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COL.LABORACIO?
Aquest periòdic pollencí pot sobrepassar altres periódicos publicats a Pollen-

ça amb anterioritat, és a dir: "EL GALL" té pretensions honestes d'arribar a degà de
ia premsa poilencina. Ja, ara, tenim el "rècord" de tiratge en quant a número d'exem-
plars venuts. Actualment la nostra situació econòmica és sana, baldament de vegades
les finances siguin deficients i la nostra organització interna, fins ara, molt descuida-
da; crcim que podem ésser optimistes.

El nivell de qualitat encara no és el que nosaltres volem, però estam fent la
feina de preparació convenient per arribar-hi. Els nostres lectors són de lo millor exis-
tent a les Illes, ja que no' ens deixen passar cap error sense fer l'oportuna crítica,
suggerència i. de vegades, l'oportuna estirada d'orelles. Els redactors som gent que te-
nim altres feines per guanyar les sopes i, naturalment, no arribam a la capacitat dels
periodistes professionals però, per tnmquilitat del nostres lectors, tenim com a mo-
del els millors diaris del paí's i, pareix, pel que cliven per Ciutat, que no ho fei m ma-
lament.

Mantenir aquest periòdic és una missió cultural-massa sèria perquè només
es l igni sota la responsabilitat econòmica i social dels seus redactors. Es per això que,
d'ac»ml als oferimeiite públics fets per tots els partits polítics i moltes d'Entitats,
Dissociacions i personalitats pollencines^ hem iniciat una'-sèrie de negociacions amb
aquesta gent de bona voluntat; per arribar a uns acords de còl .lab oració.

Però, i existeix "l'emperò" de sempre, ja en el començament d'aquesta vol-
ta de negociacions han surgit els primers egoismes, les incomprensions, els rezeis i les
covardies de sempre. Hem començat amb els partits polítics, representants oficials de
tots els pollencins i, llevat de les postures júicioses, obertes i francament d'un realis-
me'acceptable del P.C.I.B i del P.S.M., que s'han of eri t amb tot el cor obert per col ja-
borar en la mida de les seves-disponibilitats, els altres partis, el P.S.O.E. i la U.C.D.
han adoptat postures increíbles. Veritablement increíbles. L'agrupació local del
P.S.O.E. pareix que farà el qui faci-, la U.C.D., i el partit majoritari de Pollença, la
U.C.D., ens ha dit que no hem sembrat i que per recollir primer hem de sembrar.
Nosaltres les hem de dir que encara no és l'hora democràtica de sembrar, perquè falta
primer llaurar, abonar, llevar les males herbes, adreçar, i deixar a punt el terrer. No
és políticament l'hora de sembrar i ells, els polítics de dretes (U.C.D.) i qualquns
hermafrodites del P.S.O.E. mos diven que el que no sembra no recull, que nosaltres
no hem sembrat —volen dir que no els hem ensabonat bé - i que no tenim dret a <¡e-
inanar-lis rèst Està clar. A ells no els interessa llaurar, abonar, llevar les males herbes,
adreçar i deixar a punt; a ells tant sols els interessa recollir el que altres han sembrat
després de grans esforços, sacrificis, incomprensions, abusos i injustícies. A ells sols
els interessa el seu càrrec polític, d'on extreure la mel, perquè, l'altre^l'amarga lluita
de concienciado del carrer, de la feina dins el poble, això resta pel peonatje, pols
idealistes; per gent normal i corrent amb tots els defectes que vulguin però amb un
cormés gran que tots ells i una esquena tan forta que, encara, tenim forces per aguan-
tar aquest periòdic, i altres projectes, amb tota dignitat i valentia.

Senyors: penseu bé. Nosaltres som joves i la vida és llarga. Tindrem temps
de veure el final de les vostres carreras polítiques, del vostros egoismes i contradic-
cions.

Senyors, deixen d'ésser senyors i "meam" si començan a ésser amics. Amics
hem d'ésser, però sense condicions, amb respete, sense imposar-nos combregar amb
rodes de molins. No podem acceptar de cap de les maneres les vostres exigències de
feria censura amb tinta vermella de totes les. coses, paraules i escrits que no vos agra-
din. Això és anti-constitucional (Art. 16, 20,) i va en contra dels Estatus de l'O.C.B.
perquè supossaría una intromissió dels partits polítics dins la nostra associació cul-
tural.

Senyors; nosaltres no tenim el poder i la capacitat de feriantes injustícies
com el poder pot fer.

Senyors, el fet d'ofcrir-vos un espai i una possibilitat per la vostra col.labo-
ració econòmica (més barata que un anunci comercial) al nostre periòdic, això
mateix, reflexa una fornia jove d'entendre la 'germanor., la democràcia i el compa-
nyerisme entre uns amics del poble i, si tant voleu, una forma esquerrana de fer les
coses. Però nosaltres, amb tota humilitat i honradesa feim el que, i com, ho sabem
fer. ï pus.

Encara tenim l'esperança de que la cosa de la col·laboració ho penseu L-è i
prest ens donem les mans dels amics i deixem les diferencies ideològiques constitu-
cionalment en mans dels partits i els seus representants oficials. Tot el demés són
vuits i nous 5 cartes que no lliguen. Si a Pollença volem tenir un periòdic sa, indepen-
dent i seriós, cal posar las bases fonamentals per passa a passa,aconseguir-lo, I recor-
dem quel concepte de sanitat (sa) suposa una alta dossi de bon humor —cosí que fa
tanta por als polítics— i que els. nostres espais d'humor són precisament malèfics
per certs polítics locals, està clar que tenim una bona raó per obrir el que un col.Ia-
borardor nostre va qualificar com "LES PORTES DE LES RIALLES".

Que no sigui rés i que prest tots poguem arribar a l'enteniment.
Senyors: mfllor amics per molts d'anys.

En aquest número: suplement extraordinari
subvencionat per la Coordinadora

en contra del port esportiu

ENQUESTA SOBRE EL MERCAT
Avui començam una sèrie d'enquestes damunt un tema tan conflictiu i a la vegada

important com és el mercat del diumenge dematí. Les nostres preguntes van destinades a
conèixer l'opinió de la gent damunt la necessitat de celebrar el referèndum, així com el dia
millor per a fer-lo.

Realment, la justificació d'aquesta enquesta, és ben evident. En el darrer ple de
l'Ajuntament, aquest ra sol licitar del Govern, l'autorització per a celebrar una consulta po-
pular sobre el dia de mercat. Això vol dir que més prest o més tard, haurem d'anar a votar,
monstrant la nostra opinió damunt el conflictiu tema.

Es per això que ens hem decidit a fer aquests petits intervius, a gent del carrer, i
així començar a crear ambient davant el presumible referèndum.

PARLA EL LIDER DE L'OPOSICIÓ
La política i l'urbanisme

FOTO COMENTADA
Vos ne recordau de quan Cala Barques era així? Idó si voleu tenir hermosos

records de El Moll, aneu à fotografiar-lo ara que encara se pot mirar, no sigui cosa
que prest ens hi posin una mala bubota, com la del Hotel Don Pedro o pitjor.

ADHESIÓ A EN
DIONIS BENNASSAR

L'O.C.B. ha creat una coordinadora a fi de con-
tinuar les gestions necessàries per demanar a l'Ajun-
tament la proclamació d'Eri Dion is Bennàssar com a
fill ü Justre de Pollença.

A tal fi, s'estan recollint firmes, en el que col·la-
boren locals comercials, Entitats culturals, Associa-
cions,... a on poder anar els interessats en recolzar
aquesta petició.

Apart l'estan fent gestions a nivell de Consell
Insular, Delegació de Cultura i altres.

S'han rebut adhesions per part de coneguts ar-
tistes i de particulars que valoren molt positivament
la seva obra.

Recollint les seves informacions isuggerènciesi
d'altre» que s'astan replegant es confeccionarà un in-
forme per entregar a l'Ajuntament i al mateix temps
tot això ts veurà reflexat en el número extraordina-
ri que trairà "El Gall", pròximament.

ESTUFES, CUINES I SALA-
MANDRES DE LLENYA

CIFRE
IMPORT-EXPORT S.A.

CI ESA. Plaça Vella Po-
llença. Mallorca. Tel.:

531471.
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PARLA EL LIDER DE L'OPOSICIÓ A L'AJUNTAMENT DE POLLENÇA

El poble te l'obligació de defensar ell mateix els seus propis drets

Fin Jeroni Llobera Vivus ós cl màxim responsable del
partit Comunista a Pollença (PCIB). Sembla que té les idees
clares en quan a la política nacional; coneix els entrebancs
do la política local 1 és un comuniste conseqüent, digne de
tenir un millor lloc on el seu partit, a nivell de Mallorca. A
dins l'ajuntament do Pollença, sense cap dubte, és el lider
Indiscutible de l'Oposició, 1 el Sr. Batic bé ho sap, balda-
mont li tenRul sempre un ull damunt. v " "'*.-"

¡•in Jeroni sap nadar i guardar la roba; és un polític
dur i fred, més de fiar, fins i tot per la gent conservadora,
que corts "comparses" dels partits de dretes, o dels social-
démocrates. Per a mi és un comunista de l'escola italiana,
i valgui l'expressió.

—Jeroni. Crec que estam d'acord en que urgeix fer
aquest Pla d'Ordenació de Pollença, que, superant els errors
do polítics anterior, faci possible i assequible a tothom, una
legalitat clara 1 neta, que no se '.eixiu manipular, ni tan sols
interpretar tondenclosament per ningú.

... S»', però això ¿s molt difícil, balilatnent els partits
polítics d'esquerra estiguem allà dalt; tant sols si tot el po-
ble se'n adona i lluita en defensa dels interessos populars,
el Pla d'Ordenació de Pollença sortirà bé; en cas contrari
«inflí pot respondre dels resultats pràctics. De totes formes,
nosaltres, com a partit Comunista, férem tot el necessari per
aconseguir que el Pla sigui el millor possible, per això espe-
ram la col·laboració dels pollenclns, front a un partit de go-
vern que no sap que vol, i que se ¡imita a fer una política de
"tacos" per tenir content només als grans, sense pensar ni
ajudar als petits.

ELS INTERESSOS D'UN POBLE

—Es curiós, tothom diu defensar els interessos del po-
ble, però en realitat el poble calla, paga i pateix els errors
dels polítics i quan aquest sofrit poble vol defensar els que
considera els seus drets residuals —és a dir: callar por no
rebre, pagar per tenir content a .qualcu, fer-se el beneit,
etc.- - llavors s'ens acusa d'enfotísme, l que ningú se mou,

T.I.CAU."

El FAN: Toni Marquet, José Encinas, Antònia
Riusech, Pep Bordoy, Miquel Àngel March, Tomeu
Payeras, Joan March, Margalida Alemany l Catarim
Carbonell.

COL.LATOREN: Bernat Cifre, Miquel Beta
.Totxo, Antoni Seguí, Pep Torrandcll, Francesc Serra
de Ga'yeta, Mrrtí March Cerdà, Antònia Vicens, Mrria
Seguí, Alexandre Ballester, i Miquel Ripoll.

Els articles publicats en aqu?st periòdic, expres-
sen únicament l'opinió dels seus a-itors.

-o O o-

Informació telèfons: 53 03 55 — 53 07 68.
Suscripcions: Tels.: 53 16 74. (Als capvespres).

que som xots de corda. Qui és el valent que amb aquestes
condicions pot fer qualque cosa?. Més concretament, que
pot fer el poble perquè no ens empassolin un Pla d'Ordena-
ció fet d'esquema als seus interessos?.

... Bé, nosaltres creí'm amb la participació popular,
no estam molt d'acord en que ningú haguí de defensar els
interessos del poble, sinó que és el poble mateix, mitjan-
çant la seva participació directa amb les institucions demo-
cràtiques populars, que té l'obligació de defensar els seus
propis drets. Els partits polítics d'esquerra ofereixen l'or-
ganització, i tota la infraestructura necessària per a dur
a terme qualsevol'iniciativa popular, una altra cosa és que
la despolitització de la gent, conseqüència de la rentada
de cervell per l'ideologia franquista, faci pensar a qualqú que
la política no te rés a veure amb la feina, la cultura, els
esports (mirau ¡'Olimpiada) els doblers, el menjar, etc.
Tot, pràcticament tot és política, bé d'esquerra o bé de
dretes, i qui no ho vulgui entendre pitjor per ell; ¿s com
l'analfabet que no vulgui aprende a llegir; diguem que els
llibres diven coses que no li agraden.

El poble té l'obligació d'informar-se i defensar valen-
tament el seus drets, ja està bé de fer demagògia donant
passades de sabó al poble en abstracte, parlant en nom del
poble, però.... sense deixar parlar al poble.

—Jeroni, aquesta aplicació radicalment burocratitzada
de la Llei del Sòl, del Pla Provincial d'Urbanisme, de les nor-
matives locals, l els criteris personals restrictius de qualque
buròcrata desenfeinat, no trobes que això és massa pape-
rums sense donar cap resultat pràctic positiu?.

... La Llei del Sòl,, per a nosaltres és progressista, in-
depentement de l'ús i l'abús que d'ella s'en faci La seva
aplicació és indispensable. El Pla Provincial té moltes in-
congruències, s'ha djaprofitar només l'indispensable. En
quant a les normatives locals, crec que s'han d'aplicar amb
totes les conseqüències, i si la norma no és bona, que la
gent se'n adoni i procurí camviar-la, triant el seu represen-,
tant en funció de la responsabilitat i ideologia, ino per pa-
gar favors que, precisament han estat contretes pels oblits
i injustícies d'una mala normativa.

Dels buròcrates parlam molt, però manquen propos-
tes concretes per aconseguir neutralizar-tos fins a la seva
pròpia funció professional a prova de tota sospita d'irregula-
ritat. Els mateixos funcionaris prest ho agraman.

EL DESENCANT ES UN FET

—Jeroni, la dialèctica política ja s'ha oblidat de no-
cions tais com centralisme, autonomia, sucursalisme, social-
democràcia, republicanisme, i de tants altres temes de l'ar-
got intelectualet dels moments de transició i recerca d'es-
pai polític dels personatges i partits, sobre tot l'argot d'una
classe política d'oposició que surgi de la petita burguesía
desplaçant als dirigents obrers que havien suportat el pes
més gros de la lluita anti-franquista i que s'els va combatre
com a maximalistes i altres improperis per l'estil. La crema-
da va ésser molt grossa i, crec que el moviment obrer, que
té bona memòria, no s'oblidarà mai d'aquesta jugada bruta.
No trobes que l'automarginació política de bastants de tre-
balladors té que veure amb el que dic?.

... No vull concretar aquesta qüestió estrictament a
Pollença, crec que es un problema molt més general i per
tant delicat i trascendent. La situació política actual no té
rés a veure amb la que la gent que va lluitar a la clandesti-
nitat havia imaginat Afectà al moviment obrer, a líders en
concret,, però també a molta més gent que veuen que els
seus esforços ha servit per ben poc.

El "desencant" és un fet. L'esquerra se troba impo-
tent dins un joc polític desfavorable, allà on val tota caita
de brutors, i això no és el seu terreny de joc; realment ju-
gam en camp contrari. Es necessari que ¡a gent se mentalit-
zi de que la democràcia no significa votar cada quatre anys.
Les organitzacions de masses (Partits d'esquerra, Sindicats,
Associacions, etc.) tenen el deure de mostrar i denunciar
aquest procés de manipulació de la constitució en mans
d'una majoria dretana sense escrúpols.

Els cremats no poden donar l'esquena en aquets
fets; és un agreu responsabilitat de tots. Pareix que ara,
ja, tot està-fet, quan la realitat és que cal començar de bell
nou.

—Una darrera pregunta: Quina opinió tens de l'apa-
rició del Partit Socialista a Pollença?. Em refereix al P.S.M.

—Crec que és un fet important dins el panorama po-
lític local, que pot reforçar l'esquerra en'general, sobre tot
a nivell de possibles, coalicions. Es gent nova que no milita-
ba a cap partit anteriorment, per tant crec que és positiu.

.Falta saber, a nivell nacional, quina trajectòria pot agafar
aquest partit, sí seguirà com ara, o pendra un caire més
nacionalista i m,enys d'esquerra.

J. A. Encinas S.

ES NECESSARI ACREN AR

i FER LA CASA NETA

Va dir un honorable vell socialista en
•"• - '., " -.K

el seu parlament'de l'acte del

PSOE de Pollença

L'agrupació Socialista de Pollença del PSOE, dins la
campanya de commemoració del seu centenari va organitzar
un parell d'actes que varen culminar amb un dinar de ger-
manor d'homenatge als antics socialistes. Varen parlar el
Senador Gregori Mir, el Baue de Ciutat Ramón Aguiló, el
Secretari General de la Federació Socialista Balear, Lluis
Sanchez Ondai, el vell socialista Rafel Rigo, i per últim,
L'amo en Jaume Tiraneta va llegir una de les seves poesies.
Abans, però, en un acte previ, en el Convent de Sant Do-
mènec, prengué part, davant els representants dels partits
de Pollença, el diputat Fèlix Pons i el Secretari General de
l'agrupació local, en Martí Cifre, el qual va parlar dels mo-
tius d'aquesta celebració i el seu més net significat de reco-
neixement dels antics socialistes ja desapareguts.

Hem de destacar la bona organització dels actes, tant
d'aquests com del que se va celebrar sobre l'Estatut dels
Treballadors al Cinema Modern.

Els parlaments de l'acte d'homenatge foren tots molt
emotius, recordant amb sentiment el passat històric del so-
cialisme i els seus homes, pregant per la continuïtat del
partit socialista darrere les passes dels seus predecessors.

La gent va respondre amb la seva assistència i l'am-
bient era agradós i festiu. Vàrem notar l'allunyament d'En
Bernat Rotger (Conseller de Mallorca), de tots els actes es-
mentats, lo que ha provocat certs comentaris entorn a la
seva situació actual dins el partit. La reaparició pública de
Pan tic sindicalista Martí Cifre amb càrrec important i con-
siderat dins el PSOE, obri nous interrogants a la política
local dels propers anys, almanco en el que suposa de rellan-
çament de personalitats politiques, injustament marginades,
després de la cremada de la lluita pel poder a les passades
eleccions. Es evident que la política local reneix em al.li-
cients i esperances de progrés superador de vells estanca-
ments.

J. A. Encinas S.

^ÇROHÏCA^iÜNÍCIPAlf

Com L'Esperó ens dona branca i medicaments mà-
gics, no ens quedà altra alternativa que fer la corresponent
crònica municipal del passat ple del dia 28 (Dia d'Anda-
lussia). Haviem pensat, però, deixar-lo anar perquè l'altura
i qualitat de temes i discussions no arriben a ser d'interès
públic i principalment perquè dits temes surten tant media-
titzats als plens que mai se sap si les diferències són sobre
qüestions formals, legals, personals, polítiques o senzilla-
ment no existeixen diferències sinó ganes de fer el contrari
a l'altre.. .

En aquest ple se varen aprovar temes com l'encàrrec
d'elaboració d'un projecte-d'ampliació de la depuradora on
el Sr. Rotger es va lluir amb arguments tècnics, que llavors
el Batle parlant en contra es va encarregar de desmontar un
a un amb tota tranquilitat i correcció. .

En Manolo García, regidor,, del PCIB, va sol·licitar
deixar pendent la decisió sobre l'ampliació de la plantilla
de la Policia Municipal perquè primer informas la comis-
sió corresponent i fer-se les oportunes investigacions de
necessitats. Sorprenentment aquesta petició fou acceptada"
pel Sr. Batle, sense votació. v :,'
' ' Precisament, elSr. Batle va ésser en aquest ple, pre-

cisament democràtic, obert precisament, de vegades va som-
riure, era alegre i xalest i és que, precisament, no hi havia
en Jeroni Llobera, que passa uns dies de vacances á París,
precisament en Bernat va aprofitar per fer de "vedette".

Varen escoltar l'informe del Govern Civil en contra
de la celebració del referèndum del Mercat de Pollença
(se veu que aquesta gent del Govern no va de referèndums).'
L'Ajuntament insisteix en celebrar aquesta consulta d'acord;
amb la nova llei de referèndums. Va passar la cosa .sense
problemes. - < ¡

: La qüestió més important del dia va ésser la referent
a l'acord sobre els plans parcials i la-possibilitat de suspen-
dre l'aprovació de projectes de noves urbanitzacions men-
tres no es faci el nou pla d'ordenació urbana de Pollença
L?acord adoptat va evadir la responsabilitat urbanística amb
un anunciat híbrid molt propi de l'UCD, que diu que aniran
alerta en aprovar cap pla parcial que pugui afectar a les de-,
cisions del Pla General (?) especialment en lo referent a les
zones rústiques, ningú de l'oposició va dir res. Clar, en Jero-
ni no hi era. No volem oblidar que, en aquest ple, la gen!
d'UCD va actuar, varen intervenir, en les exposicions i ü
defensa dels temes seus, amb certa efectivitat i moderació.
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Carta oberta
a en

Tomeu Paveras
Després de llegir el derrer número de "EL GALL" me

sent obligat a contestar, del contrari no estaria tranquil.
En primer lloc, jo i tots els molleros que estàvem asseguts
a la taula redona, i anàrem de bona fe i demostrant està
oberts a diàleg. Estimam més el nostre Moll que molts dels
que aixecan la veu moguts únicament per interessos de par-
tit polític i que a la fi han demostrat desconeixement to-
tal del problema i gran interès amb mourà polèmica que és
el únic que els interessa. I aquests són els que ens diuen que
ens volem carregar el Moll moguts per interessos comercials!

Ens dius que unes persones i entitats que l'únic que
sempre els hi ha interessat és fer duros, ara volen fer coses
en benefici del poble. Això demostra una mala fe impresio-
nant. Fa ja massa anys que estam treballant desinteressa-
dament pel nostre Moll perquè ara arribis tu i ens diguis que
l'únic que ens interessa és fer duros. Tots els anys (ja he per-
dut el compte) que des de la Associació de Veins hem
treballat per fer platges,netejar el poble, posar faroles d'en-
llumenat, editar fullets, tratant de solucionar problemas
de tràfic, de renous, d'asfalt de carrers, d'alcantarilláis i
un llarg etcètera que te creus que ens ha proporcionat a
mi i en els meus companys de Junta qualque cosa
més que mal de caps. Que te penses que he guanyat molts
duros en devuit anys de formar part a la Junta Directiva del
Club Nàutic?

I ara me surts tu dient que tene idees capitalistes. Jo que
no he tengut mai prou duros per tenir un iot ni un xalet i
poder-me permetre de estiuejar i en canvi he treballat perquè
la gent que sí els tenien i venen d'altres pobles i molts d'In-
ca el teu poble es trobin més a gust en el Moll. A pesar de
què també ens hen trobat que algún d'aquests de fora poble
no estaven d'acord en que tirassem arena davant ca seva.
Això durà més gent, ens deien. Es dar, volien la platja per
ells tots sols. Nosaltres sí que tenim la impressió de que ens
haveu pres el pel!

Demostrareu total falta de ètica i honrades a la taula
rodona. En trobarem per començar amb un moderador que
a més d'amic teu, es mostrà contrari a qualsevol construcció
a dins la mar y feu unes declaracions gratuites que per ètica
no havia d'haver fet. Que consti que el Sr. Duran té las me-
ves simpaties. Després amollares un comunicat del Grup
Muntona (tots ens imaginarem qui el havia escrit) al qual
ningú havia convidat a expressar la seva opinió i que pel que
representa, té la força de convicció d'una societat colombo-
ßla, de futbol o d'amics dels caragols.

Per altra part, el Sr. Duran va manifestar a pesar de la
seva declarada postura contrària, que la conclusió del debat
era de 80 per cent a favor i un 20 per cent en contra del
projecte. Això vos heu cuidat molt bé de no mencionar-ho
en els diaris. ¿O es que no entrava dins els vostres plans que
pogués ser així? Contràriament i això demostrà també la
manipulació d'opinió pública que heu fet, donau la impres-
sió d'empat silenciant tots els perjudicis materials que causa
l'actual situació i moltes altres coses que se digueren com
per exemple el significatiu contingut del tèlex que es va lle-
gir a la taula , d'una companyia de seguros que no vol adme-
tre més responsabilitat amb barques atracades en el Moll de
Pollença.

En quan en els pescadors, que te penses que son
beneits? Manco que no tenguin molta costum a enfren-
tar-se amb un micròfon, saben de la mar més que tu i jo
junts i a més ssben el que diuen. I sí no perquè no els hi de-
manes abans d'aventurar-te a dir públicament que els han
enganyat?

Un altreassumpte que també és falç es el que dius sobre
unes eleccions de càrrecs a la associació de Veins feta una
setmana abans de la taula rodona. La darrera Junta General
anual i obligada pels estatuts, s'ha celebrat el passat dia 15
de Febrer es a dir dues setmanes després. L'únic que si es
veritat del que dius és que en els comerciants ens preocupa
l'actual situació econòmica comercial del Moll amb una pa-
raula que deixem de guanyar duros com tu dius. Resulta
que nosaltres no tenim possibilitat de fer vagues perquè ens
paguin més duros, com fan albes.

". Francament m'ha molestat que tomis insistir amb ei
tema de las especulacions: quan, he manifestat públicament
que es vendrà una anella per barca i soci. Y en quan a
l'assumpte de Neckerman per molt qui ü empenyin no hi
ha cap assumpte brut i va quedar ben clar que el Club Nàu-
tic no ha de tornar cap doblers a ningú. Ni tan sols el cost
del nou projecte que s'ha repartit entre el socis. Sí, infor-
mar al públic de coses que saps que rio són veritat no és ac-
tuar amb mala fé, ja m'ho contaràs.

A tot i això, fins ara no he fet més que contestar a las
teves acusacions i t'hauràs entemut que tot surt completa-
ment del tema únic que ens va menar a la taulaiodona i és
«Is pros' i contres del projecte de ampliació de molls en «1
Club Nàutic i en definitiva de si seria beneficiós o prejudi-
cial per la comunitat que es dugués a efecte l'esmentat pro-
jecte.

Dona la impressió que això no és el que més et preo-
cupa i pensant-ho bé potser al final tenia raó en Bernat Rot-
ger encara que fos inoportú quant va dir allò de la
"vedette". v -

Per acabar et vull dir que don per acabada tota polè-

mica. Ni m'interessa ni se jugar en aquest joc amb aquestes
regles.

Felip Bellini

NOTA DE LA REDACCIÓ: No volem entrar en
suposades qüestions personals entre el nostre company
Tomeu Payeres i Felip Bellini però pel que fa a l'organit-
zació de la taula rodona damunt el Port Esportiu, com or-
ganitzadors, tenim coses que dir:

1er.— Voliem elegir entre dues o tros persones per a
moderar la taula però la primera va acceptar tot d'una i ja
no era necessari continuar fent »estions, a més que aquesta
persona, el Senyor Duran, va ésser aceptat sense cap emperò
per tots els organitzadors abans de concretar res.

2o.— El Senyor Duran no pot ésser culpable de te-
nir molts d'amics i en Tomeu té la sort de ser-ne un.

3er.— El moderador no va fer cas de les nostres in-
dicacions sobre els perills de les discusions personals a la
taula rodona —falta de maduresa política de qualquns—. Ell
va seguir els seus propis criteris —per cert molt acertada-
ment segons el públic assistent— tal vegada de seguir el nos-
tre consell d'ordre d'intervencions, ordre del dia, i temps
d'intervencions, no s'haguessin produït certs incidents des-
agradables per tots. Però tenim la convicció de que ac-
tuam de forma molt liberal, democràtica i conseqüent.

4art.— Podem ésser tot lo que volgueu però no
som beneits. Quan vàrem negociar amb vostès la com-
posició de la taula nosaltres ja teníem ben en compte
que n'hi hagués mitja taula a favor i mitja en contra. La
postura de l'UCD també era coneguda i per tant, cap
sorpresa per a nosaltres. Matemàticament 5 + B -f- 1 no té
res a veure amb el 80 per cent, del llapsus del moderador.

Si la taula no fou un infern va ésser gràcies a l'actua-
ció honesta i neta del moderador. Hi va poder haver errors
d'organització, però no és freqüent que passin moltes co-
ses a Pollença amb la netedad d'aquest prop-passat acte.
Res més. Gràcies Sr. Bellini per la seva col·laboració.
Hem fet el possible per corregir la gran quantitat de faltes
de la seva, no hem volgut canviar el sentit de les frases per
no incorra amb el perill de manipulació.

"El moll plora"
(A En Josep i Martí Seguí, dos mariners)

Som filla d'un pescador
que fa estona que no pesca
i neta d'un mariner
que fa estona que està a terra

Moriren i me deixaren .
una costa vora mar:
l'herència que reberen
dels seus avantpassats. *

En la nit me predicaren:
cuida que no 11 facin mal
a aquesta roca grandiosa
enrevoltada de mar.

En la nit ploren tots dos
asseguts a ran de mar
contemplant la meva herència
aue no he sabut cuidar.

Homes de lletres vos deman
que no augmenteu la meva angoixa
ja prou càstic ha rebut
lo que d'avior em deixaren.

Voldria que aquest petit poema entras un poc dins el
cor de totes aquelles persones que volen que vagi endavant
el Projecte que hi ha del Port Esportiu. Som casada i tene
dos infants, els hi he contat moltíssimes de vegades com era
el moll quan jo era petita. No acaben de fer-se a la idea que
tenguessim tant d'espai per jugar, nedar i pescar sense que
ens engegassin d'enlloc. No es cansen de que els hi ho conti
sovint; els hi semblen històries d'un temps molt llunyà i les
segueixen amb interès. Sempre acaben amb les mateixes pa-
raules: "com han pogut fer tant de mal, sense pensar en
nosaltres que venim darrere?".

No vaig assistir a la taula rodona sobre el Port Espor-
tiu, però ganes no en faltaren de comperèixer-hl amb un
grapat d'al·lots i demanar als qui parlaren si havien tingut
en compte els seus arguments l'opinió dels al·lots que enca-
ra disfruten d'aquelles platges. Seria interessant consultar la
seva opinió ja que sembla que no estan massa d'acord en
què se segueixi llevant i espenyant un terreny que també és
el «eu- Maria Seguí

Enquesta als pollencins'
'LA PROBLEMÀTICA

DEL MERCATr-i»

1.— Sou partidari de
que es faci un referèn-
dum? Per què?

2. — Quin dia vos esti-
marcríeu que hi hagués
mercat? Per què?

MAGDALENA MARTO-
RELL CANAVES. Page-
sa i venedora a plaça.

—No. Perquè els qui
ho hem de decidir som
noltros, els pagesos que
nnam a fer plaça. A nol-
tros no mos han consul-
tat mai quin dia han de
tancar a las barberies o
farmàcies.

»-Diumenge. Perquè hi
estic acostumada des de
fa molts d'anys i així
no mos lleva cap dia de
feinn.

MARTI OCHOGAVIA
MA YOL. Cafater.

—No. Perquè són els
pagesos els qui han de
decidir.

—Diumenge. Perquè
tenim un diumenge da-
mati molt animat i tene
por que passant el mer-
cat a un altra dia ten-
guem un mercat molt
mort i un diumenge da-
mati molt trist.

ANTÒNIA BAUÇA HKR-
NAT. Merceria.

—Sí. Perquè és un pro-
blema que afecta a tot el
poble i per tant és ell el
qui ha de triar.

—Dissabte. Perquè
així els pagesos i comer-
ciants tendricn el diu-
menge lliure 1 se podria
aprofitar ei dissabte, ja
que quasi ningú fa feina,
per fer la compra.

LA BANDA DE MUSICA,
A LES FALLES DE

VALÈNCIA
Degut a les tradicionals festes de Sant Josep de

València, famosa per les extraordinàries Falles.la nostra,
banda de música, que prest complirà. 40 anys d'existen-
cla, realitzarà un viatge a les tetros del Pais Valencià, on
durà l'animació d'una de les falles.-La nostra .banda.fou.
seleccionada entre totes les agrupacions de Mallorca,
prova evident de la seva qualitat.

Per tai motiu, el passat dissabte, diu primer de
març, là Banda ens va oferir un bon concert, a l'Església
del Convent de la nostra vila, com a despedida;.Hein de.
destacar l'assistència massiva de públic. . / ."

La Redacción de "El Gall", li vot desitjartotaí cas-
ta d'èxits. . ' . : : • ' . . :•'.

Jerónimo Riusech Bisafiez & Hijps SJL
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS

ROSERVELL, 9 - POLLENSA (MALLORCA) TelfSÍ 530208 - 530212
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SUPLEMENT PATROCINAT PER LA COORDINADORA EN CONTRA
DEL PORT ESPORTIU
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SE VOL DESTRUIR LA BADIA MES BELLA
DEL MEDITERRANI

Informe de la coordinadora
La Campanya contra el Port Esportiu del Club

Nàutic entra ara a la fase decisiva i els pròxims dies,
fins a l'esgotament del plac legal de temps per recu-
rrir oficialment contra el projecte, durem a terme tota
una sèrie d'accions programades dins la més estricta
legalitat, serietat i eficàcia.

Esperam que totes les Entitats i també els parti-
culars, col.laborin de la millor manera possible amb
recursos per escrit a l'Ajuntament de Pollença, perquè
els nostres Regidors democràtics, que ens representen, •
fent-se portaveus nostres se pronunciïn en contra del
Port Esportiu com a mida necessària de protecció del
nostre medi ambient i de la nostra indústria turística
fonamentalment.

Fins ara, aquesta coordinadora, des del mateix
moment de la seva constitució, ha fet molta feina
recollint informació, fent investigacions i desenvolu-
pant tot el programa previst inicialment. Tenim que
fer menció especial, per la seva trascendencia, dels
films de T.V.E. amb imatges meravellosa» de la nostra
badia i del Moll, i amb comentaris convenients, en
dos programes diferents a les hores de mes alta audi-
ció dels dies passsats. Des de Madrid han parlat de
Pollença amb paraules tan significatives com: "Po-
llença tiene sus ojos puestos en el mar". Això és un
bon eslògan publicitari turístic!; no dos-cents o
quatre-cents llocs d'amarre més.

Creim molt positiva l'atenció que, en general, la
premsa i altres medis de comunicació social ens han
concedit. Recordem, per exemple, els articles apare-
guts als diaris de l'Illa, l'extensa dedicació del periò-
dic local "EL GALL", la ràdio, etc. Cada vegada més
ens arriban mostres d'afecte popular, ajudes, consells
i suggerències de tot-hom, i esperam que a darrera
hora.qualque partit que no s'ha pronunciat encara,
per simple qüestió d'oportunitat política, se pronun-
cií contra el Port Esportiu del Club Nàutic.

La tresoreria d'aquesta campanya va bé i con-
fiam que prest s'arribarà a les 100.000 pts., en con-
cepte d'aportacions populars. Al seu moment dona-
rem comptes del resultat de les entrades i de les des-
peses. Tot el qui vulgui ingressar unes pessetes ho
pot fer al compte no 675-23 de la Caixa d'Estalvis
de Pollença "COLÒNIA". De totes maneres per
molta feina que fassem i per molts de doblers que gas-
tem en aquesta campanya, sempre ens resultarà més
barat que les greus conseqüències que mos condui-
rien a les potadetes i lamentacions impotents, o in-
clus a l'emigració.

Ja tenim la convicció de que el projecte del
Club Nàutic és inviable i tant sols resta que ells ma-
teixos, en un geste de bona voluntat i de seny mallor-
quí s'ho tornin a ca seva, abans que passi per l'humi-
liació d'ésser denegat per tots els organismes afectats.
No tenim res front al Club Nàutic com Entitat espor-
tiva, però sí com a tapadera d'interessos especulatius
i és per això que frissam de què s'acabi aquesta ca-
parrudeça seva de voler fer aquest desgraciat port,
per oferir als conciutadants de l'esmentat Club la
nostra consideració, estima i comprensió. No volem
enfrontaments amb ningú, però estam defensant va-
lors, riqueses i qüestions fonamentals. Si ho volen
entendre ho entendran i el dia de demà els mateixos
ho podran reconèixer.

Mos diuen que ells sempre poden intentar ju-
gades de darrera hora, però ja les tenim previstes, i
també nosaltres tenim homes a Madrid, enllà a on,
desgraciadament encara, se decideix el nostro futur
Si després de tot, el poble de Pollença perd aquesta
lluita... amics meus, serà perquè la força no ha bastat,
o perquè els interessos d'uns pocs són més importants
que el benestar de molts, o perquè la democràcia, ve-
ritablement, encara no ha arribat del tot. Sigui per lo
que sigui, han de suposar que en aquest país encara
queda una mica de dignitat ara tenim l'ocasió de com-
probar-ho.

Per acabar, recordam a totes les persones que
tenem papers per firmar en contra del Port Esportiu,
documents concrets, o altres assumptes d'interès, que
se possin en contacte amb qualque membre d'aquesta
Coordinadora abans del dia 21 de Març, data límit per
presentar les alegacions oportunes al projecte del Port
Esportiu. La propera reunió de la Coordinadora se fa-
rà el divendres dia 15 de Març, prèvia convocatòria per
escrit a on es diran els temes a tractar i el lloc de la
reunió. Esperam la vostra assistència. Moltes gràcies
per tot en nom de tots.

LA COORDINADORA

Arguments tècnics
Estudiada la documenta-

ció gràfica i escrita del pro-
jecte del Port Esportiu s'han
observat una sèrie de defi-
ciències tècniques que mos-
tran clarament la superficia-
litat en que s'ha elaborat
la proposta, en funció d'uns
interessos fundamentalment
especulatius, sense l'assistèn-
cia apreciable d'una preocu-
pació per l'interès públic ge-
neral. Examinant el projec-
te s'han extret les següents
deficiències principals:

a).— Obres du gran mag-
nitud, i responsabilitat com
per a ésser confiades a una
entitat simplement esportiva
com és el Club Nàutic i no
als poders públics compe-
tents. Més que d'un Port Es-
portiu es tracta de grans in-
fraestructures portuàries.

b) Es preveuen 234 llocs
id'atracs fixos i uns 312 llocs
eventuals d'estiu, amb la co-
rresponent provisió d'apar-
caments per, a cotxe, escar,
serveis i altres instal·lacions.

c) La Profunditat mitja
és de 2,80 metre«, i segons
l'estudi de les ones, aques-
tes podrien arribar a ésser
d'una altura de quatre me-
tres des del:« fons, amb una
depresió de 1.80 metres, la
•qual cosa vol dir que el calat
màxim de les embarcacions,
en cas de temporal que
afecti la part interior del
Port, tendría que ésser infe-
rior a 1.80 metres. En tot,
l'entrada per la boca del
Port sempre serà arriesgada
en dies de temporal.

d) L'altura del mur de les
esculleres i molls secundaris
arriben normalment als 2.50
metres, això suposa una mu-
rada dins la Badia que afec-
ta molt al paisatge.

e) L'alçada dels mollets
es sitúa a 1.10 metres per
damunt la superfície de
l'aigua. En cas de temporal
de vent Nord que f assi ones
com les estudiades en el pro-
jecte de referencie, els des-
troços que s'ocasionarien
serien molt lamentables.

f) La Tecnologia cons-
tructiva del Port nou és
molt deficient i denúncia
clarament els objectius espe-
culatius dels promotors. Les
estructures de ciment armat
i els materials prefabricats
que es preveuen de ciment
armat reventaran avant de la
primera desena d'anys, com
s'ha pogut observar en altres
ports existents a Mallorca,

de les mateixes caracterís-
tiques constructives.

g) Les grans explanados
previstes són innecessàries i
merament especulatives per
a negocis marginals al Port.

h).— Estan previstes va-
ries edificacions, algunos de
cinc metres d'alçada, cosa
que es considera excesiva.
L'edifici actual del Club
Nàutic i quedaria en mig
d'una explanada. La Platja
de l'Hotel Daina es con-
verteix en explanada d'apar-
caments i duita mós enfora.

i).-- No hem apreciat, cap
servei, ni previsió contra in-
cendis, ni apareix senyalada
una suficient pressió de.
l'aigua per a Incorporar l'es-
mentat servei.

j).— Es preveuen una sè-
rie de lluminàries de quatre
a vuit metres d'alçada que
per les seves característiques
tecnològiques, durant la nit
no deixaran veure rés de
la Badia des de la costa.

k) Tot l'estudi de les
ones es refereix única i ex-
clusivament a la part menys
perillosa de Llevant, això
vol, dir, segons l'esmentat
estudi el Port actual que té
la boca girada cap el Nord
és correcte, quant en reali-
tat el Port projectat s'obri
en sentit contrari, és a dir:
orientat cap a les ones. In-
coherències- m an i festes que
fan dubtar de la bòna vo-
luntat dels promotors del
projecte.

1).— No hi ha cap estudi,
ni menció específica, del
temporal del Nord, tant
freqüent i desastrós, a ex-
cepció d'unes escolleres que
considerant insuficients des
del punt de vista purament
tècnic, preocupa profonda-
ment la situació de la can-
tera dels materials necessari
per formar tres escolleres
pel volum de les mateixes
i el necessari transport de
lloc proper. A tal efecte re-
cordam que amb la cons-
trucció del Port antic es va
desmantellar pràcticament
un pareix de poblats pre-
històrics de Pollença, per a
"aprofitar" els seus elements
megalítics, com farciment
d'escolleres.

n) Consideram que les
instalacions previstes i tòt
el conjunt del nou port es
pot impugnar com instai Ja-
cions molestes, insalubres i
perilloses segons la legisla-
ció vigent.

Arguments oceanogràfics
i biologies

Do rxMtit7.ar.so aquest nou projecto suposaria una al-
teració do los condicions ecològiques do la zona, quo seria
greument afectada. Los conseqüències es demostrarien
d'una forma progressiva i constant, acumulantse els seus
efectes fins a produir perjuicls a la fauna, flora i al litoral,
així com a les persones que freqüentin aquells paratges.
L'efecto de la contaminació es voria accentuat pel traçat
dol projecte i por el nombre cToníbaroacions que vessarien
los soves deixalles al mar.

Concretarem mes cada un d'aquests aspectes:

-a) MODIFICACIONS DK LA TRAJECTÒRIA DR LES
CORRENTS MARINES I LES SEVES CONSEQÜÈN-
CIES.

Els vents dominants dins In badia son del primer cua-
drant, passat la punta de L'Avançada os produeix un efecte
de ventall n les ones, desviant aquestes en direcció O. — SE.,
incidint sobre la vorera. Aquí comença una corrent litoral
que va adossada a la costa des de La Base cap n Llenaire.
Aquesta corrent litoral té la tendència d'anar sempre aprop
de la vorera degut a la component de la força de Coriolis,
que a l'hemisferi nord fa desviar totes les corrents cap a la
dreta. Lògicament al no poder desviar.se a la dreta perquè
hi ha la platja manten aquesta tendència per lo que va ados-
sada a la vorera. Actualment això és molt fàcil de compro-
var, basta observar cap a on es desplaça l'arena de la platja, 1
que s'acumula al costat esquerra quan es topa amb un obs-
tacle. A l'arribar a l'espigó del moll vell os desviada mar a
dintre. De coustruir.se un nou port com cl projectat, l'angui
de 1'escollera en la platja faria segurament, que aquestas co-
rren U uo l.iMHHH'ssm v-oi tUmii lat , i es formas un remolí que
provocaria l'estancament tie l'aigua i l'acumulació de mate-
rials contribuint a un augment de contaminació i a un depo-
sit de material al fons, fent minvar la profunditat.
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-b) LA CONTAMINACIÓ I ELS SEUS EFECTES:

Les corrents abans esmentades contribuirien a aug-
mentar i localitzar la contaminació, però la contamina-
ció aportada per les embarcacions agreujerà encara més
el seus efectes. Sabem que els microbis d'origen fecal po-
den produir-nos malalties, entre les més corrents podem ci-
tar: les que afecten a les mucoses i a la pell (com sabem que
s'han donat molt de cassos al Port), entre altres malaties
anomenarem l'Hepatitis infecciosa (producida per el Virus
A) la febre tifoidea, febres tifoideas, disenteria bacilar i
diferent tipus de conjuntivitis, Leptospirosis, etc. fins al-
tres 20 o 30 moltes d'elles amb efectes greus.

(Con t. pág. 6)
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• VI -
VENDA DE CARTELLS: A TOTES LES PAPERERIES DE POLLENÇA

(Ve pás- ;5> . '

La matèria fecal aportada per persona i día es de
.150 gr. aproximadament si multiplicam pel número de
naus que caben al nou port i pels passatgers obtendriem una
xifra de 150 Kg. diaris, es a dir 4,5 al mes. Aquest seria el
focus principal;de contaminació. Les pèrdues d'olis pels mo-
tors inclus els olis que voluntàriament es vessen dins l'aigua
augmentaran encara mes l'efecte contaminant de les embar-
cacions.

-c) EFECTES SOBRE LA FAUNA Y FLORA:

La fauna i flora del litoral ha anat desaparesquent poc
a poc degut a dos factors, degut a la mala explotació i per
altee part als efectes de la contaminació química i orgànica.

Les espècies que es trobaven en el litoral i que
pràcticament han desaparescut o están en perill d'extinció
en aquella zona son: Les pades (de genero Eupagurus, Dio-
genes, Clibanaruis), entre els crancs, el cranc verd (Carinus
maenas) el cranc de pinces negres (Xantho hidrophilus) la

cranca (Maja esquinado) el cranc pelut (Eriphia epinifrons)
el cranc de les nacres (Pinnotheres pinnotheres), les nacres
(Pinna nobilis), la gamba de pinces grosses (Alpheus den ta-
pes), les estrelles de mar (Echinastes sepositus, Astropecten
auranticus, Asterina gibbosa, etc) Entre els peixos podem
citar: el palai (Solea vulgaris), la palomina (Trachinotus
glaucus), de llises només queden la de galta roja (mugil
auratus) han desaparescut la Hissa de cap gros (Mugil capha-
lus) i la de cap pla (Mugil capito) es veu algun cavall de mar,
serp o músic (Syngnathus typhle, Nerophis ophidion), rabo-
ses o bavoses (Blenius) i cabots (Gobius), la gallineta (Tri-
gloporus lastoviza), l'escorpora (Scorpaena porcus) el llop
(Dicentrarcus labrax), la donzella (coris julis), molts de
torts (Crenilabrus), la morena (Muraena helena) congres
(Conger conger), anguiles (Anguilla anguilla), les salpes
(Boops salpa), els mabres (Lithognathus mormyrus), la va-

riad^ (Diplodus vulgaris), la morruda (Puntazo ;puntazo),
el sart (Diplodus sargus), etc., el pop "trobiguera" ha des-
aperescut, aquestes i moltes altres són les espècies que han
desaparescut o estan en perill de fogir per sempre de les nos-
tres voreres. Recordem :que aquestes espècies a més de ésser
un dels nostres patrimonis naturals que cal conservar, era
una font d'aliment pels pòllencins del Moll i una forma de
distracció i a la vegada de reclam turístic. Recordem també
que en els llocs més tranquils de la badia, com es la zona del
Port és allà a on venen moltes especies a desovar, pero els
ous no poden desenvoluparse degut a les condicions desfa-
vorables en quant ala qualitat de les aigües,

í_iVi:grr r.it de contaminació farà minvar eiicara més
les espècies que queden a la vorera, fins i tot a fer Jes desa-
perèixer quasi per complet, serà llavors quan es requeriran
els serveis dels tècnics en-biologia per intentar arreglar les
coses, però serà massa tard.

Arguments urbanístics
ARGUMENTS URBANÍSTIC EN CONTRA
DEL MOU PORT ESPORTIU

Davant un Pla General d'Ordenació Urbana en curs
d'elaboració pel tècnic competent, encara en una fase prè-
via de recollida de documentació, és realment greu que
s'aprovi propostes d'infraestructures tan condicionadores
del futur Pla com són Ports, Vials, Urbanizations, etc.
Tenint en compte que l'anomenat Pla General ha de cubrir
les aspiracions urbanístiques de Pollença qualsevol obra
que es pretengui realitzar a costa, -front, o en lluita contra
relotje ajnb el esmentat Pla és una hipoteca, greu condicio-
nadora de la idoneïtat del mateix i per tant del futur de-
senvolupament socio-economie de Pollença. Considerant
que no és deven aceptar cap tipus d'obres majors mentre
no es defineixen els grans principis urbanístics del pla i
aquests, com a mínim, haguin superat reglamentàriament
la fase d'informació pública.
, Una vegada exposada aquesta premissa fonamental,

i en els aspectes purament urbanístics, considerant conve-
nient detallar algunes consideracions damunt el nostre
pareixe, podria ésser un estudi seriós i conseqüent del

"problema de la Badia de Pollença, en la seva relació amb
el nucli Pollença-Poble amb Alcúdia, amb la resta de la
Comarca i la seva ubicació en el Pla Provincial de les Ba-
lears.

Pollença és composa de tres nuclis principals de po-
blació: El MOLL, CALA SANT VICENp i POLLENÇA-
POBLE, a més una zona agrícola-ganadera i forestal, una
zona ampla molt variada de muntanya i garriga i un perí-
metre maritime-terrestre base fonamental de la nostra
indústria turística. Es important facilitar les relacions

entre els tres húclis-urbans, entre aquesta i els pobles vei-
riàts (Alcudia, Sa Pobla, Escorca, Campane t, etc«) i entre
la Comarcarla capital de l'pla. L'altre camí que pot facili-
tar les relacions és la mar. Però en les, circumstàncies: ac-'
tuals no poden pensar en un Port purament comercial, m
estan clares les suposades aventatges d'un Port turístic què
per arribar a ésser rèndable requereix el sacrifici d'altres in-
dústries, ni es pot acceptar avui un-Port industrial per al
que nò tenia lloc. Deduim, doncs, que. el que hi ha que
preveure és precisament un serveis apropiats que facilitie
les nostres, relacions marítimes amb. cert turisme. Es tracta
de: cobrir un servei, no de potenciar unes ofertes què no
están en condicions de <:rear i que tampoc ens convé, do-
nades les característiques de la nostra Badia.

Tant les condicions oceanogràfiques com la trama ur-
bana del perímetre de la Badia de Pollença aconsella esgotar
totes les possibilitats de reciclatge de l'actual Base Militar
per a la seva reutilizatció com a zona portuària turística
màxime quan les esmentades instal·lacions marítimes mi-
litars están francament en desús i agreuant els presupostos
en gastos de manteniment. ,

No només és necessari que el Pla General preveesqul
i determini unes zones portuàries aprofitant l'actual Port
de La Base, sinó que difícilment aquests serveis poden
ubicar-se a un altre lloc de la Badia sense que suposi greus
conseqüències per a un equilibrat desenvolupament local,
o quan no, greus prejudicis per als propis usuaris dels ser-
veis portuaris amb en aquest sentit la formació d'un altre
nucli de població en torn a un suposat nou Port seria tant
greu, o més, urbanísticament com la pròpia construcció
del Port. Les conseqüències podrien ésser, imprevisibles.

El nucli urbà del Port de Pollença té un caràcter
marcadament residencial i turístic-comercial; caràcter que
perillaria greument amb una potenciació del tràfic rodat
en els accesos portuaris agreuant la ja densa circulació a
les enmediacions de la primera línea marítlma-terrestre,

(Cont. pau, 8)
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principalment a la /.ona dol passeig ric M'Anglada . Kl n.-nou,
la contaminació ambienta l , el tràfic i los instalai.Incions
portuàries degradaran el nucli urbà d<;[ Port.

Les instal·lacions portuaris i de serveis en la /.ona
baixa de La Base, dolan-la d 'una via de circumval·lació
que on volti per l'exterior tot el casc urbà fins a conectar
amb la carretera de Formentor, permetria un possible
enllaç arnb la CALA SANT VICENÇ, amb l'actual carro-
tora de Pollença i consegüentment amb Alcúdia i <;l seu
creuer amb la carretera d'Inca-Ciutat.

Les esmentades instal·lacions portuàries amb la
corresponent adequació del seus serveis a un ús per a em-
barcacions turístiques i esportives, .sempre limitades als
mínims imprescindibles complirien la funció de dotar de
la corresponent i proporcional oferta nautica al turisme de
la localitat.

Desgraciadament experiències desenvolupades en al-
tres punts de l'Illa de Mallorca, ens demostra com acaben
les aventures especulatives.

Arguments polítics
La construcció de la neixent democràcia en el nostre

país requereix una voluntat superadora de vells recursos
caclqulls a l'hora d'iniciar activitats públiques o privades
de relevant envergadura. La construcció d'un nou Port Es-
portiu a la nostra Madia priva a la majoria de la població
pollencina 1 a la nostra clientela turística de unes platges ne-
tes i sanes, lo qual cosa no deixa d'tísser un atemptat eco-
nòni^ i social, als drots democràtics de la majoria, doncs no
és necessari exposar la importància i funció que les platges
c x c r r - c i x c n e n el nostre temps 1 economia de base turística.

Des de la implantació de los bases d'una legalitat de-
mocràtica en cl nostre país, cl poble, i rnolt concretament,
també, el nostre poble de Pollença no ha deixat de sentir,
dia a dia, Pagullonamont del desencant 1 el fàstic davant uns
problemes dels que no es v e u e n les solucions i una gestió
politica quo río os tradueix en fets concrets.

Kl nou Port Esportiu (que tracta do passar-se com a
simple ampliació) I la campanya popular d'oposició al
mateix pol ésser la clau que ens permeti comprobar la pos-
sll i i l i tat d 'un ra ïm reial en els métodos, els medis i els
objectius del nou règim 1 dels seus dirigents actuals, pel que,
si la demanda popular no ós sent rospatllada pels seus llegi-
tlms representant! pot donar-jo un problema d'Incoherència
funcional del sistema, que aprofundeixo encara més els re-
cels del;; r r p i r . r n l , i i . cap als sous actuals representants, a
la vegada que aquets encara no compten amb un autèntic
rospatller popular.

El Port Esportiu del Club Nàutic, per casualitat, tal
volta s'ha convertit on un símbol d'actltuts polítiques que
està calant a fons en les opinions. El seu significant polític
es materialit/.n a pesar de molts dels afectats, però la reali-
tat és ben evident I més tenint en compte que aquesta pot
ésser la primera pugna davant la elaboració del Pla General
d'Ordenació Urbana de Pollença, asumpte important per a
la política local on el propers anys.

Instar i aconseguir dols promotors del projecte del
Club Nàutic que retirin les soves pretensions i es sotmetin a
les negociacions polítiques i socials pròpies d'aquesta transi-
ció democràtica és la més petita que os pot demanar als nos-
tres représentants i a les institucions.

Arguments socials
Bastaria exposar que els treballadors de les indústries

locals de drassanes són els que están més mal pagats de tots
els treballadors de Pollença. Recents vagues sindicals han
posat de manifest una vegada més que, els responsables em-
presarials d'aquestes industrias no están a l'altura del empre-
sarial general de Pollença, doncs, mentre, per exemple, el
sector de la Construcció o ¡'Hostelería sofreixen periòdi-
ques crisis de treball, mantenen un cert nivel d'ocupació i
sou del seus treballadors, les dressanes forcen a les soves
plantilles a maratoníanes jornades de treball a destali en
unes condicions salarials i humanes inaceptables. Coudi-
cions incompatibles amb una indústria d'articles de luxe per
a clienteles suposadament d'alt poder adquisitiu. Del que
poden deduir que la indústria nàutica local, deslliurades de
perills de possibles excepcions, està en mans d'un empresa-
rial inmadur i aventurer que no pareix capacitat per a po-
tenciar projectes de trascendencia pública com és el nou Port
Esportiu.

Nota als lectors que estan contra el projecte

del Port Esportiu

En el cas que estiguin d'acord
amb els arguments exposats en el for-
mat que presentarti en aquesta pàgina
i no hagin tingut l'oportunitat de fir-
mar en els que s'han posat en circula-
ció ho podran fer en aquest, i enviar-lo
a l'Ajuntament. També podrà ésser
entregat a qualsevol membre de la
coordinadora contra el port esportiu.

La Coordinadora Contra el Pro-
jecte del Port Esportiu del Club Nàu-
tic està formada per entitats i parti-
culars, entre els que podem citar:
Secció de Muntanya del Club Pollen-
ça, Associació d'Hotelers de Pollen-
ça, Sindicat de C.C.O.O., Partit Co-

munista de Pollença, PSM de Pollen-
ça, Josep Escande!! Cifre, Josep Sas-
tre Cifre, Joan Riusech Vila, Santia-
go Domènech Gelabert, Arnaldo Ga-
rau Oliver, Pedró Llobera Bibiloni,
Sebastià Rebassa, Jaume Cànaves,
Llorenç Llobera Vives, Gabriel Ma-
teu Mir, assessorats per dos advocats
i tècnics amb la matèria.

En el Club Pollença hi haurà pa-
per per firmar per aquells que no vul-
guin retallar la fulla del periòdic. Re-
cordam que és important que tots els
escrits arribin a l'Ajuntament abans
del dia 20 de marc.

• •

Ilm. Sr. batle del magnífic Ajuntament de Pollença

Els sotasignats es dirigeixen a l'Ajuntament de la seva presidència per a fer constar que, havent publicat en el
Bolletl Oficial de Balears no. 17683 corresponent al dia 14 l'anunci ; del Ministeri d'Obres Públiques I Direcció General
de Ports (Grupo de Puertos de Baleares) expedient no. 830-CP, en el que es fa constar que per D. Felipe Bellini Balles-
teros on nom i representació del Club Nàutic del Port de Pollença s'ha sol.licitat una concessió de terrenys en la zona
do serveis del Port de Pollença per a una ampliació de les instalacions del esmentat Club que foren autoritzades per
O.M. del 25-5-1962, a fi de que:

A la vista d'aquest anunci I que els qui es creguin afectats per la petició puguin presentar quantes al.legacions
creguin oportunes relatives a l'esmentada petició I a l'indicat projecte.

Raons que justifiquen l'oposició a la concessió de terrenys sol·licitats.

Tècniques: Aquest projecte no resoldrà els problemes de l'actual port,agreujerà els efectes del temporal de nord. Falta
sistema de prevenció d'Incendis I està fet amb una tecnologia constructiva molt deficient que demostra els interessos
especulatius dels constructors.

Més que d'un port esportiu es tracta de grands Infraestructuras portuàries (seria el segon més gros de Mallorca).
La profunditat es Insuficient amb funció del "oleage" previst pels mateixos tècnics del projecte.

Biològiques: Provocaria un augment perillós de contaminació ambiental a les platges, lo que motjvarla el rebuig dels
turistes I banyistes i la degradació de la zona.

Paisatgístiques: Es evident que els 560 mts. d'escollera amb els 2'50 mts. d'alçada suposa una privació del dret a la Vi-
sió de la badia a tots els usuaris de les nostres platges i del passeig.

Sentimentals: Encara molts recorden un Moll net, bucòlic, ple de peixos, i tranquil. Com acabarà l'aventura especula-
tiva I aquesta febre destructora del nostre entorn per aquesta gent que no té sentiments?

Legals: Va en contra de les disposicions recomenades en la llei d'activitat insalubres, molestes i perilloses. A més, no
cumpleix la "Ley del Medio Ambiente", redactada per el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.

Econòmiques: La realització d'aquesta iniciativa pot suposar l'empobriment de la nostra indústria hotelera, perquè els
turistes venen per disfrutar del sol, de la platja I del paisatge. Tots els comerços i altres ingressos per turisme es veuran
afectats.

Polítiques: Consideram que dintre el contexte de l'evolució democràtica del nostre pals, la voluntat de la majoria s'ha
de fer respectar per damunt els Interessos d'uns pocs especuladors.

Socials.- Es evident que l'indústria hotelera és la que facilita directa o indirectament més llocs de feina, un atemptat
contra aquesta Indústria es un atemptat contra els treballadors.

Oceonogrñflques: Geogràficament no és el lloc més indicat per resguardar-se del temporal del nord.
Entre la platja I l'escollera es formarà un "cul de sac" que dificultarà la circulació de les algues contribuint a

aumentar la contaminació.

Urbanístiques: Si s'està fent un nou Pla d'Ordenació de Pollença es necessari esperar a que estigui fet abans de realitzar
gransprojectes com aquest que poden hipotecar les futures decisions urbanístiques.

Com a conseqüència de quant està exposat, els sotasignats tenen la ferma convicció que l'Ajuntament de Po-
llença examinarà les raons abans exposades que justifiquen l'oposició I en base a les mateixes és per lo que
SUPLICAM: que tenint per presentat aquest escrit i per fetes les precedents manifestacions, tengui a bé l'Ajuntament
de Pollença prender-se en consideració i com a conseqüència de tot això adoptar acord coporatlu en.el sentit d'oposar-
se a la concessió de terrenys en la zona de serveis del Port de Pollença sol·licitada per D. Felipe Bellini Ballesteros en
nom I representació del Club Nàutic del Port de Pollença per a l'ampliació de les instai.lacions de l'esmentat Club, pre-
gant que es transmeti als organismes competents certificació de l'acord adoptat, per a la seva unió a l'expedient, po-
dent-hi afegir l'Ajuntament les alegaclons que cregui oportunes per a justificar la seva oposició.

NOM SIGNATURA D.N.I.
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"EL CAVALL MALLORQUÍ"
Al primer congrés mun-

dial de Genètica aplicada a
la producció ramadera quan
es va discutir la problemà-
tica de las races autòctones,
es va desprendre entre altres
aquesta opinió unànim l'ex-
tinció o quasi desaparició de
moltes races arreu del món,
ha estat més aparent en les
espècies de cicle reproductiu
curt, com són els aucells i
els porcs, i en les que- els
mètodes de disseminació ge-
nètica són més desenvolu-
pats (per exemple l'insemi-
nació artificial en vacci).

Els problemes del cavall
Mallorquí no han estat tal-
ment aquests; es més bé un
animal de cicle reproductiu
llarg i que assoleix la madu-
res sexual tard.

Tampoc és un animal
afectat per l'inseminació ar-
tificial. Els problemes del
cavall Mallorquí comencen
cap allà la segona meitat
del segle XIX.

Fent un poc d'història
veim, una de les principals
causes, al meu entendre, de
disminució del nostre cavall:
L'any 1860, el govern deci-
deix a través del Ministeri
del Foment, crear un depo-
sit de cavalls pares a Ciutat,
per tal motiu va portar de
Sevilla dos sementals de
raça andaluça. Degut a l'è-
xit que té aquest deposit,
degut que els servias eren
de franc, dins la majoria de
propietaris d'egos mallorqui-
nes, se n'obr un altra a

MARTORELL TORRANDELL
GALERIA D'ART — Exposició del pintor català

PINEDA.
GALERIES NORAI — A partir del proper. 22 de

març, exposició de ceràmiques de l'artista ppllencina
BEL BORDOY.

GALERIES BENNASSAR - Exposició de gravats
de T. CAMPUZANO, artista santanderí.

SALA GUILLEM CIFRE DE COLONYA - Fins
dia 6 de març exposició de MIQUEL BENEJAM.

Per les festes de Pasqua les GALERIES BENNAS-
SAR presentaran una exposició d'en GOYA, la col.
leccio completa dels "Desastres de la guerra", com-
posta per 80 aigua-forts.

A la Sala d'Exposició GUILLEM CIFRE DE CO-
LONYA mostra la seva obra el pintor menorquí MI-
QUEL BENEJAM, obra ja coneguda pels aficcipnats
a les arts plàstiques. Exposa una quarentena d'olis de
temes pollencins, a més d'alguns bodegons i un auto-
retrat.

RIEGO POR GOTEO
LA SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS AHORRANDO AGUA Y
MANO DE OBRA, ES MUY ECONOMICO, USTED MISMO
PUEDE INSTALARLO, SE LE FACILITARA TODA INFOR-
MACIÓN. MATERIAL NECESARIO CON MANGUERAS GA-
RANTIZADAS.

ESTUFA - CHIMENEA » FRAMLIM - ASPERSORES

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN -TRANSPORTES
Agente Pinturas "RIPOLIN"

TITO CITTADINI, 8 - TEL. 53-05-49 - Pollensa (Mallorca)
•PAVIMENTOS GRES Y CERÁMICOS
•REVESTIMIENTOS
•AISLANTES
•FIBROCEMENTOS
•TUBOS DE P.V.C. RÍGIDOS Y DE POLIETILENO

BLANDO ESPECIAL PARA RIEGOS POR GOTEO
•IMPERMEABILIZANTES
•REFRACTARIOS
•CEMENTOS, PREFABRICADOS
•MANGUERAS Y ASPERSORES

PRECIOS ECONÓMICOS

Manacor l'any 1861 amb
dos sementals 5 l'any 1872
un altra a Sa Pobla.

Així aquets centres que
van passant del Ministeri
de Foment, al Ministeri de
la Guerra 1 desprès a la Di-
putació, donen devers vint
anys d'inseminació d'egos
amb cavalls andalussos —fins
i tot he sentit a dir que n'hi
havia un de Normand—.

Un altre punt a retreu-
re, el podem emmarcar a
partir dels anys quaranta
es deu a le progressiva
mecanització del camp, se
suprimeixen moltes b is ties,
aleshores va baixar mol-
tissim el nombre fent obser-
var que el nombre de mules
se mantenia y el de cavalls
i ases baixava.

En quant al cavall dins
l'esport a Mallorca, no s'em-
preen els cavalls mallorquins,
lo que ha donat com a re-
sultat més encreuements
amb aquests cavalls espor-
tius (de trot i de monte).

El cavall Mallorquí sol
esser de color negre. Té el
cap convexe i té el morro
xato, lo que li dona un as-
pecte característic. Té les
orelles més bé petites i les
sol dur tombades. Son pan-
xarruts i d'una alçada de de-
vers 160 cm.

El cas del cavall Mallor-
quí s'ha de calificar de crí-
tic i d'especial perill. D'ur-
gència hem de considerar,
unes mesures com poden
ésser: encreuements, reco-
llida de semen, centre coor-
dinador...

La creació d'un centre
d'estius i expansió de les
nostres races autòctones, se-
ria una bona passa endavant.

Llorenç Payeras
; Inca, febrer 1980

Problemàtica de la pesca
en el moll"

"ELS PESCADORS I EL
SEU FUTUR"

Sempre he estat en con-
tacte amb la mar, tant des
del caire particular com des
del professional, en el Labo-
ratori Oceanogràfic. Me pre-
ocupa, tant el futur del mar
com dels qui viven d'ella,
me referesc als pescadors.
La mala explotació i la de-
gradació del ambient marí
contribueixen a minvar la
productivitat secundària ma-
rina i per tant a disminuir
les captures. Fins ara sem-
bla que no ha preocupat
massa aquesta manca de
peix als pescadors, per una
raó molt senzilla: perquè
fan el mateix jornal que
abans agafant molt menys
peix, ja que el preu va pu-
jant eu relació a la demanda
i l'oferta. Fins aquí, els pes-
cadors no surten perjudicats
econòmicament perquè es
mantenen els seus ingressos,
tan sols són els qui van a
comprar el peix que l'han de
pagar més car. Podrà seguir
aquesta progressió de preus
quan de cada vegada es tre-
gui manco peix? La resposta
es clara, no es podrà mante-
nir i aleshores seran els pes-
cadors els primers perjudi-
cats. El Moll deixarà d'ésser
un Moll de pescadors i els
que es dediquen a aquestes
tasques s'hauran de dedicar
a guanyar-sc la vida d'altra
manera. Perquè no es podrà
mantenir la puja de preus?

EL CULTIU DE PEIXOS
I CRUSTACIS

L'evolució de la pesca al
mar està predestinada de se-
guir així com ha acabat la
caça, criant els animals dins
granges. Des de fa molts de
milers d'anys l'home per
menjar carn havia de caçar,
quan la caça minvà es dedi-
cà al cultiu de certes espè-
cies en granges conseguint
d'aquesta manera l'aliment
de forma més fàcil, barato i
segura.

Què passarà amb la mar?
Està passant lo mateix que
passa amb els animals de te-
rra fa molts d'anys. Avui en
dia a molts de països ja
s'estan posant en pràctica el
cultiu de peixos i crustacis,
degut a que els preus del
peix salvatge és tan alt que
ja és rendable el criar-los. A
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Espanya les investigacions
estan molt avançades, no fa
molt el Dr. Francesc Caste-
lló promotor d'aquestes in-
vestigacions a Espanya em
comunicà que no estarien
gaire a començar a produir
industrialment dorados,
llops, crustacis, etc. Tumbé
m'informà que els preus se-
rien competitius amb els ac-
tuals del mercat.

Per altra part el peix con-
gelat, agafat a fora de les
nostres aigües s'està impo-
sant de cada vegada més, de-
gut a la seva qualitat i sobre-
tot al seu preu més baix. '

Si els nostres pescadors
segueixen agafant de cada
vegada menys peix i aquest
no pot pujar de preu degut
a que en el mercat trobarem
el mateix peix cultivat, més
barat, quin serà el seu futur?
i quin serà el futur de l'eco-
nomia illenca amb aquest
sentit? Aleshores el consu-
midor hi sortirà guanyant i
el pescador hi perdrà. Dei-
xar les coses aquí seria dei-
xar una gran interrogant a
l'aire, i el dubte de si hi ha
que protegir als pescadors
de la mar o té més impor-
tància la protecció del con-
sumidor. Es precisament el
conèixer aquesta solució el
que m'ha mogut a escriure
aquestes retxes. Ile parlat
moltes vegades amb pesca-
dors del Moll i han recone-
gut que seria necessari fer
alguna cosa per prevenir els
efectes abans esmentats, pe-
rò no saben com fer-ho.

SOLUCIÓ:
L'EXPLOTACIÓ MES
RACIONAL DEL MAR I
ELIMINAR LA
CONTAMINACIÓ

El mar és com un semen-
ter mal cuidat, és com un
camp allà a on no és neces-
sari sembrar, només hi ha
que recollir, però per reco-
llir hi ha que esperar que
crcsqui. El mar pot donar
molt més rendiment que
l'actual, tan sols hi ha que
fer dues coses per aconse-
guir aquest augment de pro-
ductivitat. Una explotació
més planificada i no anàr-
quica com l'actual i una
protecció contra la conta-
minació que provoca la
mort de molts de peixos.
Amb això obtendrem unes
captures més abundants, no
essent necessari augmentar
el preu del producte per
mantenir els mateixos bene-
ficis.

Per desgràcia aquestes so-
lucions no arribaran a l'ini-
ciativa del Govern central,
ós necessari que els mariners
des d'aquí os preocupin per
demanar les solucions que a
nivell local o de les nostres
Illes considerem més profi-
toses pel sou futur i cl de la
mar que ei aquest cas és el
mateix.

(Nota: en articles poste-
riors intentarem donar una
sèrie do solucions concretes

. per resoldre els problemes
de les nostres aigües).
Tomeu Puyerau Cifre Biòleg

"ANUNCIS MICHOSCOPICS'

Compres, vendes, llo-
guers, intercanvis... (a 75
pts. l'anunci).

Compr motor fora
borda: de 1 ó 3 HP. In-
formes, telf. 530391.

1 * * *

Venc taronges del Ra-
falet, à domicili. Com-
prant un mínim de 20 kl.
Infor, telf. 530450.

Venc Citroen 2 CV.
matrícula PM 9011-G
(60.000 Km.). Informes:
Pere Llobera (Ca'n Mo-
rou) C/. Costa i Llobera,
40, Pollença.

# * *
• ' ' ••

Venc Jardineres i Cos-
siolers de marés a preus
rebaixats per liquidació
total. De 9,30 a 13 i de
15 a 20. C/. Martillo, 6.
Andreu Mossenya. ,
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VIAJE CON SA NOSTRA
A LA OTRA ANDALUCÍA

A
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hora y por primera vez tiene la oportunidad de ver
Andalucía de una manera distinta. La Andalucía misteriosa, espectacular
y viva que no sale en los folletos de ninguna agencia,
la otra Andalucía.

"SA NOSTRA" le invita a Vd. y a la persona
que designe a ver esa otra Andalucía durante
10 días, visitando cortijos y bodegas que sólo — -^^^^^jjjr"{m^
se habían abierto para un reducido número '' ,^~

de personas. Hospedándose
en hoteles de primera categoría
y desplazándose cómodamente
en avión desde Palma.

Y ver esa otra Andalucía es muy
fácil. Basta abrir una cuenta o imponer 5.000 pesetas en cuenta
corriente o libreta de ahorro
para participar en el
sorteo.

Puede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA".

PROGRAMA DEL VIAJE

l'\ viaje se rcall/.urá durante el mes de Muyo. Entre otros
interesantes lugares recorrerá Granada, Sierra Nevada, Mála-
ga, Costa del Sol, Algeciras, Ceuta, Cádiz, Jerez, Sevilla y
Córdoba.

Recoja
sus boletos

s-">..
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• •!„ '

-«^
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J

SEMILLAS UÈ CLAVEl
C.RATIS l -N "SA NOS I R A .
HLUA ENTRE S V A K H - U ADFS
DISTINTAS.

174 viajes por todo b alto a la otra Andalucía
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Del Cantábrico
Aguafuertes de

T. CñMPUZANO
(I.8S7 - 1.934)

Desde día 1 de marzo - 1.980
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BELBORDOY
Cerámica

Inauguració: 22 - Març - 80

'LA MORT DEL SENYOR DE
CAN VIC" 1818

No es sap vos do si tocant oi violi on Tomou Sogni
era gran cosa. Forò si, quo ora d'inca i que raspan t l'ar-
quet sobre los oordos dol sou instrument, enllestia copeos
i altres balls. Com ignoram l'art d'en Marti Bi/.anyos i
d'en Jaume Cerdà denostar, que l'acompanyaven amb la
guitarra i el guitarro. Tampoc os sap. ni segurament es
sabrà ja mai, qui tirà la pedra al senyor do Can Vic que
li causà la mort.

Fou un vespre del mes de maig de Pany 1818. líls
carrerons pollencins estaven submergits dins la toba fosea
primaveral. El misteri de la nit. i les cantonades desertes
convidaven a la bulla. lils joves sentien bollir la sang i els
empenyia el desig de la festejada. Ben prest el cant i la
música dels balls s'enlairaria sobre les teulades com les
espires d'un foguero atiat pel vent. La nit era del jovent.

Entre rialles i paraules intencionades a les orelles
de les al·lotes, res feia creure que de sobte tot acabas
amb crits de brega, pedrades í el batut d'un home per
terra ferit greument. La sang calenta es conglassà i segui
una matinada silenciosa i temorenca. Set dies després,
aquell home, que era el senyor de Can Vic, Don Ventura
Cabanellas, de 43 anys, moria a Pollença. Una d'aquelles
pedrades li havia obert el front.

Què és lo que havia passat? Intentem que un vo-
luminós, però poc fructífer expedient que s'inicià sobro
els fets, ens doni un poc de llum sobre la fosca d'aquella
nit de música a la que seguí l'esglai de la tragèdia. Ben
prest s'hi afegiria el trastorn dels dies de la investigació
judicial.

Mestre Miquel Picó, satx de la vila, (avantpassat
del poeta Picó) començà a convocar gent. líren molls

ois cridats a declarar. No hi havia sospites sobro cul-
pables, i si n'hi havia, to thom callava. Deixem que los
mateixos declaracions ajudin a la nostra imaginació
fent-nos reviure aquelles hores.

En Miquel Oànaves, Sissonyor, festejava la filla do
la vídua d'en .lanino Pont, i aquell vespre havia convidat
als sous amics a fer ball a ca la seva al .lot a. Allà anaren en
Tomeu Seguí amb el sou violí i on Hi/any os i on denostar
amb la guitarra i el guitarro, i bon aviat el cant i los rialles
sonaren sobro el poble mig adormit. Però. ni en Sisso-
nyor, ni on Seguí, ni els altres, sabien ros de la mort dol
senyor do Can Vic. a qui qualcú havia apedregat sortint
do Can Sion. (Cantonada C/. Coronel Aloy i .loan l lu i -
ran d).

1 què no anaren do ca m ad ò Pont a seguir la bauxa
a ca Mudò Cordera?. La filla d'aquesta tenia 20 anys i era
l'al .Iota d'en denostar, que cantava amb veu abaritonada.
Kn Pere Antoni March, Sabateró, de 17 a-iys, junt amb
el seu germà Antoni, també havien anat a ballar a Can
Pont. 1 quan do can Pont anaren a ca l'al .iota d'en denos-
tar a fer-li la música a olla, aquell fins i tot pujà a la parra
de davant la casa per despertar-la. Però, en quant a
pedrades, ros. També en Joan Martí, Sorrallor, i en Mi-
quel Vives, Miquolot, s'havien junta!, amb ells. 1 on Josep
Cifre, Truja, i n'ignaci Llompart, Guixaire, i més. Tots
jovençans, que pocs passaven dols vint anys. Montres, el
violí d'en Seguí i la guitarra i guitarro d'en Bixanyes i en
denostar, aquest, amb los seves glosses, encenien la sang
jove. Darrera portes i finestrons ja tancats, feien com que
dormir les fadrines.
Francesc S E R R A DE GAVETA (Continuarà)

"ADHESIÓ A EN DIONIS BENNASSAR'
L'OCB de Pollença, me-

sos enrrere inicià una cam-
panya de recollida de fir-
mes de totes les persones
interessades en la procla-
mació de fill ¡Llustre a n'En
Dionís Bennàssar.

Hi ha qualque dubte als
quals voldria referir-me, en
primer Hoc és competència
de l'Ajuntament única i ex-
clusivament la decisió
d'aquesta proclamació, per
tant l'OCB l'únic que pretén
és col·laborar amb ells per
tirar endavant amb aquesta
tasca que interessa al nostre
poble, ja que són actes que
fan que destaqui la nostra
cultura, i essent l'Ajunta-
ment la representació del
poble intentam recollir les
firmes per garantitzar la se-
va edició (les persones inte-
ressades que no häguin fir-
mat trobaran impresos a di-
ferents locals comercials, en-
titas i a l'OCB). Aquestes
persones qui firmen tenen
ben clar la necessitat
d'aquesta distinció de la per-
sona d'en Dionís, però tam-
bé n'hi ha alguns que se

demanen per què fer fill
HJustre a ell i no a un altre?
Són moltes les respostes, la
més-'senzilla de totes és que
la seva pintura està al nivell
de qualitat dels millors pin-
tors impressionistes del seu
temps. Moltes personalitats
dins el món de l'art coinci-
deixen en dir que el nostre
pintor mereix, per la impor-
tància i extensió de la seva
obra, ésser reconegut uni-
versalment, per tant just és
que els primers en reconèi-
xer-ho haguem de ser nosal-
tres i sentir-nos orgullosos
de què Pollença tengui pin-
tors de la seva categoria.

També reafirmant el que
jo deia en el meu petit ar-
ticle de l'anterior número
de EL GALL si formam un
arbre geneològic dels pin-
tors destacats pollencins ens
trobam que en Dionís ha
estat i segueix estant la
soca d'aquest arbre. Ell
ha transmès als pintors més
joves (a la gran afluència de
pintors joves) l'experiència
d'aquells grans artistes fo-
rasters que visqueren a la

nostra terra. Ell captà la se-
va essència 1 la converti amb
una ostentació de color que
ens ha cntussiasmat a tots;
no sols als pollencins, sinó
a tot aquell que ha tengut
la sort de contemplar la se-
va obra. Ks per tant en Dio-
nís un personatge Important,
dins la tun anomenada esco-
la pollcncina.

Jo tant sols pens amb ell
com artista, no vull parlar
d'En Dionís-home perquè la
sensibilitat que ens demos-
tra la seva obra és tan gran
que traspassa les considera-
cions artístiques.

Si tenguéssim que defi-
nir-lo per la seva tècnica o
rama de les plàstiques, ten-
dríem un problema ben
gros, perquè ell era dibui-
xant, pintor d'aquarel.la,
gran mestre amb l'oli; dibui-
xava i pintava paisatges, fi-
gures, retrats, fons marins,
bodegons, flors, etc. I to-
tes aquestes rames basten,
amb el treball, la qualitat
i la personalitat, per de-
finir-lo com un gran artis-
ta, mereixedor d'aquest ho-

menatge' i molt més.
Jo voldria fer conscièn-

cia als qui Infinitat de ve-
gades els hi he sentit dir que
tenen un quadre seu, —que
amb. la seva gran humilitat
els hi havia regalat— o els hi
havia venut per pocs doblers
i ara els vendrien por preus
astronòmics, cosa que no
fan perquè consideren que
aquella llum, aquells • co-
lors no tenen preu i que és
cosa de família. I alxf és. En
cada obra el mestre hi posa-
va part .de la seva vida i el
seu esperit.

Per tant, si és un dels mi-
llors pintors que ha tingut
Pollença, a més de pollen-
cí com noltros, que a més és
la médula de l'anomenada
escola pollcncina, que tots
els qui el coneixíem l'es-
tímavem per la seva arrogàn-
cia i simpatia, qui més que
ell mereix per noltros aquesta
distinció?

EL GALL,, per unir-se
a aquesta campanya, treurà
un número extraordinari
dins poc temps dedicat al
mestre Dionís Bennàssar.

Toni Marquât

gaterías Vicens
L'ARTESANIA DE ROBES DE LLENGÜES

DE POLLENÇA AMB PRESTIGI
INTERNACIONAL

CONFECCIÓ, ANTICS I OBRES D'ART

"MINISTERIO DE CULTURA"
El Ministerio de Cultura ha publicado el progra-

ma del premio "Viaje Cultural por España", para es-
tudiantes de ambos sexos de los centros escolares, pú-,
bucos o privados, cuyas edades oscilen entre los 14 y
17 años. .

Los participantes reunidos en grupos de 25
alumnos matriculados en el mismo centro deberán
presentar un programa de "Viaje cultural por España"
elaborado conjuntamente por todos ellos.

Todas las condiciones exigidas para la convoca-
toria están publicadas en el Boletín Oficial del Estado
de 28 de enero de 1980.

En la selección de los trabajos, cuyos premios
serán concedidos por la Subsecretaría del Ministerio
de Cultura, se tendrán en cuenta tanto el contenido '
como la presentación.

A los 52 mejores programas se les concederá
una ayuda de 125.000 pesetas y los trabajos deberán
ser presentados antes del día 30 de abril del corrien-
te año 1980.

Para mayor información se puede llamar al te-
léfono núm. 50-17-14 desde las 9 h. a las 14,00 h.

^ 0 zero 22 vlnt-l-dos
1 un (uns) 30 tronío
2 doa (duea) 31 trenta-un
3 trun 32 Ironln-dos
4 quatre 40 quaranta
5 ciño ,, 60 cinquanta
6 ele 60 seixanta
7 let 70 aetanta
B vuit , BO vuitanta
9 nou 90 noranta

10 deu 100 cent (centón)
11 onze 101 cent un
12 dotze ' 200 doi-cenla.
13 treu« " 300 tree-cental
14 catorze 400 qunlre ceni»
15 quinze • 600 clnc-conta
16 aetze 600 ole-centi
17 dleeet 700 net-cents
18 divuit 800 vull-centa

- 19 dinou 900 nou-cente
20 vint 1.000 mil
21 vlnM-un 1.000.000 milió

GRÀFIQUES
CIFRE

Plaça de Ca les Munnares. 17
Telèf. 530687
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SECCIÓ DE MUNTANYA
A L'EXPEDICIÓ

PIRINEUS-SO"««i

La secció de muntanya ja ha tornat de l'expedició
mixta amb el GEM, i com ens prometeren nos conten més
coses.

Xerram amb En Pere Llobera i En Miquel Llobera,
.membres integrants de l'expedició per part de la Secció
de Muntanya:

—Qui éreu a l'expedició?
—Els membres integrants de l'expedició érem En

Miquel Teret, i En Josep Manchado del GEM i En Pere J.
Llobera i En Miquel Llobera de la Secció de Muntanya del
Club Pollença.

—A on arribareu a anar i quin temps hi estareu?
—Anàrem a la Vall de Peguera (Espot), partirem

d'aquí el dia 8 de febrer i tornarem el 18.
—Duieu cap diari? IVr què no ens féis un resum de les

activitats?
—Sí, férem un diari i l'expedició es pot resumir

d'aquesta forma:
Dia 8 i 9: Viatge i compra de material a Andorra.
Dia 10: Transport i instal·lació de material al Refugi

Josep Ma. Blanc del Centre Excursionista de Catalunya
(CEC), emplaçat a l'Estany Tort.

Dia 11: Ascensió al "Pic de Peguera" (2.982 m.)
Dia 12: Ascensió al "Pic de Fongueró" (2.881 m. i

"Pui de Linya" (2869 m).
Dia 13: Ascensió al "Tue de Saburó" (2911 m).
Dia 14: Descans.
Dia 15: Ascensió al Muntanyó (2774 m.) per el Cou-

loir-Michard-Rispal i al "Picardes" (2801 m.)
Dia 16: Baixada i transport del material des de el Re-

fugi.
-De tots aquests llocs que heu anomenat n'hi ha

qualcun que vos hagi cridat més l'atenció?
—El "Pic de Peguera" (el més alt de la zona i objetiu.

principal de l'expedició), encara que no fèiem comptes
fer-lo el primer, el férem ja que vàrem endevinar (quan vé-
rem la sortida del sol) un fabulós dia d'estiu (al mes de fe-
brer, al Pirineu i a dos graus baix zero) un dia que comen-
ça així ens va permetre fer-lo i el férem pensant que tal vol-,
ta ho tendriem millor dia si (cosa molt probable) se tirava
de mal temps.

—Entre vosaltres, què tal vos entenguéreu?
—Cal dir que tots quatre ens entenguérem perfecta-

ment bé i que no tinguérem cap tipus de discusió, cosa que
moltes vegades resulta bastant difícil i així mateix que la
alimentació i distribució de les tasques i d'activitats en gene-
ral foren totalment satisfactoris.

—I finalment, heu quedat satisfets ó'fèieu comptes
anar a més llocs?

—Creim que hem tingut un gran èxit puig que no
fèiem comptes de aconseguir més que tres o quatre cims,
ja que en aquest temps està més. qUe bé. Degut al molt bon
temps que hem tingut ens ha estat possible fer mes activi-
tats de les previstes i així hem aconseguit el sis cims rese-
nyats.

En resum, un èxit total que esperam es pugui repe-
tir moltes vegades.

Pep Bordoy

"NOCES D'OR"

El passat divendres dia 22 de febrer tingué Hoc una
festa del 50 aniversari del matrimoni format per Joan Cer-
dà i Llúcia Seguí Palou, que passaren el dia acompanyats
pels seus sis fills, setze nets i dos renets, entre molts d'al-
tres familiars i amics. Els hi donam l'enhorabona i els hi
desitjam saluti força per arribar al 75 aniversari. I que nol-
tros ho vegem.

CÓRRER

RACÓ DE SALUT

Tots estam exposats ala
contaminació, (atmosfèrica,
alimentària, etc.) i a violar
contínuament els principis
de la vida natural.

El córrer pot esser un re-
mei que neutrelici en part
els efectes nocius que fre-
qüentment ens aporta la so-
cietat en que vivim, permi-
tint-nos arribar a un equili-
bri més o menys conforta-
ble.

Quan correm els nostres
òrgans també corren: el
ronyó filtra més orina, i les
funcions del .cor, de l'apa-
rat circulatori i respiratori,
del fetge i de les distintes
glàndules s'intensifiquen,
purificant i vitalitzant d'una
forma considerable a tot
l'organisme. També norma-
litzam .la freqüència cardía-
ca, equilibram la tensió ar-
terial.pèrfocoionam el meta-
bolisme, conseguim un pes
adequat i favoreixem l'aban-
dó de les toxicomanies (ta-
bac, alcohol, cafè...) de les
que es aconsellable prescin-
dir per arribar a córrer goi-
xosament. Això suposa: pre-
venir malelties, mantenirse
joves, allergar l'existència.

Per córrer tria l'aire més
pur que coneguis. Ves lo
més desnuu què puguis, que
el sol i l'aire banyin la te-
va pell. Inclus si trobes

un tros o un circuit amb
herba, terra fina, o una
platja d'arena o alga, corre
descalç. Així, el contacte
directe amb La Terra t'apor-
tarà un subtil caudal d'éner-
gies tel.lú riques, impercepti-
bles, que estimularan sor-
prenentment les termina-
cions nirvioses de la planta
dels peus, i mitjançant aques-
tes, a tot el cos.

Corro com si dansassis.
La dansa és un goix i el
córrer no té perquè ésser
altra cosa. No corres pre-
cisament perquè tenguis
pressa en arribar a qualque
banda. Ni tan sols per acon-
seguir uns beneficis a llarg
terme (que els aconsegui-
ràs, clar) sinó per disfrutar
de córrer mentre corres.

Deixa que el teu cap
adopti la postura més cò-
moda, surant sobre unes
espatles relatxades, d'on
neixen uns braços solts,
lliures. Posa la columna ver-
tebral ben dreta; així les ca-
mes soportaran millor el pes
del cos. A cada passa llan-
ça un peu cap endavant
deixant que agafí terra pri-
mer per la punta i llevors
pel taló, rítmica i dolça-
ment, dansant, mentre aixe-
ques l'altre lo més solt que
puguis.

Per respirar, inspira pel
nas profundament i lenta-
ment, sensa exigerar, mentre
relaxes el ventre i empenys
l'estómac cap avall i cap en-
davant. Expira d'una forma
més suau encara per la boca
o pel nas, per on millor te
vagi. Al cap d'una tempora-
da veuràs com aquest siste-
ma respiratori serà automa-

UN CAMIÓ
ATROPELLA A UNA DONA

El passat dimarts, dia
26, en el creyé del. "Camp
d'en Brui", un camió va
atropellar a una dona, Na
Francesca Cifrei

A les 7,30, aquest vehi-
cle, que venia del Port
d'Alcúdia, sembla que no

es va fixar amb un moto-
ret, a l'hora de sortir d'un
"Ceda el Pasó". Quan se'n
va témer el conductor del
cotxe, ja le va tenir 'avall
lá roda de davant. A Na
Francesca Cifre, li .hague-
ren de tallar la cama, tai
del gtMipll.

tic, ja que és la manera més
completa i natural de respi-
rar quan se corre..

Corre goixosament, dan-
sant, sempre amb el teu
ritme. Ningú t'ha de dir du-
rant quin temps, ni fins a
on, ni amb quina velocitat.
Sols tu ho pots sebre. Tot
depèn de lo que signifiqui
el córrer per a tu, de les fa-
cultats, de la capacitat de sa-
crifici, de les prétendons.
Per això no has de caure en
la trampe de voler-te com-
parar amb altres, i quan co-
rris amb qualcú assegurei
de què els dos teniu un rit-
me similar per naturalessa.

De vegades, de tod d'una,
el córrer significarà cansan-
ci i sofriment, pero al ma-
teix temps que amb la teva
voluntat aniràs superant
aquests simptomes (en gran
part sicològics, bastà pensar
que l'home és l'animal que
té més - resistència corrent)
descobriràs també quecorrer
no és més que una senzilla
forma de passar-ho bé, i de
conèixer el gran potencial
del nostre cos, perquè deixi
d'ésser un trauma i se con-
vortcsquien una cosa estima-
da.

Hi ha molt mes que dir
sobre el córrer, però val més
que ho aprenguis per tu ma-
teix, que sigui el teu desco-
briment.

Joan March

EL DIA DE
SANT JOSEP

DIADA
D'ESTELS

I MILOQUES
Organitzat per la Secció,

de Muntanya del Club Po-
llença, el dia 19 d'aquest
mes, tendra lloc una diada
d'Estels i Miloques, davant
l'escola de "Joan Mas", en
el futur Poliesportiu Muni-
cipal.

La Festa començarà da-
munt les deu, i agafarà tot
lo dematí.

1er CICLE DE CONFERENCIES
(Filosofia)

o.88(r
l"£centexikri

vl980

Dia 6 Març KANT Y SU MORAL
per Francisco Torres

Dia 12 Març HEGEL Y EL PROBLEMA DE LA DIALÈCTICA
per Gabriel Amengua!

Dia 19 Març MARXISMO Y SUS CONSECUENCIAS EN EL MUNDO
per Diego Sabiote .

Organitza: Col·legi "Guillem Cifre de Coloriva" amb la col·laboració del Departa-
ment de Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres de Palma de-Mallorca.

Lloc: Saló d'Actes de Colonya (Plaça Major, 7 - 2a planta)

és una promoció cultural de la caixa
d'estalvis de pollença "colonya"

"ENCARA NO ESTA SUBSCRIT
A "EL GALLyy

nes Guillem Company. Telf. 53.16.74. Els capvespres

L'ESPERÓ

""El Gall". Al '.senyor
Director. Convit de molt
bon gust, a la xafardera
de l'espero, a que vengui
en aquesta aula que li pi-
ca tant, a fer totes les in-
vestigacions que vulgui.
Per lo demés molt
agraït". MATEU CERDÀ.

Per be seu i meu, no
me vull tallar mon afa-
vorit ESPERO- (no som
masoquista) i enviar-lo a
la seva aula. No sigui cosa
que els al Jots quan vegin
la lluentor de tan privile-
giada formació còrnia,
prenguin confiança i U
afuin a Vostè, i per res
voldria que per culpa
meva se quedas amb una
cella plomada. Així que
me conformaré en fer-me
una sàvia observació d'un
gran filòsof: "Qui té la
cua de palla ben aviat
la se encén".

En Pep Pepe, del
PSOE, ens va anunciar
que ells farien un altre
"GALL" aquest se veu
que no els hi du sort,
ja que amb el seu cantei
ha fet que molts de pe-
soenians tenguin la cami-
sa ben regaladora. Mentre
s'ho acaban de pensar,
resarem tres avemaries a
Sta. CiriUa per que per
primera vegada dins l'his-
tòria universal hi hagui
dos GALLS a un mateix
galliner per més d'un dia.

Felicitam a la nostra
eminent policia munici-
pal per la seva heroica
persecució i captura d'un
perillós porroman, la
qual seva terrorífica i in-
fernal mania, així com
els dates descriptius per-
sonals havien estat es-
campats internacional-
ment per les més impor-
tants agencies d'espionat-
ge intercontinental, via
satèlit en prevenció de
tant imprevisibles conse-
qüències. Esperam que
amb el trancavidres, que
està duent a terme una
altre onade de les seves,
l'esmentat organisme mu-
nicipal tengui una actua-
ció lo mateix de estelar
i efectiva, per no perdre
el costum.

S'ha anunciat una va-
ga de camicers: a partir
de dilluns dia 3 no se
vendrà carn de xot, porc

-i bou, però si de cuni i
de gall. He dit de "Gall"?
Idó'vius, i alerta a les
mangarrufes de les carni-
ceres, que amb les po-
ques pellerofes que arri-
ben al nostro gavatx tot
sira pell i plomes.




