Facilitar l'aplicació del Pla d'Igualdat d'Oportu-
nitats per a la Dona.

í "Política de prevenció contra el consum de la
droga.

CDS "Instauració d'una Guarderia Municipal.
"Recolzar al màxim l'assistència social i el servei
a domicili.

CB
"No fer-la servir mai per a aconseguir vots.
"Ajudar-la al màxim, potenciar-la amb respecte.

"Instaurar un servei bo i eficaç d'ajuda domicilià-
ria.
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SANITAT URBANISME

PSM

* Millorar la situació del P.A.C.
""Controlar les condicions sanitàries de l'aigua po-
table.
"Solucionar el problema de les granges.

*Revisió de la Via de Cintura i de la zona de Ca
n'Andria.
"Construir l'enllaç entre Sa Vilela i la carretera
d'Inca.
"Potenciar la urbanització dels trasts de dins el
casc urbà.
"Ajudar la reforma de les cases velles.

PP-UM

"Potenciar el P.A.C., aconseguir dos metges per
guàrdia i una dotació de 2-3 llits.
"Possiblitatd'un centre de Salut.
"Aconseguir serveis d'especialistes.
"Prevenció sanitària.

"Seguir el que marquen les Normes Subsidiàries.
"Polígon de Son Llaüt, zona industrial.
"Revisar la via de cintura i la zona de serveis de
Ca n'Andria, actualment zona industrial.
"Els petits industrials han de tenir una zona prop
del poble per a tallers-vivenda.

PSOE
"Esforços per aconseguir un centre de Salud
"Recolzament i col·laboració plena amb els profe-
sionals sanitaris.
"Fer més còmoda i accessible la utilizado del Sis-
tema Sanitari Públic.

"Impulsar la policia de gestió urbanística amb rea-
lització d'Estudis de Detall.
"Modificació dels paràmetres exigits per a facili-
tar les vivendes en zona agrícola intensiva.
"Creació de sòl municipal per a vivendes de Pro-
tecció Oficial.

CDS "Controlar l'estructura sanitària per aconseguir
mantenir-la en el seu nivell més alt.

"Convocatòria urgent d'un concurs de projectes
per a la dotació de serveis i reforma de la plaça
Espanya.

CB "Intentar que el Centre de Salut quedi aquí, i em-
prar les especialistes possibles.

"Intentar legalitzar tot el que sigui possible, sense
traumes ni perjudicis a particulars.
*A partir d'aquí, vigilar estrictament el compli-
ment de les normes.

INFRASTRUCTURES MERCAT ALTRES PROPOSTES

PSM

*Construir la xarxa de clavegue-
ram i despires asfaltar tots els ca-
rrers.
"•Construir la depuradora.
*Aprofitar l'aigua de Coanegra i
cercar nous pous.
*Solucionar el problema de les ai-
gües pluvials.

"Garantir la continuità! del mer-
cat
"Estudiar la creació de nous apar-
caments devora el mercat.

'Garantir la protecció dels espais
naturals
'Fomentar l'educació ambiental.
'Augmentar la dotació de Policies
Municipals i la vigilància.
'Fomentar les activitats artesanals,
comercials i agrícoles.

PP-UM

"Prioritat de la construcció de la
xarxa d'aigües brutes.
*Estudi i construcció d'una depu-
radora.
'Millorar l'enclaritat dels carrers.
'Obrir una via púlbica que con-
necti Sa Vileta amb la carretera.

"Fomentar el mercat.
*Més vigilància per aconseguir
una millora de la circulació.

'Aconseguir la dotació de 7 poli-
cies municipals
'Major vigilància als carrers.
'Tractar el problema dels renous
nocturns, aconseguir combinar el
descans de la gent i la vida noctur-
na.

PSOE

'Garantir 1 adequat abasteixement
d'aigua amb control sanitari de la
seva qualitat.
'Construcció de la xarxa de clave-
gueram i millora de la de pluvials.
'Construcció de la Planta Depura-
dora.

"Mantenir un decidit recolzament
del mercat, impulsant la seva am-
pliació.

'Elaboració d'un Reglament de
Participació Ciutadana que perme-
ti incorporar a la vida municipal
els diferents col·lectius.
'Ampliació de la plantillla de la
Policia Local, i aconseguir assistir
les necessitats de tràfic i vigilàn-
cia.

CDS

CB

'Canalització de les aigües de
Coanegra al deposit regulador.
»Construcció de la xarxa de clave-
gueres.

Seguir potenciant el mercat per-
què vagi endavant.

-t.

'Aconseguir la xarxa d'aigües re-
siduals
'Construcció d'una depuradora.

"Fomentar el comerç i l'agricultu-
ra, creant una zona dins el mercat.

'Incrementar les places de policia
municipal, i fer que només treba-
llin en el seu camp.
'Intentar un conveni amb assegu-
radores per a cobrir part del mal
dels robatoris.
'Explicar clarament els comptes
del Consistori a un bolletí periò-
dic.
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VOTA

CONVERGÈNCIA
BALEAR

L A F O R Ç A

D E L A N O S T R A T E R R A



STA. MARIA VA ENDAVANT,

NO L'ATURIS
I A LES AUTONÒMIQUES...

VOTA MATEU MORRO AL PARLAMENT

VOTA P.S.M.
PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA MUNICIPAL:

DIMARTS DIA 14 DE MAIG A LES 9 DEL VESPRE

A L'EDIFICI MUNICIPAL DE LA PLAÇA NOVA
VOS HI ESPERAM!!
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Taula rodona

MOLTS DE PROPÒSITS, SENSE ENFRONTAMENTS
El passat dia 2, va tenir lloc la taula rodona entre els

caps de les candidatures que es presenten a les eleccions
municipals, que organitza la revista coanegra, en acte pú-
blic, per a la seva posterior transcripció a aquestes planes.
La convocatòria, al igual que fa quatre anys, havia provo-
cat expectació entre els santamariers, assitint a l'édifie mu-
nicipal nombrós públic —més de cent persones—, que es-
coltà amb atenció, intervenint també durant el debat. En
aquesta ocasió el moderador va ser en Biel Massot i Munta-
ner, director de la revista veïna «Pòrtula», i anterior Presi-
dent de l'Associació de Premsa Eorana de Mallorca.

No va assistir a la Convocatòria cap representant de con-
vergència Balear, que si bé el seu cap de llista, Antoni Pizà,
ens havia comentat la possibilitat de no poder-ho fer per
problemes familiars, esperàvem la presència d'algun altre
membre de la candidatura, cosa que no succeí.

Després d'una breu presentació dels candidats per part
del moderador, aquest va plantejar una primera pregunta
dirigida a cada un dels caps de llista, demenant-los que fes-
sin un breu anàlisi de la situació actual del poble, i quin
model de futur preveien per després de dia 26 de maig.

-PEP ESTARELLES (PP): Sa situació actual, a nivel d'Ajun-
tament, ve donada per sa moció de censura des passat mes
d'agost, moció que crec que no s'havia d'haver produit mai.
Es PP va passar, de cop i volta, de tenir una majoria absoluta
a s'oposició. En aquests moments el més lamentable és s at-
mósfera que s'ha creat a dins Santa Maria: sembla que tot va
en abundància. S'Ajuntament és prepotent. Se subvenciona tot.
Pareix que mos hem tornat milionaris en poc temps, oblidant
que som un poble de recursos limitats. Això condicionarà s'ac
tuació d'aquests pròxims anys: hi hauria d'haver una estreta
de «cinturon», sigui es que sigui qui governi. Crec que s'ha
gastat massa.

Noltros canviaríem sa manera d'actuar; hem d'anar a fer
feina en serio. Tenim problemes molt greus: aigües brutes, ai-
gües pluvials, inseguretat ciutadana que s'han d'afrontar a
fons i amb serietat. Santa Maria, aquests anys que venen, ha
de crear una infraestructura que és molt costosa, i s'hauria
d'actuar amb molta de serietat, que crec que no s'ha fet en
aquests moments.

-MATEU MORRO (PSM): Santa Maria és un poble que té
molt de futur per davant, per la seva situació geogràfica, con-
dicions naturals, paisatgístiques, econòmiques, i per sa seva
gent. S'ha de fer feina en equip. No hi ha un partit que pugui
resoldre es problemes, són tots junts que han de crear una at-
mósfera positiva on tothom se pugui sentir a gust. No vull en-
trar massa amb so passat d'aquests quatre anys. Hi ha hagut
coses positives i altes no tant. Es millor el.logi que s'em pot
fer com a bâtie es dir que hem fet que sa gent estigui contenta.
De cara a n es futur, volem treballar en equip, escoltar a tot-
hom, tenir en compte l'opinió de cada un dels ciutadans de
Santa Maria.

«Mateu Morro va començar a resumir el seu programa
electoral. En educació va dir que s'han de millorar les ins-
tal·lacions de les escoles, la sanitat escolar i les activitats ex-
traescolars. S'ha de construir el poliesportiu cubert. En

P. ESTARELLES: A partir d'ara hi haurà d'haver
una estreta de «cinturon», sigui es que sigui es qui
estigui an es govern de s'Ajuntament, perquè
aquests darrers set mesos s'ha gastat més de lo que
se pot

cultura s'ha d'ajudar a les entitats del poble, s'ha de millo-
rar la biblioteca i fer activitas per tothom. A nivell esportiu
manquen instal·lacions. En joventut s'han de seguir poten-
ciant convenis amb l'INEM i cursos de formació. En urba-
nisme queda quasi tot per fer: l'enllaç de la carretera amb
Sa Vileta, ordenar el creixement urbà etc... El moderador
va haver d'interrompre l'intervenció d'en Mateu perquè
s'havia excedit de temps, restant alguns punts del progra-
ma sense explicar».

-ANTONI SANTANDREU (PSOE): També jo me referiré
molt poc a n'es passat, perquè crec que es poble ja té suficient
informació de quina ha estat sa vida política a s Ajuntament.
Lo que interessa ara és fer propostes de futur. Santa Maria és
un poble que dins poc temps sufrirá canvis importants. Per
exemple, en entrar en funcionament s'autopista, guanyarem en
tranquilitat dins es poble. Per altra banda, s'incorporaran
noves instai.lacions, nova infraestructura i nou serveis.

Alguns ja estan aprovats o prevists: residència, aigües bru*
tes, depuradora, poliesportiu. Altres semblen necessaris per
completar serveis ja existents: en educació, fer una guarderia
municipal. En sanitat, crear un centre de salut i també ampliar
es cementen. També s'hauria de donar resposta a inquietuts
juvenils i resoldre es problema de sa vivenda, creant sòl per
edificar i promoguem vivendes de protecció oficial d iniciativa
pública. Hem de tenir clar quins problemes s'han d'arreglar i
sa voluntat d'arreglar-los.

-JOAQUÍN MORALES (CDS): Dins es darrers quatre anys
hi ha dues etapes ben diferents, antes i després de dia 22 d'a-
gost. Abans s'Ajuntament va estar aletargat. S'estaven fent
molt poques coses. A partir de dia 22 d'agost s'han fet ses
coses que eren vertaderament necessàries pes poble de Santa
Maria. S'han fet moltes coses, totes necessàries. Unes ben
fetes i altres a lo millor no tant, perquè seria raro fer-ne mol-
tes i no equivocar-se en cap. A partir d'ara s Ajuntament ha
de ser progressista, no ha d'anar a coa dels altres. Hem de
posar ses aigües brutes i posar en marxa sa depuradora. Al-
tres punts necessaris són treure sa carretera de Sencelles de
dins Santa Maria.

M. MORRO: Es millor elogi que me poden fer com
a baile, és dir que hem fet que sa gent estigui
contenta

Un cop feta la primera ronda d'intervencions, Biel Mas-
sot proposà que fossin els mateixos candidats que introduïs-
sin algun tema a la conserva: Josep Estarelles prengué la
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paraula remarcant el fet de que ningú de l'actual majoria
municipal volgués parlar del passat. Va dir que ho compre-
nia perquè era molt desagradable. Va repassar els motius
de la moció de censura -sobretot pel que feia al tema de les
festes- i afirmà que el nou grup municipal va seguir fent el
mateix que a ells s'els criticava, ja que havia les mateixes o
més festes.

Li va contestar en Joaquín Morales dient que ell no esta-
va en contra de fer festes, sinó en contra de la manera en
que es feien les festes, posant un exemple concret

Mateu Morro va defensar la legalitat de la moció de cen-

A. SANTANDREU: Hem de trobar una solució an
es tema de sa vivenda, creant sòl per edificar i
construint vivendes de protecció oficial d'iniciativa
pública

sura, recordant que l'inici de la crisi va sorgir del propi
Partit Popular, creant una situació de ingovernabilità! mu-
nicipal, i que la moció ha possibilitat que els altres grups
hagin governat l'Ajuntament durant vuit mesos, i ara la
gent podrà jutjar millor.

Antoni Santandreu va dir que l'any 90 es varen gastar en
festes 13.500.000 de ptes. i que enguany s'havien pressupos-
tat només 8.000.000.

El següent tema que es va plantejar per part del modera-
dor varen ser les infraestructures del municipi. Quines
prioritats estableix cada grup?

J. MORALES: Fins dia 22 d'agost s'Ajuntament
de Santa Maria va estar, per no dir mort, però sí,
aletargat, perquè se feien molt poques coses i amb
un sistema molt lent

PP: Sa prioritat principal és resoldre es problema de ses ai-
gües residuals -depuradora inclosa- i arreglar es carrers auto-
màticament.

PSM: Es poble de Santa Maria té tres compromisos econò-
mics importants: aigües brutes i depuradora i després asfaltar
es carrers. Residència de sa 3' Edat, que està en marxa sa pri-
mera fase, però en manquen dues més, i es poliesportiu cuben,
obra que ja està adjudicada.

PSOE: A s'exposició d'en Mateu, que compártese, hi voldria
afegir algunes coses: sa necessitat d'una guarderia municipal.
En sanitat, potenciar es Punt d'Atenció Continuada. I lo més
important és resoldre d'una vegada per totes es tema des sòl

P. ESTARELLES: Pareix que no hi ha ningú des
grup de govern d'ara que vulgui xerrar des passat,
i jo ho comprenc perfectament, perquè és molt
desagradable

residencial a Santa Maria i potenciar sa construcció de viven-
des en règim de cooperativa.

CDS: Tots pensam en ses aigües brutes. Lo que m'exíranya
és que es PP digui que no mos hem atrevit a començar ses
obres. ¿Com podíem començar si no hi havia projecte per fer

ses tube ries ni per fer sa depuradora? Hem hagut de començar
per aquí i en set mesos no hi ha hagut temps ni per acabar es
projectes.

PP: Estava previst fer dues fases dins l'any 91. Perquè no
s'han fetes, com es lògic no ho sé, com no sé ses coses que
passen per dins s'Ajuntament.

Pep Estarelles va criticar aquí com s'havia aprovat el
pressupost d'enguany, queixant-se d'una manca total d'in-
formació, dient que quan ell era batle no ho feien així, jus-
tificant la no assistència del seu grup al plenari del pressu-
post

Mateu Morro va contestar dient que s'havia convocat
abans del plenari la comissió d'hisenda i que allà s'hauria
donat tota l'informació que el PP hagués démenât. En el
tema de les aigües brutes, Mateu Morro no comprèn per-
què diu el PP que les obres havien de començar l'any 91,
quan el Consell Insular té previst subvencionar les obres en
tres fases, els anys 92, 93 i 94. També va demenar Mateu
Morro pel futur més col·laboració per part de tots els
grups. Antoni Santandreu va recolzar les paraules de
Mateu Morro.

Biel Massot el moderador, va introduir un nou tema
concret: l'urbanisme.

P SOE: Jo pártese de que Santa Maria té unes Normes Subsi-
diàries que he votat favorablement, encara que alguna cosa no
m'acaba d'agradar, i que continuen servint perquè són molt
proteccionistes amb s'entorn. Es PSOE proposarà en es seu
programa sa realització dels estudis de detall per poder urba-
nitzar aquelles zones de dins es casc urbà que encara no hi
estan. Voldríem modificar també es paràmetres d'edificació de
sa zona compresa entre es camí de Coanegra, de Can Franco,
Can Barreó i Ses vies del tren, per facilitar s'edificació.
També proposàrem canviar es sòl industrial anterior a Son
Llaüt a sòl residencial i crear sòl municipal per f er-hi vivendes
de protecció oficial.

J. MORALES: Jo no he estat mai en contra de ses
festes, he estat sempre en contra de sa manera de
fer ses festes

PSM: Sa nostra filosofia en tema urbanístic és que s'han de
cumplir ses normes. Es permisos d'obres han de ser ràpids i
àgils i s'informació urbanística ha de ser completa per tots es
ciutadans. Hem d'anar a edificar totes ses zones de dins es
poble que no estan urbanitzades. S'haurien de revisar algunes
coses de ses Normes Subsidiàries: sa via de cintura, crec que
només és necessària sa part que va des de sa carretera fins a
Sa Vile ta, revisant la resta. Sa conexió des poble amb s'auto-
pista s'ha d'estudiar i s'ha de millorar també sa situació de
places i carrers. També s'haurien d'arreglar es camins rurals
des terme.

PP: Amb aquest tema vull dir que estic content de sa prime-
ra intervenció. No olvidem que a ses Normes Subsidiàries,
aprovades quan jo era es batle, se va crear una protecció es-

Els Quatre caps de llista opinaren que ja era ben bora

de fer l'eRÍteÇ entre Sa Vileta í "Sa Carrara, desviant k
carretera de SenceHes.
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M. MORRO: Es poble pot jutjar més si veu cares
diferents, maneres de fer diferents

pedal per sa Serra de Tramuntana i per son Seguí, perquè
som sensibles a sa protecció de sa natura, maldament a vega-
des s'ens acusi de tot lo contrari. D'aquestes Normes Subsi-
diàries hi ha coses que se poden millorar: sa via de Cintura
s'hauria de tornar estudiar. També s'ha de cercar una solució
per sa zona de devora es camp de futbol que ara està com a
industrial i que es fa innecessària des des moment que hi ha es
polígon, però hem de comptar amb sos veïnats afectats. També
s'han de dessarrollar ses unitats d'actuació, ja que intentat
abaratar es sol és molt difícil, encara que s'ha d'intentar.

CDS: (Dirigint-se a Pep Estarelles): Obres Públiques vos va
marcar un gol impressionant amb so Molí d' en Millo. No xe-
rris de destruir... Respecte a lo demés dins Santa Maria hi ha
dues o tres zones que estan a dins es casc, però que són rústi-
ques. Aquí hauríem d'unir urbanisme amb circulació, perquè
si s'obrissin un parell de carrers seria molt més fàcil es circu-
lar.

¿Com funciona l'administració de l'Ajuntament a nivell
d'oficines municipals, de serveis cap el públic? ¿Com estar
ara i com creis que hauria d'estar? Aquesta va ser la se-
güent qüestió que plantejà el moderador.

A. SANTANDREU: S'ha de crear una guarderia
municipal que asseguri una ensenyança de qualitat
an ets infants des de molt petits i resolgui es
problema de ses mares que han de sortir a f er f eina

PSM: S'ha de procurar que es santamariers que vagin a sa
Casa de La Vila siguin ben atesos i ràpidament. Per ventura
s'hauria de remodelar, ja que hi ha bastant d'espai infrautilit-
zat. Duguent sa biblioteca a un altre lloc quedaria molt d'es-
pai. S'Ajuntament té molts de terrenys municipals: es solar de
sa plaça nova, ses vivendes des mestres -que hem aconseguit
que tornin a disposició municipal-, s'àrea des matadero, ses
cases de Son Llaüt i també Cas Metge Rei. S'ha d'estudiar en
conjunt on ubicar cada cosa. També es necessari informatitzar
ses oficines municipals.

PSOE: En Mateu ha dit que tenim s'àrea des matadero. Això

PSM, PSOÉ í CDS virencoincidir en la necessita! W
c anv ia r la ubicació de la biblioteca, cercant un lloc més
ampli . £1 PP v« dir qt>e tenien un projecte d'ampliació
als baixos de les dependències municipals.

no és així perquè a ses Normes Subsidiàries està contemplada
com a zona pública que no es pot edificar. Això també s'hau-
ria de canviar perquè no és possible expropiar 4.500 m.2 de te-
rreny, amb sa poca capacitat econòmica des nostre Ajunta-
ment.

CDS: Estic bastant d'acord amb lo que ha dit en Mateu.
Però voldria concretar una qüestió: es meu grup considera in-
dispensable posar ses oficines de s'Ajuntament a sa planta
baixa, perquè sa gent de sa 3' Edat té actualment molts de
problemes per pujar ses escales.

PP: Es problema que jo veig amb so tracte a es públic és
que de vegades hi ha molta gent que se concentra a ses ofici-
nes municipals per diferentes coses i tot està concentrat allà
mateix, dificultant sa feina des empleats. Es necessari un lloc
més ample perquè sa gent treballi més a gust, i s'hauria de
posar un sol empleat per informació. És necessari remodelar
ses oficines municipals.

**^MÉaAfc2'"'"·'···̂ *>Hli^w*<*ito»^

Després de la insistència del modelador démenant si
qualcú del públic volia fer alguna pregunta, es feu una pri-
mera intervenció referida a la mala ubicació de la residèn-
cia al carrer des sol i sol·licitant una major ajuda econòmi-
ca per organitzar carreres ciclistes.

Contestà Mateu Morro dient que en el tema de la resi-
dència, tal volta efectivament no sia la millor ubicació, però
era una condició testamentària de la donació. Si bé es podia
solucionar aquest problema utilitzant més la part de Cas
Metge Rei que dóna a la Plaça de la Vila. Estarelles digué
el mateix, destacant la cèntrica situació de l'entrada de la
Residència per la Plaça de la Vila.

J. ESTARELLES: No sabem, tot es nostre grup,
ses coses que passen per dins s'Ajuntament

En quant al tema del ciclisme, Mateu Morro va defensar
que subvencionar aquestes coses no era tudar els diners,
sinó ben al contrari. Però va defensar que no només s'ha-
vien de fomentar carreres ciclistes, sinó també ins-
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J. ESTARELLES: Som sensibles a sa conservació
des nostre entorn i ho hem demostrat amb
s'aprovació d'unes normes subsidiàries tan
restringides en ses zones de sa serra de tramuntana
i Son Seguí

tal . lacions esportives, com Sa Voltadora de Ca'n Andrià,
que ara mateix pertany al patrimoni de l'Estat, però que es
podria cedir a l'Ajuntament.

Antoni Santandreu digué que les subvencions s'havien de
repartir d'una forma equitativa segons el número de prac-
ticans de cada esport, destacant la limitació econòmica de
l'Ajuntament, que enguany havia destinat dos milions a
subvencions.

Estarelles es mostrà d'acord amb en Santandreu, desta-
cant el bon moment de l'esport santamarier i remarcant el
fet de que les subvencions han de ser proporcionals al nom-
bre d'esportistes de cada club. Va dir també que les sub-
vencions estaven bastant equilibrades.

Joaquín Morales va coincidir també amb les opinions an-
teriors, comentant que el problema econòmic era comú a
tots els clubs esportius.

Va seguir el protagonisme del públic amb una altra in-
tervenció, referida al tema de les subvencions, proposant
que en lloc de subvencionar i pus, es fessin uns convenis
entre les entitats i l'Ajuntament perquè els diners es donas-
sin a canvi d'alguna cosa.

/. MORALES: (dirigint-se a Estarelles) Obres
Públiques vos va marcar un gol impressionant amb
so molí d'en Millo

Morro contestà que aquesta proposta sintonitza amb el
dit anteriorment: s'ha d'ajudar a les entitats i aquestes han
de fer les coses per les quals estan creades, estant d'acord
en fer concerts amb cada entitat. Santandreu recollí la pro-
posta dient que seria una manera més justa de repartir les
subvencions, si bé dubtà de que totes les entitats i clubs re-
sistissin l'embestida. Estarelles, després de defensar la no
subvenció a la revista Coanegra, va admetre la possibilitat

d'ajudar a la revista si aquesta ho havia de menester, a
canvi d'un espai publicitari.

Morales va coincidir amb en Pep, remarcant que no hi
ha moltes de maneres de repartir els duros, destacant
també que la revista està més protegida per ella mateixa
que altres entitats. Antoni Santandreu tancà aquest tena
dient que no estava d'acord amb ningú, i que la revista er.i
una manifestació cultural de primer ordre al poble, que sí,
s'ha de subvencionar.

Continuaren les intervencions del públic fent referència a
la política de la Tercera Edat i a les aigües brutes.

/. MORALES: Es meu grup considera que és una
feina indispensable posar ses oficines de
s'Ajuntament a sa planta baixa

Estarelles va dir que abans els criticaven a ells perquè
recolçaven massa als vells fent excursions i que això era
electoralisme, però que ara han seguit fent el mateix, inclus
els ajuden més. L'ideal seria que en la Tercera Edat els po-
lítics no hi intervenissin.

Morro digué que la 3* Edat no són només excursions. Hi
ha altres temes a tenir en compte: residència, assistència
domiciliària -que ara s'ha posat en marxa-, menjador so-
cial... i que sobretot la 3' Edat no es pot convertir en arma
política i que això per ventura es la pitjor cosa que ha fet el
PP a Santa Maria.

En aquest punt el moderador va suggerir un altre tema:
la política cultural.

PP: Sa cultura és un tema fonamental a dins un poble i no
es f eran mai esforços suficients. Des de s'Ajuntament s'han de
potenciar ses activitats culturals. Potenciar i no crear, perquè
quan se vol fer cultura des de s'Ajuntament sol esser un fra-
càs. En aquests darrers anys va ser molt important sa forma-
ció d'una banda de música, que va sortir de s'inquietut d'un

M. MORRO: Sa Voltadora de Ca n'Andrià és un
tema pendent des poble. Sembla que és de propietat
estatal, i hem de treballar perquè vengui an es
poble
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Tots eis ciutadans coincidiren en la prioritat d'ins-

tal·lar la xerxa d'aigües residuals i construir una depu-
radora.

grup de vells músics. Posteriorment va venir s'escola de músi-
ca i ara vendrà sa formació d'un coral. També vull dir que en
aquestes darreres «dates» tampoc s'ha fet res molt especial
d'ambient cultural. Noltros teníem un projecte per ampliar sa
biblioteca a baix de ses oficines i això no s'ha f e t .

P SOE: Voldria diferenciar d'una banda sa cultura més po-
pular, i d'altra sa cultura de caire més intellectual. Sa prime-
ra crec que aquest poble la té ben coberta amb ses festes i ac-
tivitats lúdiques, tal volta seria interessant potenciar-ne qual-
cuno en concret com per exemple els reis. Referent a ses mani-
festacions típicament culturals, hi ha s'escola i sa banda de
música; hi ha un grup de teatre i possiblement es podria crear
també una escola de teatre. Hi ha molts de joves pintors als
qui s'els hi podrien proporcionar exposicions. S'idea central
del que hauria de fer s'Ajuntament seria aconseguir un edifici
com a centre cultural on hi fenguessin cabuda totes aquestes
manifestacions, incloent naturalment a sa biblioteca, perquè
aquí on està ara no té possibilitats de créixer.

PSM: Primer de tot vull defensar sa gestió feta aquests da-
rrers mesos dins es món cultural i no just limitada a fer actes.
S'han fet molts de cursos. S'idea del PSM és convertir Santa
Maria en un centre cultural important. Cada vegada hi ha més
gent que participa en coses i s'ha d'ajudar a sa gent que se
mou, no just amb subvencions, sinó per exemple amb locals.
En aquests darrers anys qualque cosa ha f aliat amb sa planifi-
cació d'una infraestructura suficient perquè totes ses entitats
disposin de locals. Necessitam una sala d'exposicions, locals
nous i una nova ubicació per sa biblioteca, fora de sa Casa de
la Vila on s'haurien de concentrar tots es serveis municipals,
com per exemple sa Policia Municipal.

CDS: El CDS considera que s'ha de crear un Consell Muni-
cipal de Joventut que estigui coordinat amb tots els joves, que
són els qui realment tenen ses idees. En lo demés, més o
manco coincidesc amb lo que han dit es altres.

M. MORRO: No se pot convertir sa tercera edat
amb una arma política, i això és per ventura sa
pitjor cosa que ha fet es PP a Santa Maria

Una nova intervenció per part del públic plantejà un
problema molt concret: els renous nocturns, i més concre-
tament els d'un bar musical.

PSM: En principi m'extranya que centris aquest tema en
aquests darrers vuit mesos, perquè aquest bar que tant ha mo-
lestat ja funcionava, i es problema per tant, ja estava creat.
Noltros creim que tots es ciutadans de Santa Maria tenen dret
a poder dormir i descansar tranquil.lament, i noltros lluitarem
per això, i a la vegada s'ha de procurar mantenir s'activitat
dels bars. Ens comprometem a lluitar per aquest tema.

PSOE: S'ha plantejat un problema greu. En qualsevol cas el
que no pot fer cap Ajuntament és tractar de manera diferent a
gent que no ho és. Si aquest problema s'ha de resoldre a base
d'aplicar sa llei, aquesta s'ha d'aplicar a tothom per igual,
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amb tot el que això implica. És un problema per resoldre a
base de bona voluntat i no a base d'aplicar sa llei.

PP: Això és un greu problema que també ho vaig viure jo,

A. SANTANDREU: En temes culturals, s'idea
central seria aconseguir un edifìci com a centre
cultural

com a balle i com a ciutadà. Jo estic pensant en crear una or-
denança, en combinació amb ses lleis que hi ha, però més que
res és un problema de vigilància. Segons sa llei, al nostre
poble hi hauria d'haver set policies municipals. En aquests
moments en tenim tres. Crec que hi ha dues places més, que no
són suficients. Crec que amb més vigilància, amb més munici-
pals es podria controlar aquest problema.

PSOE: Ha sortit es tema estrella: s'inseguretat ciutadana.
En aquests moments s'Ajuntament té una plantilla de cinc au-
xiliars de Policia Municipal, té es doblers per pagar-los, però
no pot cobrir aquestes dues places perquè no hi ha aspirants
(els que es presentaren no superaren ses proves d'accés a s'a-
cadèmia). També som de s opinió que aquests dos pròxims
anys s'ha de crear una nova plaça cada any fins arribar a ses
set que marca sa llei.

Es duien en aquests moments ja dues hores de col·loqui, i
el moderador va demenar als candidats si tenien qualque
tema important que no hagués sortit encara.

Josep Estarelles remarcà que idees n'hi havia moltes,

J. MORALES: Tots es ciutadans de Santa Maria
tenen dret a poder dormir, a poder descansar
tranquil·lament, i noltros lluitarem amb totes ses
nostres forces per això, i a la vegada poder
mantenir s'activitat des bars



eleccions '91

però que la dificultat era monetària, que s'ha de tenir en
compte el pressupost de Santa Maria. Que és necessari ac-
tuar d'una manera més efectiva, més sèria i intentar acon-
seguir ajudes pels temes fonamentals i que al pròxim Ajun-
tament es pugui fer feina tots junts.

Mateu Morro destacà com a tema important l'atenció
que es faci a cada un dels problemes que té el ciutadà,
aquell petit problema, que també és molt important, ende-
més dels grans projectes. I que hi hagui un respete entre
tots els grups.

Toni Santandreu incidí en el tema recaudatori, ja que
només s'havia parlat de gastar diners, i per gastar-ne
n'han d'entrar, va comentar. Totes les millores són neces-
sàries i això implicaria millorar la capacitat recaudatoria
de l'Ajuntament, i no perdre tampoc cap conveni d'ajuda
d'altres Institucions. I endemés l'Ajuntament no ha de
tenir gens de por a l'endeutament.

A. SANTANDREU: (refereint-se al problema dels
renous nocturns) Això és un problema per resoldre
a base de bona voluntat i no a base d'aplicar sa llei

Joaquín Morales comentà que en aquests darrers set
mesos l'Ajuntament no s'havia endeutat, sinó que havia
gastat els diners que hi havia. A partir de dia 27 de maig
s'ha d'anar a un enteniment de futur, que hi hagi més dià-
leg entre els diferents grups.

Ja una mica fora de temps es va plantejar per una perso-
na del públic el tema de l'educació, concretament va deme-
nar a Josep Estarelles en concepte de què s'havien gastat al
Col·legi Públic les 1.270.000 ptes. que s'havia publicat a un
full del PP, en contraposició al Butlletí Municipal on es
deia que havia estat abandonat.

Josep Estarelles contestà criticant en primer lloc l'edició
d'aquest butlletí municipal, ja que ells no en sabien res de

J. ESTARELLES: (referent-se al problema dels
renous nocturns) Crec que més que res, és un
problema de vigilància.

la seva publicació. En quant a les despeses al Col·legi Pú-
blic va dir que en aquell moment no podia especificar en
quines coses es va gastar aquella quantitat, però que era
correcta, i que ja li faria arribar aquesta informació.

Insistí la persona del públic enumerant la llista de les
coses que s'havien fet, i dient que no comprenia de cap de
les maneres com allò podia valer 1.200.000 ptes., i que era
ben ver que l'Ajuntament no s'havia preocupat del
Col.legi, ja que està obligat a pagar el manteniment del
centre.

A. SANTANDREU: S'Ajuntament no ha de tenir
ni mica de pò a s'endeutament.

Mateu Morro intervingué dient que hi havia hagut anys
d'abandonament, que això era evident Que en aquests
mesos no s'havien arreglat els grans problemes estructu-
rals, però que es sentien orgullosos d'haver dedicat gran
part dels seus esforços a millorar les escoles de Santa
Maria.

Ja per acabar el debat, el moderador va demanar a tots
els candidats que resumissin quina era la millor cosa que
podien oferir al poble de Santa Maria després de les elec-
cions.

M. MORRO: Sa conclusió de que hi ha hagut anys
d'abandonament al col·legi públic, és que basta
visitar s'escola graduada.

CDS: Jo crec que a sa campanya electoral hem d'oferir
només aquelles coses que realment paguem fer.

P SOE: El PSOE després d'analitzar es problemes a resoldre
a Santa Maria es troba amb un projecte polític que oferirà a
tots ets electors. Tenim una candidatura de gent que creu en
aquest projecte i tenim també un equip de gent que vol fer
feina amb ilusió i amb gane s pel poble.

PSM: Créim que lo millor que podem oferir tots els futurs
regidors és una dedicació amb totes ses nostres forces on es
poble, estimant es poble, deixant de banda interessos particu-
lars i treballant honestament pels interessos de tots, escoltant
a tothom.

PP: Crec com a PP que tenim un grup ben preparat. Anam
per feina amb una ilusió renovada i lo que pretenem és dedi-
car-hi tot es nostre esforç. I recull s'oferiment de sa majoria
de companys de taula que mos deixem de crítiques ferotges i
infundades i que treballem, sinó tots junts, al manco amb un
poc de col·laboració amb es grup que estigui al front de s'A-
juntament.

Ramon Canyelles
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i tu
Votar és decidir el fu tur de la nostra Comunitat
Per això és important que tots hi participem
Amb el vot exercim la democràcia i tu també hi
tens part.

FI pròxim dia 26 de maig decidirem entre tots els
qui formaran el Parlament, els qui ens repre-
sentaran i d i rigira n el destí de la nostra Comunitat .

Amb la teva decisió indiv idual , configuram el
f u t u r comú. Fer això, cadascú vota pel bé de
tots. Participar és important. Fils ho saben i per
això voten.

El futur de Balears també depèn de tu.

decideix

VOTA
^BÉDEr^

GOVERN BALEAR
26 DE MAIG

ELECCIONS AUTONÒMIQUES
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Les candidatures

CONVERGÈNCIA BALEAR (C.B.)

Antoni Pizà Serra
Va néixer a Santa Maria ara fa 41 anys. Està casat. Tre-

balla de fuster. Es el delegat d'empresa i membre de l'exe-
, cutiva de la fusta de UGT, sindicat en el que milita desde fa
molts d'anys. La seva principal afició és l'esport

Des de sempre ha estat molt interessat en la política
local, encara que enguany és la primera vegada que és pre-
senta a unes eleccions municipals, un poc forçat per la di-
recció de Convergència Balear

N' 2.Gabriel Borràs Busquets N° 3. J atañe Matas Reines.

I .-Antoni Pizà Serra
2.-Gabriel Borràs Busquets
3.-Jaume Matas Reines
4.-Llorenç Borràs Busquets
5.-Miquel Vich Gelabert
6.-Josep Rubí Bibiloni
7.-Guillem Colomar Matas
8.-Alfret Mus López
9.-Lluís Pinya Miquel
lO.-María R. Malleu Coll
I1 .-Josep Mèlia Pericas

Suplents:
Elza Patricia Osuna Feore
María Alemas Bestard
Nicolau Nadal Pascual
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Les candidatures

CENTRE DEMOCRÀTIC I SOCIAL (CDS)

eleccions '91

1.-Joaquim Morales
Ripoll. Industrial. 43 anys.
2.- Antoni Oliver Florit Assegurances.
46 anys.
3.- Joan Frau Serra. Administratiu. 38
anys.
4.- Antoni Borràs Sampol. Idustrial. 47
anys.
5.- Joan Ferrer Arrom. Empleat. 48 anys.
6.- Maria A. Colom Gelabert. Adminis-
trativa. 23 anys.
7.- Antoni Comila Aliono. Administra-
tiu. 26 anys.
8.- Francesc Canyelles Montblanch. Ju-
bilat. 68 anys.
9.- Manuel Girela Rueda. Industrial. 43
anys.
10. Joan Isern Ferrer. Administratiu. 39
anys.
11.- Jaume Bestard Canyelles. Industrial.
44 anys.

Suplents:
-Maria Elena Palou Ballester
-Miquel Isern Salom
-Josep Sans Rubí

JOAQUIM MORALES RIPOLL

En Joaquim Morales, és un industrial, de quaranta tres
anys, professionalment en fa molts que és empresari, dins el
difícil ram de la pelletería, confeccionant prendes de vestir i
accesoris. Sempre li ha preocupat i agradat molt l'esport,
sobretot el futbol, actualment és directiu del club de futbol
Santa Maria, l'altra activitat que ha centrat la seva atenció
ha estat la política, fou el Bâtie a la primera legislatura de-
mocràtica pel partit U.C.D. Unió de Centre Democràtic, du-
rant els anys 1979 al 1983 a la tercera legislatura es presen-
tà al segon lloc de llista del C.D.S. Centre Democràtic i So-
cial i accedí al càrrec de regidor l'any 1987, passant a l'o-
posició municipal, i desde el mes d'Agost del passat any, és
tinent Balle de la Comissió de Serveis.
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N' 2. Anioni Oliver Florit N° 3. Joan Frau Serra

N° 4. Antoni Borras Sampol N° 5. Joan Ferrer Arrom

Opinen els ex-regidors

MIQUEL PARETS: «ES BO QUE HI HAGI MOLTES LLISTES»
En Miquel Parets va ser regidor durant vuit anys, primer

al gover municipal d'UCD, després cap de l'oposició a les
files d'Unió Mallorquina. Ara està fora de la política activa,
i aquestes són les seves impressions sobre el moment polític
préélectoral.

Tot aquest moviment que hi ha hagut darrerament ha
estat molt positiu. Molta gent s'ha mogut i ha fet molta de
feina. El govern municipal actual és molt actiu. Ara bé, crec
que el ritme que s'ha duit aquests darrers mesos no s'ha-
gués duit durant quatre anys.

Sobre les candidatures que es presenten, vull dir que és
molt bo que hi hagi moltes llistes, i si n'hi hagués més, en-
cara millor, per a mi, tothom que es presenta a una llista
mereix un 10, és gràcies a ells que a les eleccions podrem
triar entre cinc candidatures diferents, i axiò és molt bo.

El meu pronòstic, ja que el me demanau, és de cinc regi-
dors del PP, quatre del PSM, un o dos del CDS, i el PSOE
com a màxim un. És la meva impressió, encara que la pa-
raula la té el poble, i falta un mes per les eleccions.
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Les candidatures

PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
(PSOE)

1.Antoni Santandreu Salvà.
43 anys. Advocat.
2.Jaume Campomar Quetglas.
(indep.). 36 anys. Metge.
3.Sergio Rajoy Jiménez. 33
anys. Operador d'Informàtica
i estudiant de dret
4.Jaume Salom Santandreu.
34 anys. Tècnic manipulador
de coral.
S.Miquel Morro Dolç
(indep.). 45 anys. Comer-
ciant.
Ó.Antònia Martí Aliano. 29
anys. Auxiliar d'infermeria.
7.Miquel Pizà Ferrer. 36
anys. Empleat de sanejament.
S.Llorenç Pol Bover. 39 anys.
Cap de magatzem.
9.Miquel Cirer Garau. 31
anys. Xofer.
I O.Sebastià Pastor Pizà. 29
anys. Xofer.
I1 .Catalina Ordinas Bermejo.
32 anys. Empresària.

SUPLENTS
12.Petra Mercadal Gelabert.
36 anys. Empleada de la llar.
13.Josep Pérez Martínez. 51
anys. Transportista.
H.Esperança Rosselló Pastor.
35 anys. Mestressa de casa.

ANTONI
SANTANDREU
SALVÀ

Nascut el 18 de gener
de 1948, té per tant 43
anys. Es casat i té dues fi-
lles.

Va cursar estudis d'En-
senyament Mitjà al
Col.legi Ramon Llull d'In-
ca. Es llicenciat en Dret, i
advocat de professió.

Va ingressar al PSOE el
1983, i és Secretari Gene-
ral de l'Agrupació Local
de Santa Maria. El 1987
es va presentar per prime-
ra vegada a les eleccions
municipals, encapçalant la
llista del PSOE. Va sortir
elegit regidor; i en l'actua-
litat forma part de l'equip
de govern. Ocupa la regi-
duria d'Urbanisme i man-
teniment.
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N° 2, Jaume Campomar Quetglas N° 3, Sergio Rajoy Jiménez

N" 4, Jaume Salom Santandreu N° 5, Miquel Morro Dolç

OPINEN ELS EX-REGIDORS:
MIQUEL AMENGUAL: S'HA DE RECUPERAR EL RESPECTE I EL DIÀLEG AMB L'OPOSICIÓ

Miguel Amengual fou regidor de cultura entre els anys
1979-83. Opinà a Coanegra de la situació política municipal
actual i de les previsions de futur. Miquel fou regidor de
cultura al primer Ajuntament democràtic, per UCD. Un
home amb experiència en la política municipal durant qua-
tre anys.

Miquel creu que durant aquests vuit anys hi ha hagut una
manca de diàleg amb l'oposició, l'equip governat durant
aquest any ha efectuai una operació rodillo. Durant el seu
mandat s'escoltava ferm a l'oposició, hi havia debats viru-
lents, però després ens cridaven per telèfon o acabat el ple

feien un cafè, una cosa que ara és impensable. «Crec
—afegesc— que la Moció de Censura incrementà un clima
tens i de manca de diàleg que feia alguns anys que existia,
el Partit Popular propicià la Moció ja que no va saber man-
tenir el diàleg i la disciplina interna entre membres del ma-
teix PP. Així la Moció sols augmenta el que ja hi havia, una
manca de diàleg i de respecte cap al'oposició. Veig un
clima temps entre els actuals regidors, que mai va existir al
primer Ajuntament Democràtic, clima que per amistat i
simpatia ideològica em faria por que s'extengués al poble.
A més a més el PP manifesta a diaris de Palma que la seva
llisra no era revanxista, basta veure els integrants per veure
que possiblement ho serà. S'ha de recuperar l'enteniment i
el diàleg.

En quan a les previsions de resultats electorals, pens que
cap partit treurà majoria. Que l'ambient es favorable al
Balle Mateu Morro. Veu una baixada del PP. Malgrat sia
difícil determinar el batle, creu que dependrà de pactes,
degut a que cap partit tendra majoria, creu que Mateu
Morro o Joaquim Morales seran els interlocutors vàlits. So-
bretot en remarca amb serietat i convicció, s'hauria d'arri-
bar a una situació —guanyi qui guanyi— de respecte i de
diàleg amb l'oposició, recuperant l'esperit del consistori en
el que vaig treballar, sempre vàrem admetre suggerències i
propostes del PSOE i Candidatura Independent, la qual cosa
ha mancat ferm durant aquests darrers anys.

BC
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Les candidatures

PARTIT POPULAR-UNIÓ MALLORQUINA
(PP-UM)

LLISTA PP
l.Pep Estarelles Canyelles
2. Antoni Canyelles Vieh
3.Gabriel Mesquida Pastor
4.Rafel Mesquida Pastor
5. Antoni Ripoll Vieh.
ó.Jaume Salom Bover.
7. Andreu Jaume Castanyer.
S.Jaume Parets Serra.
9.Guillem Martorell.
lO.Maties Pizà Adrover.
11 .Margalida Estarelles Torrens.
SUPLENTS
Bartomeu Coll
Sebastià Sampol
Bartomeu Rubí.

JOSEP ESTARELLAS
CAÑELLAS

Josep Estarellas Cañellas va néixer el 17 de gener de
1941 a Santa Maria del Camí. Té 50 anys. Casat amb Maria
Torrens Joan, té cinc fills.

Treballà a la gerència de la Imprenta la Palmesana de
Palma de Mallorca des de 1966, que per circumstàncies fa-
miliars deixà el món de l'ensenyament. Josep és mestre
d'escola en escedència, va treure les oposicions i fou desti-
nat a un poblet de Tarragona, passant després a Banyalbu-
far.

La seva activitat política s'inicia al règim anterior essent
regidor durant sis anys, estant a la comissió de cultura, i es-
sent tinent de batle del 1977-78. Retorna a la política amb
el Partit Popular -abans Alianza Popular- el 1983, essent
Batle durant la legislatura 1983-1987. A les eleccions del
1987 Alianza Popular assolí sis regidors, Josep Estarelles
continua com a batle fins al 20 d'agost de 1990 en que per
una Moció de Censura perdé la confiança del ple, passant a
la oposició.

Li agrada llegir i sobretot practicar l'esport, actualment el
tennis. Fou jugador durant diverses temporades del C.D.
Santa Maria Ha guanyat torneig locals de tennis. Fou Presi-
dent del Club de Bàsquet de Santa Maria i de l'Associació
de Pares d'Alumnes del Col·legi Ramón Llull.
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N' 2, Antoni Canyelles Vieh N° 3, Gabriel Mesquida Pastor

N° 4, Rafel Mesquida Pastor N' 5, Antoni Ripoll Vich

Opinen els ex-regidors

BARTOMEU CANYELLES: EL POBLE DE SANTA MARIA
RECONEIXERÀ TOTS ELS ANYS QUE S'HAN FET FEINA

Bartomeu Canyelles és actualment regidor del PP, però
no es presenta a la reelecció. Parlarem amb ell i ens digué
que el passat any ha estat poc edificant, en quant al movi-
ment polític, «per jo en Mateu Morro és una bellissima per-
sona i probablement podria esser un bon Batle, emperò ac-
cedint al càrrec d'aquesta manera, no em mereix cap res-
pecte, convencé al poble és decepcionam.

Tene fe que el poble de Santa Maria reconeixarà tots els
anys que s'han fet feina, jo personalment ha dedicat deu
anys, sobretot als serveix d'aigües i estic plenament satisfet

En quant a la política de l'actual grup de Govern, diu que
s'ha fet una política electoralista i de talonari. «L'Ajunta-
ment té una despesa de quatre centes mil pessetes diàries, i
aquest doblers no s'han gastat bé, les millores fetes són po-
sitives, emperò no d'aquesta manera ni amb aquest preu.

Li demanam la quiniela de les properes eleccions i ens
diu que confia en un resultat positiu i majoritari del PP.
PP 6
PSM3-4
PSOEl
CDS I
CBO

¿ï
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Les Candidatures

PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA -
NACIONALISTES DE MALLORCA (PSM)

1.-Mateu Morro Marce. 35
anys. Professor Llicenciat en
Història.
2.- Joan Serra Mercadal. 34
anys. Comerciant i advocat.
3.- Franciscà Coll Roca. 56
anys. Mestressa de casa.
4.- Benet Darder Sansó. 35
anys. Electricista.
5.- Gabriel Hernández Matas.
51 anys. Picapedrer.
6.- Maria Magdalena Matas
Mateu. 25 anys. Patronista.
7.- Gabriel Cañellas Rosselló.
38 anys. Mecànic.
8.- Bartomeu Juan Frau. Tre-
ballador de FEVE.
9.- Maria Antònia Colom
Sans. 20 anys. Estudiant.
10.- Franciscà Pizà Bibiloni.
37 anys. Auxiliar infermera.
11.- Francesc Ferrer Vidal.
21 anys. Ferrer.

Suplents:
-Margalida Juan Alomar

-Joan Borràs Parets
-Bernadí Frau Garí

MATEU MORRO MARCE
Va néixer a Sta Maria del Camí fa 35 anys. Es llicenciat

en Història per la facultat de Filosofia i Lletres de Palma.
Ha estat professor d'Història i de llengua Catalana al
Col.legi Pius XII de Palma i actualment exerceix com a tal
a rinstitutde Ciències de l'Educació (I.C.E.).

S'afilià al Patit Socialista de Mallorca (PSM) poc temps
després de la seva fundació, compartint una activa militàn-
cia nacionalista amb la seva tasca professional. El 1.985 va
ser elegit Secretari General i encara ara ocupa aquest càrrec
després d'haver estat re-elegit vàries vegades. S'ha presen-
tat com a cap de llista del PSM en diverses confrontacions
electorals de caràcter estatal i europeu, i ara es presenta per
primera vegada com a número 1 de la llista nacionalista al
Parlament Balear.

Pel que fa a la seva activitat política dins Sta Maria l'any
1.979 va ser elegit regidor en representació de la Candidatu-
ra Independent del Poble, força política santamariera de ca-
ràcter progressista. El 1.987 es presentà per primera vegada
com a cap de llista pel PSM i tornà a sortir elegit regidor.
El 1.990, després d'una moció de censura presentada pels
partits de la oposició va ser anomenat Balle.
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N° 2. Joan Serra Mercadal N° 3. Franciscà Coll Roca

N° 4. Benet Darder Sonso N° 5. Gabriel Hernández Matas

Opinen els ex-regidors:

GUILLEM RAMIS: «FALTEN MOTIVACIONS PER A QUE LA
GENT ES MOGUI»

En Guillem Ramis es va presentar el 1979 pel MCI-OEC,
però no va sortir elegit. El 1983 va tornar ésser cap de llis-
ta, però per l'agrupació Esquerra Unida de Santa Maria, i
va ser regidor fins el 1987, any en que deixà la política acti-
va local. Aquestes són algunes de les seves impressions.

«Amb el govern municipal actual hem guanyat en demo-
cràcia, hi ha una tendència a una major participació de la
gent. De totes maneres crec que no hi ha motivacions per a
que la majoria de gent es mogui per qüestions polítiques.

Sobre les candidatures, crec que al PP els interessa que-
dar bé i comandar sobretot. El CDS fa el paper de dreta mo-
derada i tolerant, crec que tenen predisposició a col·laborar
amb el poble. Convergència és una «fantasmada» poc sèria.
El PSOE ha fet la millor llista que podia fer, esper que
pugui repetir els seus resultats. Pel que fa al PSM, en Mateu
ha demostrat una gran capacitat de feina i bona voluntat, i
ha sabut integrar gent de diverses candidatures a la mateixa
feina, per a jo és la millor opció que es presenta.

El meu pronòstic, encara que és difícil, és que veig una
pugna pel primer lloc entre PP i PSM, quatre o cinc regi-
dors cada partit, un pel PSOE i un pel CDS».
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LA FORÇA DEL DIÀLEG

JOAQUIM MORALES

ENTENIMENT I FUTUR

VOTA

CENTRE DEMOCRÀTIC I SOCIAL



IV JORNADES CULTURALS AL COL.LEGI
RAMON LLULL

Entre els dies 21 i 27 del
passat mes de març varen
tenir lloc al Collegi Ramon
Llull les Jornades Culturals,
que enguany arriben a la seva
quarta edició; amb dos pro-
grames d'activitats; un dirigit
als alumnes de 5è cicle supe-
rior, i l'altre per als nins i
nines de preescolar i els qua-
tre primers cursos.

El programa d'activitats de
5è i cicle superior començà
amb una excursió a Pollença.
Allà pujaren al Puig de Maria
(a peu, perquè no s'hi pot
pujar d'altra manera), on arri-
baren una mica cansats, però
contents. Les altres activitats
del programa varen tenir lloc
al col.legi. Es va realitzar un
immens «collage» que tenia
com a temàtica la primavera,
un taller de fang a càrrec de
Calina Vieh, en el qual els
al.lots varen poder practicar
les seves habilitats manuals.
També hi va haver lloc per a
les conferències; una a càrrec
de Joan Frau sobre el tema
«cent anys de bàsquet», i una
altra sobre «primers auxilis
mèdics» que va fer el metge
Miquel Mieli. Els al·lots
també varen poder presenciar
diverses funcions a les jorna-
des: diapositives de les mun-
tanyes de la Lluna, presenta-
des per Biel Ordines, una
funció de teresetes a càrrec de
Pep Banya, així com
pel·lícules i actuacions diver-
ses. No faltà tampoc un espai
per a l'esport: durant tot un
matí varen tenir lloc competi-
cions esportives.

Els més petits varen seguir
un programa d'actes sem-
blant, però amb activitats a
vegades diferents. Els de
preescolar anaren d'excursió
al Castell de Bellver, però
com que el temps no acom-
panyava, visitaren el Parc de
Bombers de Ciutat, i pareix
que s'ho passaren d'allò més
bé; els de cicle inicial anaren

per la part de Manacor, a vi-
sitar el Safari i una fàbrica de
perles. Una de les activitats
més celebrades per l'al.lotea
va ser la de fer crespells, cosa
que venia molt bé, perquè era
damunt Pasqua, i així els

al·lots se n'anaren tots con-
tents a ca seva amb un grapat
de crespells fets seus.

Varen ésser uns dies que
varen rompre el ritme quoti-
dià de les classes, cosa que

alumnes i professors sempre
agraeixen, i en els quals tot-
hom s'ho va poder passar bé
amb toia la sèrie d'activitats
de les quals hem fet menció.

M.V.
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EN POQUES PARAULES

DONANTS DE SANG
El passat dijous dia 2 de maig la Germandat de Donants de

Sang vingué a Santa Maria, en concret al Col·legi Públic. Hi
acudiren 40 persones, quatre de les quals no pogueren donar
sang per diversos motius. Es recaptaren uns quinze litres de
sang. Hi hagué pocs donants nous i pocs joves.

«MOS HO PENSAM», A CANÀRIES
Quatre joves membres del grup «Mos ho pensam» -que fan

carroses i es disfressen- anaren a Canàries durant la setmana
del 29 d'abril al 5 de maig. Dos dels quals tenien el viatge de
franc, ja que els havia tocat en la rifa que la Germandat de Do-
nants de Sang i Ràdio Jove organitzat feu en una festa d'una
discoteca per a promocional la Secció de Joves Donants. Sem-
bla que els membres d'aquest grup «mos ho pensam» es veuen
tots els dilluns al local de Can Sanxo, una iniciativa d'associa-
ció els joves que pot cristal·litzar en un club de Joves.

PREESCOLAR PELS NINS DE TRES ANYS

La direcció del Col.legi Públic d'EGB ens ha comunicat que
es poden matricular a preescolar els nins de tres anys, per al
curs vinent de 1991-92. Es poden matricular tots els nins de 3
anys o que els cumpleixen abans de desembre de 1991, és a du-
els nascuts a partir del 1988.

TROBADA DE BANDES DE MUSICA
El diumenge dia 28 d'abril hi hagué una trobada de Premsa

Forana a Calvià, coincidint amb la fira, i els de Coanegra no hi
poderem anar, ja que era a Santa Maria on havien d'ésser. El
Baue de Calvià els rebé, convidà, etc. Francesc Obrador, Can-
didat a President de la Comunitat Autònoma, considerà i afir-
mà que s'havien d'augmentar els ajuts a les publicacions. Hi
hagué diñada i ruta turística pel terme municipal de Calvià.

Benet Darder

Instal·lacions Elèctriques

Plaça d'Espanya, 9
Tel. 620912 07320 - Santa Maria del Camí

TROBADA DE PREMSA FORANA A CALVIÀ
El diumenge dia 28 d'abril hi hagué una Trobada de Premsa

Forana a Clavià, coincidint amb la fira, i els de Coanegra no hi
poderem anar, ja que era a Santa Maria on havien d'ésser. El
Balle de Calvià els rebé, convidà, etc. Francesc Obrador, Can-
didat a President de la Comunitat Autònoma, considerà i afir-
mà que s'havien d'augmentar els ajuts a les publicacions. Hi
hagué diñada i ruta turística pel terme municipal de Calvià.

NOU DISC DE COANEGRA

El grup de Música coanegra té ultimada la presentació del
seu segon disc LP titulat Atalaia. Aquest disc és patrocinat per
l'Ajuntament de Palma a canvi d'actuacions a Ciutat Sembla
que el disc es presentarà dins el mes de maig a Palma, fent-se
-possiblement- una presentació a Santa Maria del camí pel
juny. La portada del disc serà una reproducció d'una obra del
pintor Joan Artigues. En aquest disc hi ha més cançons canta-
des que a l'anterior, malgrat que la pan instrumental és majori-
tària.

MARXA CICLOTURISTICA A SON SUREDA
L'Associació de Pares d'Alumnes i el Professorat del

Col·legi Ramón LLull organitzen el diumenge dia 12 de maig
la Marxa Cicloturística a Son Srueda. En principi s'havia de
celebrar el diumenge dia 5, i per diversos motius es va suspen-
dre. La diada compta amb diverses activitats d'esplai, joies,
pellasos, dinar i fi de festa.

ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT

L'Associació de la Tercera Edat ha realitzat diverses activi-
tats. El dissabte dia...d'abril feren unes matances a la Possessió
de Son Verdera, el menú fou torrada de porquim -llom, cam
magra, botifarro, xuia, sobrassada- i cada major s'emportava
un parell de botifarrons, hi hagué rifa d'obsequis -que els vells
havien aportat-.

Quan surti Coanegra al carrer, l'Associació haurà anat el di-
mecres dia 8 a la Trobada d'Associacions de Tercera Edat a Sa
Pobla, el viatge a allà és gratuit.

Hi ha prevista una excursió el dia 11 de maig per Inca-
Selva-Caimari-LLuc, amb visita al Gorg Blau, i torrada de por-
quim-llom, cam magra, xuia, sobrassada, botifarro- ensaimada,
vi i cafè-copa. Al preu de 900 ptas, als locals habituals de
venda de tiquets. També hi ha el rumor que hi haurà una darre-
ra excursió pel dissabte dia 25 de maig, encara sense determi-
nar.

Caldria que l'organitzador/s dels menús, que són greixosos, i
de les excursions tingués en compte que els menjars que es
donen als majors, tant de porquim, no és del tot saludable.
Sinó acudiu els dies després de les excursions al Centre Sanita-
ri, hi ha molts de majors a la consulta del metge: colesterol,
àcid úric, malestar.
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REGLAMENT DE REGIM INTERN DEL
COL·LEGI PÚBLIC

El col.legi Públic d'EGB ja té Reglament de Règim Intern
que regula i ordena el funcionament del Centre i de la Comuni-
tat Escolar. Aquest Reglament fou aprovat pel Consell Escolar
el dia 7 de maig de 1990. I que recentment ha estat editat en
multicòpia.

El reglament editat en català i castellà, consta de quatre ca-
pítols. En les articles d'aquest s'especifiquen les normes gene-
rals de la vida inerna del Col.legi quant a l'àmbit escolar, con-
vivencial i disciplinari. Hi ha l'horari, les normes pedagògi-
ques, educació integral, aconfessional, personalitzada, amb
mètodes actius. Especificant-se els drets i deure dels membres
de la comunitat educativa: dels alumnes, dels professors i dels
pares. Després es reglamenta la disciplina, tipificant-se les fal-
tes lleus, greus i molt greus i les seves sancions, i el procedi-
ment a seguir.

CAMPIONAT DE TRUC DE CAN BEIA

El Cafè Can Beia i col·laboradors organitza un Campionat
de Truc patrocinat per l'Ajuntament, coincidint amb la fira. El
Campionat es desenvolupà en forma de lliga amb dos grups de
12 parelles, els guanyadors de cada grup feren una final. Foren
campions Joan Mut i Antònia Grau, i Subcampions Vicenç
Santandreu i Monserrat Canyelles (júnior). Hi hagué trofeus
pels guanyadors, i viatge a Menorca d'un cap de setmana pels
primers.

EXPOSICIÓ DE MAGDALENA SASTRE

POL.LEMIC BROLLADOR

La pintora santamariera afincada a Son Ferriol Magdalena
Sastre Ramón, ha exposat olis i aquarel·les a la Sala d'exposi-
cions del Claustre de San Antoniet de Palma del dia 2 al 15
d'abril.

Magdalena estudià dibuix a l'escola d'Arts i Oficis de Palma
i a diverses acadèmies de Palma. Obtingué el Premi el 1985 al
VI Certamen de Pintura de Santa Maria del Camí i al de l'any
següent, seleccionada per diversos premis. Ha exposat a Santa
Maria del Camí, Palma, Algaida, Manacor, Bunyola. Obtenit al
1990 i el 1991, el primer premi d'aquarel.les del IX i X certa-
men de l'Associació de Belles Arts de Balears.

La recent remodelado de la plaça de Son Fango (oficialment
plaça Jaume II) ha resultat pol.lèmica. Quan les obres estaven
gairebé acabades, s'hi va instal·lar un brollador enmig. En
canvi resulta que al projecte aquest brollador no hi figurava,
sinó que l'aigua havia de brollar directament d'un tub; emperò
per un problema de despreocupació o de desorganització es va
col·locar el brollador sense que el regidor d'urbanisme no ha-
gués previst L'endemà el regidor el va fer llevar, per deixar la
plaça tal com figurava al projecte. Alguns veinats, molestais,
varen penjar una pancarta demanant el retorn del brollador.

UN BAR A L'ESTACIÓ

Des de les passades festes de pasqua, ja està obert el bar si-
tuat a l'interior de l'edifici de l'estació del tren. Després de
mesos i mesos d'obres, a la fi ja podem esperar l'arribada del
tren arrecerats del sol, la pluja o el vent; fins i tot prenent un
cafè o qualsevol altra cosa. A la vegada, el poble compta amb
un establiment comercial més.

NOU FORN

Durant el mes d'abril ha oben les seves portes al públic un
nou local comercial. Es tracta del forn de ca na Maria Magda-
lena situat al carrer batic Bartomeu Simonet (sa costa de sa Fa-
rinera), entre el carrer Llarg i la Plaça Nova. La seva propietà-
ria és Maria Magdalena Comes Crespí, i a més de la mercancia
habitual dels foms-pastisseries, també hi despatxen pizzes lles-
tes per dur-se'n.

SENTÈNCIA

Es va fer pública la sentència contra els acusats de la mon
de Miquel Morro. Els tres acusats varen ésser declarats culpa-
bles d'assassinat, i condemnats a la pena de 27 anys, en Joan
Antoni Sabater i en Jaume Ripoll; i de 19 anys en Martí Sastre.
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CARTES

ACLARACIÓ A UN DELS PUNTS
DE CERT FULL QUE VA
APARÈIXER PEL POBLE

Davant del «prospecte» del partit de l'oposició, cal pregun-
tar-se si a Sta. Maria del Camí hi vivim santamariers o som
gent que no ens coneixem gens els uns als altres. O encara pit-
jor: ens podríem demanar si hi ha una casta «privilegiada» que
pot anar per aquí i per allà dient un esplet de bajanades gros-
ses, pensant que tots els altres no hem sortit mai de dins una
cosa i ens xupam el dit.

Idò mirau: a la placeta de Son Fango sempre hem estat els
darrers a qui han arribat qualsevol de les millores que hagi fet
l'Ajuntament.

Encara m'en falten per arribar als trenta i record ben bé tota
la barriada enfangada els hiverns de la nostra infantesa quan
jugàvem al carrer.

I també record que mentres un veïnat d'aquest barri va ser
regidor de l'Ajuntament mai no va fer res; ni per fer, ni tan
sols varen fer posar un trist Humenaret per les fosques nits, so-
bretot de l'hivern.

I ara, per primer cop en molts, massa, anys, l'Ajuntament
se'n recorda del nostre barri, (entre d'altres, és clar, però no
ens deixen marginats). No sols tenim una bona claretat tota la
nit sinó que també ens han posat una plaça senzillament pre-
ciosa. Què és això de parlar despectivament de «piràmides de
Egipto?» O no heu anat mai a qualsevol altre poble i heu vist
un campanari tan enllumenat, unes places ben cuidades amb
verdor, bancs, jardí, vores de pedra, etc. etc...?

Són coses, aquestes i d'altres, que reflecteixen el sentiment
d'estima cap a totes aquelles coses que són de tota la comuni-
tat, de tot el poble, i que per tant denoten el nivell de CULTU-
RA adquirit.

Ja que està molt bé tenir tothom un bon xalet i un bon cotxe
mirau quina és la gràcia si en sortir al carrer no hi ha d'haver
la mateixa bellesa.

Què s'han de pensar els externs? Que només ens miram la
butxaca particular i que l'aspecte del poble ens importa tan poc
com per deixar anar aquestes coses?

I referint-me al problema de què els nins han perdut un lloc
segur per jugar, es veu que el qui ho ha escrit no hi veu ni de
prop. Per passar els cotxes hi havien (i encara han) d'anar amb
les «rodes de puntes» perquè en qualsevol moment hi podria
haver una desgràcia. Una placeta, i a més petita com la nostra,
no és un lloc per a jugar-hi a bàsquet o a futbol (camp munici-
pal d'esports), perquè per tais llocs hi ha d'haver un retxat que
protegeixi les escapades de la pilota, a més de comptar amb el
suficient espai.

He volgut dir això per a la gent que no és de Son Fango i
que hagi pogut creure qualcun dels errors que figuren en el
«prospecte».

Igualment podria corregir d'altres ximpleries que hi figuren
(quasi bé tot ho són), però no ho faré perquè no es refereixen a
un Hoc determinat sinó a tot el poble en general i com que jo
no soc dels qui pensen que la gent és beneita ho deix aquí tran-
quil·lament, pensant que no hi fa cap falta.

Gràcies per tot.
Una veïnada de Son Fango
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L'ACERA DEL CARRER
CONTESTÍ

Els veïns firmants d'aquest escrit, volem fer arribar a l'o-
pinió pública, una actuació del Grup de Govern de l'Ajunta-
ment de Santa Maria, que consideram com a menys, que
prepotent i lesiva pels interessos generals del nostre poble.

El fet en qüestió es refereix a l'obra de la nova finca en
contracció, en el carrer Marquès de Fontsanta, cantonada
carrer Contestí, concretament enfront al taller Mecànic
Serra (antiga Farinera). Idò bé, el constructor de la mencio-
nada finca es dirigí a l'Ajuntament, exposant que en el citat
carrer Contestí no havia existit mai acera, i que per tant se li
marcarà com l'havia de construir. L'Ajuntament exposà que
coneixia que en el mencionat carrer, apart del mal estat en
què es podia trobar sempre havia existit acera, i en la Co-
missió de Govern de data 19-06-90 es concedí permís per a
la construcció d'una acera nova, amb un màxim de 50 cm.
d'amplària.

No obstant, passats uns mesos es començà la construcció,
i davant la nostra sorpresa se li donà una ampiaría de metro,
o sigui doble del permís concedit, assebentant-nos després
que en data 27-12-90, la Comissió de Govern del nostre
Ajuntament, formada després del canvi que sofrí el nostre
Consistori arran de la Moció de Censura, donà permís per a
fer-la d'aquesta mesura.

Resulta lamentable aquesta tremenda indefensió a què
ens exposen actuacions com la mencionada, i que vulnera
els drets més elementals dels ciutadans. Aquest «Nou Ajun-
tament» demostrà en actes com el present una prepotència i
un desdeny total, creim a més que totalment fora de llei, a
les decissions preses per un Òrgan de Govern, i que més
que ciutadans ens converteix un vasalls del capritx del go-
vernant de tom.

Deploram aquest fet, i més en un Govern Municipal sur-
git per dir-lo suau d'una manera «molt especial», que hauria
de ciudar molt ser equitatius i equànims en les seves decis-
sions, respectant acords de Governs anteriors, ja que en al-
tres casos s'han respectat; i no perjudicar obeint no sabem a
quins interessos ocults, el bé general de la comunitat, per-
metent l'ocupació exigerada d'uns terrenys públics, en per-
judici del poble en general, i dels veïns en particular.

Firmat: Pedró Serra i dues signatures il·legibles
Carta traduïda al català per la Redacció)

MIQUEL SANTANDREU
*Vespinos - Mobylettes
*Moto-serra ECHO
^Moto-cultor PIVA
"Vespa

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



«TIRANT LO BLANC»: ORGULL DE LA NOSTRA
LITERATURA

Com la immensa majoria
de la meva generació i de les
generacions precedents, jo
vaig anar a una escola on

.... -;_*•;„><:••

m'ensenyaren les meravelles
de la literatura castellana i
universal, però amb prou fei-
nes em varen explicar dues
paraules de la literatura escri-
ta en la nostra llengua, com si
ningú no hagués escrit mai un
llibre en català, i fins i tot les
obres de Ramon Llull (en els
llibres venia com a Raimundo
Lulio) semblava com si les
hagués escrites en l'idioma
«oficial» de l'imperi. Del
«Tirant lo Blanc» només ens
explicaren que era un llibre
de cavalleries, però aquesta
pregunta no sortia mai a l'e-
xamen.

No és d'extranyar, per tant,
que qualsevol analfabet hagui
sentit anomenar en Cervantes
i en Shakespeare, mentre que
més d'un que se'ls dóna
d'il.lustrat no ha sentit a par-
lar mai de Joanot Martorell i
la seva obra, tot i que aquesta
obra sigui probablement la
més important de les escrites
en l'idioma que els mallor-
quins feim servir cada matí
per dir bon dia.

No és culpa nostra que el
sistema educatiu que vàrem
haver de «partir» quan anà-
vem a escola ens privas de
conèixer mínimament la nos-
tra pròpia literatura, però sí
que és responsabilitat nostra
ara desagraviar les obres i els
autors de les nostres lletres,
recorar-los i retre'ls l'home-

CAIXA DE PENSIONS

"laCaixa"

Imatge de la presentació del llibre «Tirant lo Blanc», a càrrec de
l'escriptor Biel Mesquida

natge que se mereixen.
Per això commemoram els

500 anys de la publicació del
«Tirant lo Blanc», un llibre
injustament oblidat fins avui
per la cultura oficial, i que
molts consideren la joia més
preciada de la literatura cata-
lana.

L'autor del «Tirant» va ser
un noble cavaller valencià
nascut a la ciutat de Gandia,
en Joanot Martorell, i la seva
obra ben aviat es va extendre
fins i tot més enllà de les nos-
tres fronteres lingüístiques. El
«Tirant lo Blanc» és un llibre
apassionant perquè està farcit
d'aventures i sobretot perquè
l'heroi que n'és protagonista
se'ns presenta com un ésser
que ens encanta i ens sorprèn
cada punt amb la seva com-
plexitat psicològica i amb la

seva manera de pensar i ac-
tuar tan diferent i a la vegada
tan propera a la de l'home de
les acaballes del segle XX. A
l'Edat Mitja el «Tiram lo
Blanc» ja era un llibre famós
a/reu d'Europa i ara, 500
anys més tard, encara conser-
va tot el seu interès. És un lli-
bre capaç d'al.lucinar igual-
ment el lector del segle XV i
el de la revolució tecnològica.

Molt poques cultures euro-
pees poden presumir de tenir
dins la seva literatura medie-
val una obra de l'alçada del
«Tirant lo Blanc». Es qüestió
d'aprofitar-se'n: llegiu el «Ti-
rant lo Blanc» sencer si sou
prou valents d'acarar-vos
amb les seves més de 800 pà-
gines, i si no, almanco llegiu-
ne trossos. Vos deixarà boca-
badats.
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ANTONI SASTRE: FALCONER
APASSIONAT

En Toni ho duu dins la sang, i les
coses que es duen dins la sang se
transformen en un contagiós entus-
siasme quan s'expressen en paraules.
No podeu xerrar de l'art de la falcone-
ria amb en Toni sense que les seves
paraules vos transmetin tota la poesia
d'aquesta activitat, baldament no si-
gueu aficionats a la caça.

El nostre entrevistat se'ns ha revelat
com un profund coneixedor del tema i
l'única llàstima és no haver pogut més
que encetar-lo en l'espai que dóna i
l'entrevista, perquè de falconeria amb
en Toni en podríeu xerrar dies i dies i
segurament sempre podríeu aprendre
qualque cosa nova de llavis d'aquest
maintain de naixement però santama-
rier des dels sis anys, que va ser vuit
anys President de la Societat de Caça-
dors i que sense venir-ne de casta (son
pare va ser mariner molt de temps), ja
de menut es va sentir inclinat per la
naturalesa i els animals, fins a entrar
en el món de la falconeria, un món poc
conegut fins i tot per molts d'aficio-
nats a la caça, però que evidentment
els qui en són experts no canviarien
per cap altre especialitat.

-Quan jo era nin no hi havia els entre-
teniments que hi ha ara pels infants. El
contacte amb la natura era tal vegada
l'activitat més freqüent en els jocs infan-
tils i per ventura això va ser la causa del
meu interès pels animals i concretament

per les aus. Record que ja de petit m'a-
gradava ensenyar les mèrleres. Més en-
davant, de jove, tenia la curolla de surar
xiroguers. N'agafava de ferits o que es-
taven en males condicions, els duia a ca-
meva i allà els donava menjar i els cui-
dava, sense tancar-los dins una gàbia,
sempre en llibertat d'anar i venir, amb
l'esperança de que un dia qualcun que-
daria definitivament sota la meva protec-
ció, però des cap d'un temps, quan ja
eren prou grans per valer-se tot sols, tots
folien el camp inevitablement.

-Com va ser que començares ja més
seriosament a practicar la falconeria?

-Vaig entrar en contacte amb la «So-

cietat de Cetrería de Baleares» i allà
m'orientaren amb bibliografia, m'infor-
maren de títols de llibres sobre el tema i
d'aquesta manera vaig anar aprenent
coses. La passa següent va ser aconse-
guir un animal. Abans era més fàcil. Ac-
tualment és quasi impossible aconseguir
un animal per practicar la falconeria, ni
que sigui d'estraperlo.

-En què consisteix la caça fent ser-
vir aquesta especialitat?

-Ui! En podríem parlar moltes hores!
Bàsicament hi ha dos tipus de caça fal-
conerà: l'anomenat «vol alt» que es
practica amb aus falconidés, de les quals
la més representativa a Mallorca és el

/
fioAAotempA
anude* fxen a eapoati

futbol, bàsquet,
tenis, pesca...

Marqués de Fuensanta, 35
07320 SANTA MARIA (Mallorca)
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falcó pelegrí, i l'anomenada «vol baix»,
que es practica amb les aus accipitrines
com el gavilà i sobretot l'astor (en caste-
llà «azor»).

-Explica'ns en què consisteix el vol
alt.

-El caçador surt a caçar amb un ca de
parada i el falcó, el qual durant el trasllat
fins a la zona de caça ha de dur posada
una caputxa que li tapa el cap per evitar
que se posi nirviós. Quan falta devers
mig quilòmetre per arribar al terreny on
hi ha les perdius, el caçador aixeca el
braç on descansa el falcó i l'animal pren
el vol. Comença a volar fent cercles pri-
mer a poca altura, uns deu metres, i poc
a poc se va fent més amunt fins als 100,
200 o fins i tot 500 metres, sempre vo-
lant en cercle. Quan el diàmetre del cer-
cle s'estreny vol dir que el falcó està a
punt d'atacar. Les perdius no s'atrevei-
xen a aixecar el vol. El ca para una per-
diu i en aquell moment el falcó davalla
en picat en direcció a la presa a un velo-
citat impresionant Quan la perdiu inten-
ta fugir el falcó entra en contacte amb
ella i poden passar dues coses: que la
travi a l'aire o bé que el falcó fassi servir
el procediment de les «ganivetes», que
consisteix en fer-li un tall netíssim al cap
amb les urpes de darrere. Immediata-

ment després el falcó aprofita la inèrcia
de la davallada per tornar-se a alçar gi-
rant el cap per vigilar què ha passat amb
la perdiu. Si veu que encara se batega en
terra toma a davallar, es posa damunt
ella i espera que arribi el caçador. El
problema que presenta aquesta especiali-
tat del «vol alt» per practicar-la a Ma-
llorca és que hi ha molts d'arbres, les
perdius volen baixes entre els ametlers i
el falcó es mou dificultosament entre els
arbres.

-I el «vol baix» en què consisteix?
-Si es caça amb un astor, resulta bas-

tant semblant a la caça amb escopeta.
S'ha de mester un ca apropiat però sense
cap educació especial, que no porti la
presa. El ca entra dins un batzer provant
de treure el conill. L'astor té una sensibi-
litat especial de tal manera que ell sap en
tot moment que és allò que passa exacta-
ment dins el batzer. Quan el conill surt
l'astor s'hi aboca i si el trava bé el mata.
Una de les coses més agradables és sen-
tir l'astor al puny que t'estreny quan està
excitat per la presència d'una presa. Na-
turalment el caçador va proveït d'un
guant ben gruixat de pell de ren. Els as-
tors són uns animals molt espavilats,
arriben a conèixer el ca. A vegades, si el

ca és molt petit i no el coneixen van per
ell. Quan coneixen bé el ca fins i tot to-
leren que quan ell té la presa travada el
ca s'hi acosti tranquil -lament L'astor
fins i tot pot arribar a tolerar una fura ca-
çant. Tenen una vista i un sentit extraor-
dinari, són capaços d'endevinar exacta-
ment per quin forat sortirà el conill. Són
tranquils, però si a dos quilòmetres hi ha
un homo llaurant una vinya t'ho fan a
scbre movent el cap i fent «kit-kit». Se'n
temen de tot.

Quan es tracta de caçar perdius, l'as-
tor les persegueix. Les perdius volen
sempre en línia recta i molt ràpidament,
l'astor s'hi esquitxa a darrera agafant
una mica d'altura i quan la perdiu se
cansa cau damunt ella.

Amb les llebres, com que sempre co-
rren en direcció recta (al contrari que els
conills) fiant-se de la seva velocitat, l'as-
tor les té més bones d'agafar, però més
males de matar, perquè a vegades oferei-
xen molta resistència. Una llebre pot
rompre una campa a l'astor o, si ella se
posa d'esquena, rapinyar-lo i obrir-lo en
canal.

-Supòs que si això passa deu ser
motiu d'un bon disgust pel caçador...

-I tant! T'assegur que ho donam ben

SUPERMERCAT

"COMODITAT
"ECONOMIA
*RAPIDEÇA
"VARIETAT
"QUALITAT

HORARI
DE DILLUNS A DIVENDRES

DE 8,30 A 13,30 i DE 16,30 A 20,30
DISSABTE

DE 8,30 A 13,30 i DE 17 A 20,30

DIUMENGES OBERT DE 8'30 A 13'30 HS.

C/. Santa Catalina, s/n (devora la via del tren) - Tel. 62 07 55
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fort a ses cames per arribat aviat i evitar
que la llebre pugui fer mal a l'astor.
Amb les hores que t'has passat amb ell
per ensenyar-lo, no és qüestió de que te'l
desgracïin.

-L'astor és un animal intel·ligent?
-Te'n posaré un exemple. Imagina't

que a cinc-cents metres o a un quilòme-
tre hi ha un esbart de coloms pasturant a
uns terrenys. L'astor per acostar-se a les
seves preses potencials no hi va dret i
volant alt, sinó que volant a dos pams
d'enterra s'acosta de manera que no el
puguin veure i si ha de fer volterà per
arribar a l'objectiu li és ¡gual. Quan ja és
prop de l'esbart de coloms queda amagat
darrera una roca o qualsevol altre acci-
dent del terreny i tria una víctima. En el
darrer moment s'alça i davalla en picat
cap a la presa escollida. Si fracassa cerca
un lloc una mica elevat, mai en terra, on
espera la cridada del falconer.

-I el gavilà també se fa servir per
aquesta caça a «vol» baix?

-Se fa servir molt poc. És un animal
molt ràpid, de manera que una presa a
vint metres es pot considerar segura i
perd interès. En canvi el xoriguer sí que
dóna molt de joc sobretot a aquells caça-
dors de temperament més tranquil que
volen disfrutar sobretot de la caça com

espectacle. La tècnica per caçar amb xo-
riguer implica disposar d'un ca «pointer»
i de guàtleres pre-capturades. S'amollen
les guàtleres tres o quatre dies abans en
els terrenys on s'ha de desarrollar la
caça, a fi de què s'acostumin a l'am-
bient En el moment just el «pointer» fa
una parada espectacular a la guàtlera i el
xoriguer li corre al darrera. En aquesta
modalitat es «veu» bé la caça, es pot
apreciar amb molt de detall, i aquesta és
la gràcia que té. D'altra banda el xori-
guer és un ocell molt bo de mantenir,
menja gairebé de tot

-És molt complicat ensenyar aques-
tes aus a tolerar la persona?

-Els animals arriben al caçador dins
unes capses especials i en un estat com-
pletament salvatge de manera que pràcti-
cament s'afuen a qualsevol cosa que se
mogui. S'ha de tenir una habitació pre-
parada per rebre l'animal, que estigui
orientada cap al migdia, amb els barrots
de fusta i sense reixats perquè no es faci
malbé les plomes, amb una porta petita i
un aïllament total que impedesqui a
qualsevol estrany molestar l'animal.
Quan l'ocell arriba a l'edat de volar i
caçar comença l'ensinistrament. Primer
de tot, entre dues persones l'enlluernen
amb una pila estant a les fosques i men-

tre un l'embolica amb una tovallola hu-
mida l'altre li posa les «pirueles» per
subjectar-lo i els cascavells. En aquesta
operació s'ha d'anar molt alerta perquè
si l'ocell te pot arribar te pot fer mal. A
un company meu li va deixar una mà fo-
radada. Després és qüestió de dur-lo da-
munt es puny (amb el pertinent guant
protector, naturalment) nit i dia durant
un període de temps variable entre dos i
quatre dies, segons el temperament de
l'animal, fins que ell te conegui i se tran-
quilitzi però sense que arribi a perdre
l'agressivitat. Després d'això l'ocell to-
lera a aquella persona determinada i ja el
pots començar a treure a passejar pel
camp, quan ja l'has acostumat a què
vengui quan el crides amb un siulet es-
pecial que sempre ha de ser igual perquè
ell el pugui identificar. Quan el te'n duus
a passejar ell també s'acostuma al ca. Si
l'amolles i te poses a caminar ell te se-
guirà volant d'arbre en arbre, sempre
prop de tu. Si t'atures a descansar ell
també s'atura, es posa damunt una bran-
ca i espera. Si en aquest moment arriba
un extern ell immediatament desaparei-
xerà, però tot d'una que l'estrany se
n'hagi anat ell tornarà.

-Quina és la seva alimentació?
-Principalment despulles de pollastre i

AIXÒ S'HA DE VEURE
URBANITZACIÓ DE

VENDA DE SOLARS
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el menjar que ell caça. A mi sempre
m'ha agradat deixar que l'ocell mengi de
la seva presa les tallades més bones,
m'agrada veure menjar d'aquesta manera
el meu animal. Quan fa la muda convé
donar-li els tiroides del xot.

-Quan fa la muda necessita un man-
teniment especial?

-La muda dura uns quatre mesos du-
rant els quals convé tenir-lo dins una ha-
bitació calenta. A mi m'agrada treure'l a
fer una volta cada dia durant la muda per
mantenir-lo una mica en forma, tot i que
durant aquesta època les seves facultats
per a la caça minven. Aquest període
dura uns quatre mesos.

-Com així els falconers teniu fama
de talaquers?

-És una fama completament injusta
que es basa en el poc coneixement que
en general es té de la falconeria. Si surts
un horabaixa a caçar no és per omplir la
taleca, és per disfrutar de la caça i per
aixòi no fa falta cobrar-se moltes preses.
L'estímul del falconer no és altre que
disfrutar de la màxima compenetració
que es pugui aconseguir entre el propi
caçador, l'ocell i el ca. Matar la presa no
té gaire importància i de fet se pot matar
la presa i no matar-la. Per Alemanya es
caçaven garses practicant la falconeria
sense matar-les, cada vegada que n'aga-
faven una li posaven un senyal i n'hi
havia que les arribaven a «caçar» set o
vuit vegades.

-EI nostre espai s'esgota. Hi ha cap
altre idea interessant que vulguis ex-
posar?

-Hi ha el tema de l'excés de gavines
que patim a Mallorca. Crec que és un
problema que se podria arreglar bastant
usant de l'art de la falconeria de «vol
alt». La gavina té tendència a fugir cap
amunt, però quan el falcó li ha guanyat
l'altura i la domina la pot perseguir i si
en aquest moment s'amolla un altre falcó
que la intercepti es pot caçar la gavina

per aquest procediment. Crec que seria
interessant experimentar amb aquest sis-
tema.

En Toni ens comenta en el moment
d'acomiadar-nos que el més important
per ell conèixer i estimar la natura.
Com a anècdota conta l'expedició que
va fer amb uns quants de falconers a
Toledo amb en Fèlix Rodríguez de la
Fuente. Ja voldríem que ens explicas
més coses però no ens podem allargar

més. Voldríem, Toni, que aconseguis-
sis un ocell encara que fos «d'estra-
perlo», perquè un home que durant
deu anys ha sortit cada dia a fer una
volta amb un d'aquests animals tant si
feia sol com si plovia, tant si era festa
com feiner, s'ha de trobar molt tot sol
sense la companyia d'un tanm bon
amic.

Text: Joan Serra Mercadal
Fotos: Rafel Pizà Ordines

FERRETERIA I ELECTRODOMÈSTICS

CAN XIC
ELS OFEREIX: Reg, llempisteria, mobles auxiliars, drogueria,

mobles de bany i molts d'altres útils
DISSABTE HORABAIXA OBERT

Av. Jaume III - Tel. 14 00 45 - SANTA MARIA
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PERRUQUERIA

ALLISAT DEL CABELL

¿Cabells llisos o cabells riçats?, només és qüestió de moda.
La raça negra és la precursora d'aquesta tècnica, molt habitual
més tard en qualsevol saló de perruqueria.

Per realitzar l'operació, contrària a l'ondulació, és a dir, el
desriçat, mos basam exactament en els mateixos principis ja
que ambdós casos es pretén canviar la forma natural del cabell.

El desriçat o allisat del cabell consisteix en transformar el
pel risat en flàccid o llis.

Classes d'allisats:
1.- Temporals.- Es basa en la facilitat que té la queratina ca-

pilar per passar de la forma alfa a la beta per la ruptura dels
ponts d'hidrogen. Els procediments per la ruptura d'aquells en-
llaços (humitat, calor i estirament) així com els cosmètics són
els mateixos que els tratáis en els ondulacions, però aquí, can-
via la tècnica d'aplicació que consisteix en estirar els cabells
riçats.

2.-Desriçat permanent en calor.- El principi d'aquest procés
és igual que el de la permanent calenta o tèrmica.

Els cosmètics contenen sossa o potassa a concentracions del
2al4'5%.

3.-Desriçat permanent en fred.- Existeixen diferències en la
formulació dels cosmètics i en la tècnica de l'aplicació. Es fixa
el canvi de forma amb el neutralitzant que reconstrueix els
ponts disulfumats.

Tècnica d'aplicació:
Totes les pases de l'ondulació permanent en fred amb les ex-

cepcions: s'estira mentres s'aplica, i quan passa el temps d'ex-
posició es torna a estirar i el neutralitzant s'aplica en una sola
vegada.

Miquel Sastre Canals
Perruquer

Diplomat en Cosmetologia

CONSTRUCCIONS

MATEU GARCIA LLINÀS

"*»;•'•
,!••••

Cuartel, 1°, n°. 12 (Camí de Coanegra)
Telèfon: 62 08 83

SARC
F O T O G R A F I A

Miquel Rosselló Amengual
PI. Hostals, 22 -Tel. 14 01 05

BOUTIQUE

(NOVA GENT)
L _ - _ - . t

TAMBÉ MODA PER L' HOME
SANTA MARIA

CADA DUES SETMANES, RENOVACIÓ D'EXISTÈNCIES

DISSABTES HORABAIXA OBERT

Bernal de Santa Eugènia, 87 • Tel. 62 01 33
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FUTBOL

LA TEMPORADA VA ACABANT

Per a uns equips la tempo-
rada ja ha conclòs, per a uns
altres resten pocs partits per
disputar. El balanç en refe-
rència a les taules clasisifica-
tòries es un tant negatiu, així
i tot cal ressenyar que les per-
sones que directament han di-
rigit els equips no han escati-
mat esforços i dedicació per a
preparar els jugadors amb la
finalitat d'aconseguir millors
resultats. Tampoc als juga-
dors, sobretot als del futbol
base, els han faltat ganes i en-
tusiasme.

En les categories superiors,
un dels factors que per part
de la Directiva s'hauria de
considerar, per l'experiència
d'aquesta lliga, és la falta de
JUGADORS I L'ASSIDUÏ-
TAT als entrenaments.

SITUACIÓ DELS
EQUIPS

-APA Col.legi Ramon
I . l u l l : acaba la temporada en
8è lloc, amb 11 punts.

-Benjamins Santa Maria:
acaba la temporada en 7è
lloc, amb 16 punts.

-Infantils: situats en el Sé
lloc, reben al seu propi
terreny el líder de la
classifciació, el R.S. Son

Equip amateur

Gotleu. Va ser el partit més
emocionant de tota la
temporada, pel coratge i les
ganes de jugar que
demostraren els nostres
al·lots. No hi hagué sort, i el
líder en sortí victoriós per 4 a
3.

-Cadets; Acaben la
temporada en 12è lloc, amb

un total de 11 punts
aconseguits.

-Amateurs: quan falten 5
partits ocupa el 12è lloc amb
18 punts, cosa que el situa
dins a la taula de classificació
en perill de descens a 3'
regional.

El secreatri del Club

Esportiu Santa Maria, Amoni
Ripoll, ens comentava que en
un darrer intent per a
aconseguir eludir el descens,
s'havia reforçat l'equip amb
tres jugadors de l'Atlètic
Balears.

A.O.

cafeteria - bar Comerç
local climatitzat

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

Plaça dels Hostals, 27 - 29 - Tel. 62 00 29

óa &erxa
tota casta d'embotits

formatges, pates, vins i caves
pollastres, conis i cuixes de xot a l'ast

Tel. 62 11 17
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DUES AFICIONS EXPONENTS DE LA
MÀXIMA RIVALITAT: REAL MADRID
F.C. BARCELONA

POLÍGON

SON LLAÜT
\NVK

VENDA DE SOLARS COMERCIALS I INDUSTRIALS

TELS.

62 01 66
62 08 11
62 06 01
62 00 08
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El Camp Municipal d'Es-
ports l'horabaixa del dia del
Firo va ser l'escenari per a
que els respectius seguidors
santamariers del Real Madrid
i del F.C. Barcelona tengués-
sin ocasió de desfermar els
seus ànims, però de manera
totalment esportiva.

Al.lots i no tan al.lots
varen ésser protagonistes una
vegada més, demostrant que a
les dues aficions, per damunt
de qualsevol rivalitat, hi ha
l'amistat i el companyerisme.

Es va iniciar l'horabaixa
esportiu amb un acte d'home-
natge pòstum a Jordi Oliver,
que va ser un dels promotors
d'aquest acte.

Seguidament, de la cantera
dels benjamins varen saltar al
camp dos equipos, un vestit
amb la camiseta del Real Ma-
drid, i l'atra la del Barça.
L'encontra va concloure en
empat a u. Tothom va quedar
content.

Per als no tan nins, la ba-
lança no va ser tan equilibra-
da, perquè el resultat fou fa-
vorable per un 3-2 als blau-
grana. El resultat va ser una
mica injust, ja que tenint en
compte l'excel.lent prepara-
ció física, la quantitat de pan-
xarruts, el pes en quilos, etc..,
de tots dos equips, la cosa
hauria d'haver quedat en un
empat. Segur que l'any que
ve els «merengues» es venja-
ran.

A.O.

í

Tallers d'Automòbils

Martín Cañellas Ferrando
REPARACIÓ DE AUTOMÒBILS EN GENERAL

—ESPECIALITAT EN RRNAULT—

TALLER
AUTORITZAT

^ •̂•̂ K Bernat Sta. Eugènia, 71
^r ^^^ (Ctra. d'Inca)

BENDIBERICA Tel- 62 06 74 SANTA MARIA DEL CAMÍ

VENDA
D'AUTOMÒBILS

fusteria.

Bartomeu Canyelles Rubí

TREBALLS DE FUSTERIA
EN GENERAL

Bernat de Sta. Eugènia, 86 - Tel. 62 0080
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ENTRE FOGONS

Aprofïntant que ha tomat començar un nou curs de cuina,
vàrem anar a demanar una recepeta al nou cuiner, en Miquel
Frau Vich. Ens va passar la fotocopia del darrer menú que ha-
viem fet a classe. Demanant-li el seu currículum ens va dir que
ell als 9 anys ja va començar a fer de cuiner, no arribava bé
encara als fogons, de llavonces ençà no ha camviat mai de
feina, ara ja fa 36 anys. Sempre ha fet de cuiner al mateix
hotel, «Maricel».

PEIX AMB EL SEU SUC
Ingredients:

-1 tassa de mahonesa
-100 gr. depessols.
-1/2 kg. de lluç o bacallà fresc
-300 gr. de ceba
-250 gr. de tomàtiga.
-200 gr. de patata.
-1/2 li tre d'aigua.
-2 alls.
-julivert.

Preparació:
Tallam la ceba molt fina i la posam dins una greixonera amb

un poc d'oli. Quan la ceba comença a dorar-se hi afegim els
dos alls, i ho remanam un poc. També hi afegim la tomàtiga
picada sense pell. Quan està ben fregit hi tiram l'aigua i les pa-
tates, que han de bollir fins que siguin cuites i les salam.
Posam les patates dins una rostidora i a damunt hi col.locam el
peix, tapant-ho tot amb el brou de les patates. L'enfornam
d'uns 10 a 15 minuts. Mesclam la tassa de mahonesa amb un
poc del suc del peix, que juntament amb els pessols bollits po-
sarem per damunt el peix. Adornam amb el julivert.

ROLLETES DE COCO
Ingredients:

-250 gr. de coco
-250 gr. de sucre
-1/4 1. d'aigua
-3 blancs d'ou pujats

G U I L L E R M O

D5 LA FUENTE
F O T O G R A F O

carrer Sa Matança s/n. de Santa Maria
tel 14 00 96

Preparació:
Posam al foc la sucre i l'aigua, quan hagi minvat a la meitat

ho retiram del foc i ho deixam refredar. Després hi tiram els
blancs d'ou pujats i el coco. Ho mesclam tot i ja podem fer les
bólleles que rebossarem amb un poc de coco sec i les anirem
posant dins canestretes de paper.

FORN i PASTISSERIA

Ca Na
Maria Magdalena
Devora es Mercat. Tel.

140378. SANTA
MARIA
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