
Juny 1986 Num. 1 Preu- 100. Pis.



DISTRIBUIDOR OFICIAL

SERVICIO TECNICO

jaime estrany
equipos para oficina

Bisbe Llompart, 79 Tel. 501510

INCA • Mallorca

-2-

fi Udery també a CM&.



SUMARI -3-

Portada: Els Molins d'Es Serrai.... Pag. 1

Sumari .....c.. • Pag. 3

Presentació Pag. 4

Editorial Pag. 5

Sabíeu que Pag. 6

Amb sa busca dins s'ull Pag. 7

Eleccions ' , Pag. 9-19

Entrev/ista: Antoni Armengol Pag. 20-23

Esports Pag. 24-26

Poesia Pag. 27

Cinema Pag 28-29

Llibres Pag. 30

Foto del mes. Pag. 31

INCA, REVISTA. Numero 1. Juny 1986

- Redacció i Confecció: Jaume Armengol, Jaume Gual,
Francesc Dalmau, Antoni Armengol, Immaculada Cortes,
Bernat Forteza, Pere Castelló, Bernat Amengual, Pe-
re Rayó, Damià Perelló i Jaume Payeras.
- Supervisió Lingüística: Bernat Forteza, Jaume Gual
i Jaume Armengol.
- Fotografia: Miquel Àngel Quetglas.
- Col·laboracions: Foto Payeras, Antoni Alomar, Gui-
llem Plora, Antoni Quintana, Joana Maria Melis i Jero-
ni Salom.
- Administració: Cati Ferrà i Margalida Massanet.
- Composició: Miquel Àngel Quetglas i Encarnació Sal-
và.
. Dipòsit Legal: P.M. 451 -1986

<imprès a "Apóstol y Civilizador". Petra.
Edita Inca, Revista, Obra Cultural Balear d'Inca.
Adreça: Apartat de Correus 156. Tel. 50.12.25.

La responsabilitat dels articles recaurà únicament
damunt de llurs autors.



Presentació
-4-

fen. a ta pAesentació d'un. nou mit-
jà de. comunicació socia-L -una Aevtsta
en. et nostAe cas con.cA.eA.- L et que. es
mou oui ¿eu. dan-teAo, körn pot tnÀ.aA-ne
dos de. camino: J.'un, potset et més sen-
£ÍÀ.t -i usuat, consisteix a ex.pJA.ccvi et
que. vot éssen., eÀ. que. peA.4e.gjj.eJ-x.; J. 'at-
tte, tat votta et més di.fA.ciA. L OAÀ.OÍ-
nat, eÀ. que no vot éssen, de. cap de. tes
maneAes. Ambdós ojLeA.eAx.en un ampÀÀ.ssim
ventatt de. pcrfiibiÀÀJiats pen. a obteni-
A-ne una, de. bona definició. Petó nosat-
tAes -tat vegada peA a fLugÍA.-ne un xi.c
deÀ. tòpLc quoíidians L com un 4igni.fA.ca-
tiu indici- nem. e4coÀÀtt eÀ. segon. AixÀ\-
, doncs, us dÍAem breument eÀ. que. no
votem que. ¿¿oui "Jnca, Aevtsta".

Aban*, empetó, és -Lòaic que. nom es
pteauntt què hi. ha at doAA.eA.a d'"Jnca,
ie.vi.4ta", qui JJOL jia, qui n'é* eÀ. /ie.jpon-
4abJ.e.. La le^po-^ta cÀ.OA.a, concita i. pJ.a-
neA.a: d'una banda, <L'Obn,a CuÀtuAoJ. ßa-
J.e.aA. d'Jnca, de. ¿'a¿üia un gstup de. peA-
4onesi no peA.tany.ent4 a -¿'Ob/ia, peAÒ jLeA-
mament inteA.e.44ade^ en què Jnca tingui.
queA.com diane., acce.ptabie.. Tant J.'una
con eÀ^i aÀtAe.4 pAe.4enten gÀ.obaÀment un
coA-àcteA. independent, adÍ4 de. OA.up4 po-
JJitLc4, ad¿4 de ÇA.up4 de pA.e.44Í.ó 4o-
CÍ.OÀ4 o econòmica.

PeA què f Ob fia CuÀtuAoJ. BaJ_eoA
d'Jnca 4'ka J-J-onçat aJ. doAA.eA.a d'aquei-
xa aventura? Ben 4en%iÀÀ.. De4 que de¿a-
pOAeaué 'R.aÀ.aueA., JL'úÀtima tevi/íta inque-
Aa en 'cataÀ-à, i. OAAeJ. deÀ. Segon CongA.e.4
JnteAnacionaJ- de ta no4ÍAa ttenaua, J,-
'ObAa CuAtuAOA. Batean. d'Jnca O44umi eÀ.

deuAe L J.'obÁÀ.gació de f.eA un e^jLoAÇ en
aquest 4entit, tot L que aban4 que apa-
Aegu¿4 KaiaueA, t'0bn.a CuÀtuAOÀ. va e4-
toA a punt de tAeuAe'n una, de Aevi-óta,
de4pAe4 ¿a f-ou mo44a tan.d. £.4 evident
que t'ObAa CuÀtuAOÀ. peA eÀÀ.a mateixa
podia etabo/LOA. una Aevi^ta peAÒ de cap
maneAa ha votaut f-en. 4ectoAÍ.4me. AixJ.
que ha convidat a tot4 eÍ4 inqueA4 que
ha CAeaut inteAe44ctft4 •. en aqueix pAo^ec-
te. invitació que, en nom d''"Inca ,Ae-

vi.4ta", AeiteAa públicament, indepen-
dentment de -La condició 4oci.aÀ., deÀ. 4è.-
xe, de ia ttenaua o de ta ideologia,\
COA a "Jnca, Aevt4ta" hi. cap tot inqueÀ
que vutgui. {.en. f.eina peA aÀ. 4eu pobte..

"Jnca, Aevi.4ta" no vot e44en. pAem^
4a 4ectàAÍa que 4eAveixÀ. inteA.e44O4 ¿n-^
dividuaÀ4, poÀÀ\tic4 o de OAup, 4Ínó que
tingui com a mÍ44Íó {.onamentaÀ. ta de
4eAvi.A ta ciutat d'Onca, a tot4 eÀsí
4eu4 habitants 4en4e excepció, 4en4e
pAÀ.viÀ.egÀ.4.

"Jnca, Aevi.4ta" no té vocació d'é-
446A. Àa. pAentAa d'una paït de ta pobta-
ció, 4Ínó de tota ta pobtadó. No vot
eAdevenÍA quetcom vutgoA, que etn.ba.fu. de
f.ade4a, petó tampoc no vot é44eA cuÀJLu.-
AQÀ-Í4ta. Jntentaaem, a tn.avé4 de ta
tA.an.4potència ' i. honestedat, de. què tot4
eÀ4 inqueA4 en4 con4eguem miÀÀjOA, de
f.eA-no4 m¿4 cuÀt4 i. ci.vi.c4, de 4etvL·i a
tothom peA un iguaÀ., can. tot4 vivim, i
tnebaÀÀam. ta no4ÍAa ciutat.

"Jnca, AevL4ta" no vot é44eA ambi-
gua, 4Ínó ctoAa, votent i. comprometia.
AgiÀ. i. digna. No vot e44en. quetcom de
mitge4 tintes, 4Ínó un coAAent d'aÍAe
&.e4c, alguna co4a distinta i nova. Vo-
tem que "Jnca, Aevtsta" 4ÍguÀ. t'espetó
que empenai, ta ciutadani.a at debat t ia
pAegunta, tot pen. a enAÍquÍA eÀ. nostte
pobte. No votem ¿44eA conf.oAmÍ4te4 i
AutinoAÀ.4, sinó po-Lemi.cs i. imaginatius.

"Jnca, Aevtsta" no vot ésset eina
de divtsió, ans quetcom que té ta vo-
cació d'integAació en una sota comunitat
¿usta i. sotidÒAia, conscients de ta nos-
tn.a indef.ugi.bte identitat com a pobte.

"Jnca, Aevtsta" 4L vot es4en. inde-
pendent, Objectiva, PAOOAesststa, ModeA-
na, CompAomesa i ÏÏa-LtoAquina.

"Jnca, Aevtsta" s 'of.eA.eix a ta ciu-
tat d'Jnca obeAta i esctLta en ta nos-
tta ttengua peAquè tot4, adés ets in-
queAS d'avi-OA, adés ets vinguts d'a-L-
¿Aes teAAes, tenim et dtet-i et deuAe de
4abeA-ta.

cspeAom ta benevoienca deÀ. nostAe
pobte, sobAetot ehveAs et nostAe pAÍmeA
númeAO, et quat ens senviAÒ pen. a mitto-
AOA de mica en mica.
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L'esdeveniment cabdal d'aquesta mesada de

juny es concreta en les Eleccions a Corts.
Els diversos partits polítics es llançaran
sens fre ni escatimament de diners (en el
cas, és clar, de què en disposin) a la
follia d'una interminable cursà vers l'erò-
tica del poder. Però el grau d'alegria per
a escometre-la, la cursa sens treva, depen-
drà de l'actitud de la banca, de la seva
mamella. Car és evident que la banca recol-
zarà econòmicament adés als partits més
afins i compromesos amb ella, adés als més
comprensius i condescendents envers ella.
Mentrestant el gran protagonista, el poble
sobirà, discretament arrecerat, immers en
un mar de dubtes i incomprensions, tal
volta desencisat i incrèdul, contemplarà
en silenci l'interessant espectacle. Des-
prés, a l'hora de la veritat, intentarà com
sàpiga de desenvolupar el paper encomanat:
elegir-ne un, de partit. "Inca, revista",
que des del primer moment vol ésser inde-,
pendent i objectiva, però compromesa, no-
més té la intenció de recomanar al ciutadà

mallorquí i especialment a 1'inquen que'.com-i
pleixi amb el seu deure i voti. Desitjam¡

que l'abstencionisme esdevingui mal pre-
ssentiment, ,¡r.belluma, si més no, i que tots
els ciutatans d'Inca i de Mallorca diposi-
tin en l'urna llurs vots amb honestedat.
Creiem que, per a seguir consolidant un
règim de llibertats democràti-ques, és pre-
cís que cadascú, independentment de
l'edat, sexe, llengua. ."..., deixi de banda
el més fàcil i còmode, la inèrcia, o el
més ràpid, la televisió, i reflexioni se-

riosament sobre el que més convé al nostre
poble i a la nostra ciutat, d'acord, lògi-

cament, amb els propis plantejaments ideo-
lògics. Aleshores caldrà actuar en conse-
qüència, demostrant un alt grau de forma-
ció i educació cívica. Tanmateix, per a
tots nosaltres, per als qui sempre hem
lluitat perquè la nostra llengua esdevin-
gui la inconfusible columna vertebral del
nostre poble, el nexe d'unió de tots els
qui el forman, per als qui volem viure en
català i oberts al món, el fet més impor-
tant dels últims temps ha estat la celebra-
ció del Segon Congrés Internacional de la
llengua que es parla a les Illes Balears,
al País Valencià, a la ciutat sarda d'Al-
guer, a la Catalunya francesa o Catalunya
Nord i al Principat de Catalunya. "Inca,

revista" deu en certa manera la seva nei-
xença al coratge que ens donà la celebra-
ció a la nostra ciutat de l'esmentat Con-

grés. Així que volem que "Inca, revista" i

la seva supervivència' siguin una mena d'ho-
menatge a la llengua que ens agermana, la
qual llengua ha d'ésser l'eina escaient
per a fondre les distintes comunitats que
habiten i~treballen la nostra terra en una
sola, mallorquina i solidària. Assumim la
responsibilitat, malgrat ésser-ne prou
conscients de les nostres limitacions, d'a-
judar amb eficàcia a la normalització lin-
güística i cultural. En aqueixa breu refle-
xió hi trobarem el camí cap endavant, un
camí "antic i molt llarg" i que, a més a
més, també ve del silenci.
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els 21 regidors que constituei-

xen el Consistori inquer es repertei-

xen, en concepte de pagues, dels do-

bers que pagam tots els inquers a

l'Ajuntament, 6.612.000 pessetes a

l'any o el que és el mateix 551.000

pessetes al mes?

que corresponen per partits po-

lítics:

Unió Mallorquina-Partido Reformista...-

430.000 pts/mes 5.160.000/any

Partido Socialista Obrero Español...-

... 46.000 pts/mes 552.000/any

Coalicción Popular 37.000 pts/-

mes 44.000/any

PCIB-UPI... 19.OOOpts/mes 228.000/any

Partit Socialista de Mallorca

- 19.000 pts/mes 228.000/any

que corresponen a Dreta i Esquerra:

DRETA(UM i CP) 467.000 pts-

/mes 5.604.000 pts/any

ESQUERRA(PSOE.PSM i UPI).. 84.000 pts-

/mes 1.008.000 pts/any

que p'er nom i llinatges es reperteix

així:

1- Antonio Pons Sastre(UM-Alcalde) ....

150.000 pts/mes o 1.800.000 pts/any

2- Àngel García(UM-Tinent Batlle)

35.000 pts/mes o 420.000 pts/any

3- Miguel Payeras(UM-P.Comissió)

35.000 pts/mes o 420.000 pts/any

4- Gabriel Salas(UM-P.Comissió)

35.000 pte/mes o 420.000 pts/any

5- José Balaguer(UM-P.Comissió)

35.000 pts/mes o 420.000 pts/any

6- Antonio Martorell(UM-P.Comissió)

35.000 pts/mes O 420.000 pts/any

7- Juan LLabres(UM.-P.Comissió).....

35.000 pts/mes o 420.000 pts/any

8- Bernardo Vallori(PSOE) ,

19.000 pts/mes o 228.000 pts/any

9- Carlos Cañellas(CP)

19.000 pts/mes o 228.000 pts/any

10- Pere Rayó (PSM)

19.000 pts/mes o 228.000 pts/any

11- Ramon Figuerola(UPI)

19.000 pts/mes o 228.000 pts/any

12- José Buades(UM)

14.000 pts/mes o 168.000 pts/any

13- Juan Rosselló(UM). . .-

JL4.000 pts/mes o 168.000 pts/any

14- Antonio Pons Beltran(UM)

14.000 pts/mes o 168.000 pts/any

15- Guillermo Ramón(UM) ,

14.000 pts/mes o 168.000 pts/any

16- Segui(UM)

14.000 pts/mes o 168.000 pts/any

17- Mariano Bonilla(PSOE)

9.000 pts/mes o 108.000 pts/any

18- Antonio Jiménez (PSOE)

9.000 pts/mes o 108.000 pts/any

19- Juan Coll ( PSOE)

9.000 pts/mes o 108.000 pts/any

20- Juan Sastre(CP)

9.000 pts/mes o 108.000 pts/any

21- Pedro Ballester(CP)

9.000 pts/mes o 108.000 pts/any



Amb sa busca
dins

-i-
s'ull

Ens han assegurat
que Antonio Pons Sastre,
el "batlle-nostro", cansa-
díssim, ha decidit de re-
tirar-se de la política.
¿I que no és guapo això?

Agravi comparatiu,
nanes. Crist-Rei té bat-
lle. Però per què no en
té Sa Muntanyeta, Sant
Francesc, Es Resquell,
Can López, el Centre o Es
Blanquer? És que els seus
habitants són manco in-
quers i manco importants
que els de la barriada
del tren? Tampoc no tenen
mercat setmanal. Sí, sem-
bla que té raó un veí de
Can López quan se'ns
queixava de què La Sala
feia parts i quarts. !Res-
,res, inquers, caldrà fer
la "rebel.lió de les bar-
riades! .

Ens ha arribat el ru-
mor, insistent darrera-
ment, que un conegut advo-
cat inquer podria anar de
número 2 a la llista d'UM-
-Partido Reformista a les
properes .eleccions munici-
pals. Que el PDP farà can-
didatura pròpia a Inca. I
que el PSOE i el PSM, com
a bons germans, acudiran
junts a les eleccions mu-
nicipals. Per a assegu-
rar-nos d'aquest darrer
punt, ens hem posat en
contacte amb en Llorenç
Rigo i, fent-nos mala ca-
ra, s'ha exclamat: ¡d'a-
queixa no en plurà!

eAuoo ap BID quie sapjiou ap jjB|A8jg

Davant el Triquet
i d'Inca, zona exemplar
' quant a la planificació
del tràfic, hi podeu
trobar quotidianament

, dues files de cotxes apar-
cats a ambdós costats de
la calçada, una filera de
cotxes baixant cap al
carrer Jesús i, en sentit
contrari, car aquesta es-
plaiosíssima avinguda é's
de doble direcció com la
del Pare Serra, una altra
filera de cotxes que puja-
ven cap al carrer Fira
per a desembocar a la pla-
ceta de la Mare de Déu de
Lluc.

L'altre dia un regi-
dor de l'oposició ens co-
mentava que el "batlle-
nostro" pensava de fer un
sopar per a celebarar el
tercer aniversari de l'ac-
tual consistori. El regi-
dor, ingenu, se n'estra-
nyava que les invitacions
no citassin el lloc on
s'havia de fer la bauxa.

El nostre ' Ajunta-
ment, la majoria munici-
pal, concretament, té com-

'l plexe d'escolador, de
tant forats com fa a la
pell de la nostra ciutat.

L'Aigua d'Inca és la
millor, és la més "gua-
pa", la més saborosa, la
més potable des del punt
de vista sanitari, la més
abundant i la més barata.
Tot això quedà clar a
l'últim Ple de maig.

I ara que- tomam a
parlar del Govern, és a
dir, del "batIle-nostro",-
companys del seu partit
ens han assegurat que
quan el Consell Polític
d'UM-Partido Reformista
l'elegí per a prersen-
tar-lo al Senat, Antonio
Pons Sastre no va recitar
"La mata de Pelo" ni va
vessar cap llàgrima.

Ens repeteixen de
nou que la majoria munici-
pal, havent resolt satis-
factòriament tots els in-
númers problemes d'Inca:
urbanisme, tràfic, ser-
veis de fems, aigua pota-
ble, netedat, asfalt, pla
per l'oci, cultura, norma-
lització lingüística, a-
parcaments, esports... i
haven't eixugat tots els
deutes, ha decidit de dur
a terme el sopar que es-
mentàvem amb anterioritat
i al celler que no. dèiem.



Per bon camí
VOTA^PSOE

Fèlix
Pons
Actuai Ministre d'Administració Territorial.
L'n home de gran talla política, amb un
prestigi reconegut unànimement. Fou Diputat
a Corts Constituents, i ha participat a
l'elaboració de Lleis molt importants per a la
configuració de la democràcia en el nostre
país El seu tarannà conciliador, tolerant i
moderat l'ha convertit en peça clau de la
politica, tant de !es nostres illes com de
l'Estat.

Emilio
Alonso
Sarmiento

Andrés
Paris
Mateu

Antoni
Gardas
Coll

Jaume
Llull



*
<5»

r» 
^*

O
A

/Í»
^
^
A

 
U

 
iH

7
 

8̂̂
^̂

p
 

v 
\L

_3

W

^jy
 

2
<9 

e

/̂  
*

m
 

^
L̂ 0 Q

 
¿f

> 
0
 
* *.

*

«d ^
^

¥

^XV O ^*
i VO 1



-10- P SOE

Què en destacaríeu deli
programa electoral del vos
tre Partit?.

Resposta: En primer lloc,
el seu profund realisme.Es
tracta d'un programa que,
partint de la realitat de
les notables millores asso
lides pel primer Govern so
cialista, proposa noves
prioritats i marca les me-
sures i els ritmes a seguir
per a arribar als objectius
establerts. I així com. la '.
primera legislatura de Go-
vern socialista ha fet pos!
sible la profundització de
la democràcia, la consoli-'
dació de l'Estat de les Au
tonomies i el sanejament .
de l'economia espanyola (a
quest darrer amb una apor-
tació extraordinària en so
lidaritat i esperit de sa-
crifi per part dels treba-
lladors), la segona legis-
latura ha d'esser la del
progrés cap a una major i-
gualtat entre tots els ciu
tadans: igualtat de drets,
d'oportunitats, de partioi^
pació en la riquesa creada
amb l'esforç de tots. Per
això s'han de seguir elimi
nant privilegis, però tam-
bé e'han d'acabar d'elimi-
nar les marginacions. En

aquest sentit, el programa
socialista posa' l'accent
principal en la realització
de la igualtat de drets de
la dona i eri la igualtat
d'oportunitats per als jo-
ves.

Quins projectes té el
Vostre Partit envers Ma-
llorca des de Madrid?.

Resposta: S'ha de tenir en
compte que, en unes elec-
cions generals, no elegim
uns gestors o intermediaris
que vagin a Madrid a fer
valer els interes-sos mallor
quins a qualsevol preu. A-
questa és una concepció e-
quivocada del paper dels
Diputats i Senadors, here-
tada d'un Estat corporati-
vista i insolidari, i so-
bretot centralista. Avui,
la defensa dels legítims
interessos de les nostres
illes és tasca primordial
del Govern de la Comunitat
Autònoma, que ho ha de fer
i ho pot fer, perquè la Con£
titució ens fixa el marc a-
dient, tenint en compte els
interessos també legítims
de les altres Comunitats Au
tònomes, dins la realitza-
ció del principi de solida-
ritat entre totes elles que
imposa la Constitució. En
canvi , el paper, primordial
dels nostres Diputats i Se-
nadors és aportar a la ges-
tió, al govern, a l'adminiss
tracio del conjunt del país
la visió que els illencs te_
nim de com s'ha de gestionar,
governar i administrar aquest
conjunt.

Què li diríeu a l'elector
inquer perquè voti el vostre
Partit?.

Resposta: Que no han de per-
metre que sigui debades l'es;

forç que ha fet tot el país
els darrers quatre anys per
posar les bases d'una Espa-
nya en condicions d'integrar-
se definitivament a Europa
com un dels seus països cap-
davanters. Un esforç al qual
els inquers han fet una con-
tribució massa important per
a consentir que ara venguin
els eterns nostàlgics del pas
sat a fer girar la roda del
temps a l'enrevés.

Creu el PSOE que, després
de quatre anys, la política
autonòmica ha tocat sòtil?.

Resposta: No. El PSOE consi-
dera que la pol'ítica autonò
mica no haurà tocat sòtil
fins que totes les Comunitats
Autonomes tenguin un nivell
de competències sensiblement
igual, i sobretot |un| nivell
sensiblement igual d'eficàcia
en l'exercici d'aquestes com-
petències. Ara bé: El PSOE, i
tot el que no vulgui fer demà
gògia, sap que aquest és un
procés que necessàriament ha
d'ésser molt lent si no es vol
córrer el risc de perjudicar
greument el ciutadà i deterio
rar, més greument encara, la
credibilitat del sistema d'au
tonomies. Per això el PSOE en
aquets moments l'accent pri-
cipal de la política aufconò-
micoj-.s'ha~de posar en la con-
solidació de les autonomies i
la millora de l'eficàcia en
l'exercici de les competències
que ja tenen. Ja sabem que no
tots els Governs de Comunitat
Autònoma han tengut una actua-

ció tan desastrosa con el de
les nostres illes, presidit per
Coalició Popular. Però, excep-
tuant potserOatalunya, totes les
altres també son lluny encara
d 1 assolir el nivell d'eficàcia
que els és exigible.
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Què en destacaríeu del
programa electoral del vos;
tre partit?.

La Coalición Popular
propone en cuanto al PARO,

crear nuevos empleos y con
servar los actuales: en SE
GURIDAD CIUDADANA lograr
que esta-sea una realidad;
en PENSIONES proteger con
la Ley los derechos adqui-
ridos; en LIBERTADES, garan
tizar el Derecho ¿. la Edu-
cación, con- oguir una tele
visión libre y plural con
el máximo de canales priva
dos- en CULTURA promoverla
que1 sea independiente y
creadora fomentando la in-
vestigación y las nuevas
tecnologías. Además, COALI_
CI ON POPULAR,' propone la~
reducción de la exagerada
presión fiscal, menos im-
puestos.

Quins projectes té el
vostre Partit envers Mal lor
ca des de Madrid?.

Coalición Popular an-
sia que Mallorca y Baleares
en su conjunta aporten al
Gobierno de la Nación el
carácter trabajdor y em-
prendedor de nuestra gente.
Contribuir al Estado apor-
tando y no esperando cuan-
to podremos extraer de él.
Solidaridad y justicia es
todo cuanto se debe exigir
Las autonomias deben basar-
se en buena parte en esto.

Què li diríeu a l'elee
tor inquer perquè voti el
vostre partit?.

Al ciudadano de Inca,
lo que hemos de procurar
hacerle llegar las opcio-
nes políticas, es un men-
saje de ilusión en el fu-
turo. Lo que nos jugamos
todos en el Gobierno de la
Nación. Con el socialismo
en el poder otros cuatro a
ños, la prosperidad de núes
tra ciudad deberá mirarse

como si de una excepción se
tratara. Quien en Inca ha
nacido o en ella ha elegi-
do desarrollar su vida dia
ria no hay porqué conven-
cerle de que vaya a votar
y vote nuestra opción. Sa-
brá elegir y bien sin que
nadie le prometa imposibles
a cambio de un voto.

Creu la Coalició Popu-
lar que per si de cas obté
la majoria absoluta, can-
viaria el mapa i el contin ,
gut de las autonomies?.

Coalición Popular pro-
pone la reestructuración
del Estado para adecuarla
al hecho autonómica, supri^
miendo dualidades innecesa
rias, y reduciendo sus di-
mensiones potenciando a la
vez las fórmulas de coordi
nación y cooperación con
las autonomías, estableciera
do un sistema de financia-
ción que permita la autono-
mía real de las Comunidades.
Coalición Popular propone
en su programa un desarrollo
constitucional que permita
el necesario equilibrio en-
tre los poderes del Estado
y los de las autonomias;que
haga posible la utilización
de la Comisión Mixta de las
Cortes españolas para las
comunidades Europeas y dar
cauce de entendimiento polí^
tico para la integración de
las Comunidades Autónomas,
y, una modificación de la
financiación autonómica con
lo cual se acabaría con la
penosa realidad de que por
cada peseta de impuestos

que pagamos los mallorquines
a Madrid sólo unos pocos
céntimos nos son devueltos
para que administremos núes
tra Autonomía.
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Què en destacaríeu del

programa electoral del vo£

tre partit?.

Els eixos que informen

el nostre programa són:Tob

tenció d'unes màximes co-

tes d|autogovern i la soli^

daritat amb els altres po-

bles de l'Estat espanyol,i

Europa; per això necessi-

tam reformar la Constitució

Espanyola i l'Estatut.

L'altre eix important

es refereix a la política

exterior de l'Estat; supo-

sa la desvinculació total

dels blocs militars i la de

fensa de la neutralitat.

En matèria-econòmica

propugam un enfortiment de

la inversió pública i en el

privat i mitjana empresa.

Per a combatre l'atur, en-

tenim que les mides més a-

dequades són: la reducció

de la jornada laboral, la

inversió en tecnologia,per

a disposar-ne d'una pròpia

i l'adaptació de la nostra

agricultura a les necessi-

tats de Les Illes i de la

CEE.

Altres elements bàsics

del programa són: l'obten-

ció d'una sanitat gratruï-

ta del mateix, substitució

de l'energia nuclear per a

d'altres d'alternatives amb

la finalitat d'arribar a

una estabilitat entre el

progrés i la natura.

Quins projectes té el

vostre partit envers Mallor

ca des de Madrid?.

Fonamentalment :

- Lluitar per la nostra

autonomia per aconseguir més

competències i un millor fi

nançament de les mateixes.

- Impulsar tot allò que

afavoreixi una economia més

equilibrada. Entenem que hi

ha una desproporció entre

els imposts que pagam els

mallorquins i la inversió

pública que es realitza.

- Neutralitat en políti-

ca exterior, desmantellament

de Ien bases americanes a

Mallot ca.

- .Reconeixement de la

realitat pluricultural de

l'Estat i potenciació, per

tant, de les diverses llen-

gües i cultures.

Què li diríeu a l'elec-

tor inquer perquè voti el

vostre partit?.

Hi ha moltes raons d ' en

tre elles aquestes:

- Som l'únic partit ma-

llorquí, no depenent de Ma-

drid, que es presenta a a-

questes eleccions.

- Per a aquells que ente_

nen que és necessària una

força política mallorquina

i nacionalista som l'única

opció en aquestes Illes.

- Entenem a més que la

tasca que podria dur a ter-

me un Diputat del PSM-EN se

ria molt més profitosa que

l'a que duen altres diputats

enquadrats en partits d'àm-

bit estatal i que es limiten

a seure als seus seients amb

el grup respectiu.

- Per últim, tots sabem

que les comunitats autònomes

que es fan sentir a Madrid

tenen diputats nacionalistes,

sobretot diputats d'esquerr

nacionalista.

Per això, per fer sentir

la veu de Mallorca al parla

ment és pel que pensam que

la nostra veu hi ha d'arri-

bar.

Perquè el PSM no ha par

ticipat en Izquierda Unida?.

.Noitros pensam que l'esque_

rra nacionalista s'ha de fer

des de Les Illes i no des de

Madrid, igualment com s'ha f et

als altres pobles de l'Estat.

Entenem que Esquerra Unida

no és -la solució al futur de

l'esquerra al nostre país, ja

que com s'ha demostrat després

del referèndum, aquesta té un

component important de nacio-

nalisme, pacifisme i ecologia

i no només d'esquerranisme re

presentat pels partits tradi-

cionals de l'esquerra.

Per tant els nacionalistes

no ens sentiríem identificats

.en un grup parlamentari que

no defensas els interessos ess

pecífics dels pobles de l'es-

tat espanyol, sinó uns interès

sos partidistes i de recupera

ciò d'un determinat esoai po-

lític.
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Què en destacaríeu del
programa electoral del vos
tre partit?.

- El programa del Partit
Reformista Democràtic cons
ta de més de dos-cents fo-
lis. És impossible plasmar-
lo en un espai tan reduït.
Tots els problemes nacio-
nals són mereixedors de l'a
tenció dels reformistes. I
l'atur, la sanitat, la se-
guretat ciutadana, les dro
gués, les pensions, l'eco-
nomia nacional, la creació
de nous llocs de treball,
etc., i altres aspiracions

cfue creim que resulcea ne-
cessàries per a la bona mar
xa del país són fites impor
tants que s'han de tenir pre

- sents.

Quins projectes té el
! vostre partir envers Mallor
: ca des de Madrid?.
I
- Defensar els interessos i
els drets de la nostra Comú
nitat i Autonomia i ajudar
a resoldre els problemes de
les altres Comunitats Autò-
nomes.

Què li diríeu a l'elec-
tor inquer perquè voti el
vostre partit?.

- Que pensi que, malgrat les
traves que, en tots els sen
tits i per tots els medis
s'han posat a Unió Mallorqui^
na, hem lluitat i hem acons£
guit tenir personalitat prò-
pia dins el mapa. polític i-
llenc, com ho confirma el re
Cuitat de les eleccions muni
cipals. Som defensors de la
nostra terra, de la nostra
llengua, de la nostra cultu-
ra, com sap bé tothom. A :aés,
tenim la satisfacció de veu-
re que, cada dia més, van in
tegrant-se persones que sen-
se haver nascut a l'illa,sen
teu com nosaltres l'amor a
Mallorca. Demanam el vot per

què estan segurs de que els
nostres problemes han de ser
resolts per nosaltres, idub
tam que cap partit estata-
lista tengui vocació i desig
d'ajudar-nos en aquest sen-
tit. Estam cansats de prome_
ses electoralistes.

Com així Unió Mallorquí
na: no es presenta com a tal,
talment com ho fa CiU a Ca-
talunya, i consent a quedar
engolida dins un partit es-
tatalista?.

- No hi ha tal cosa. Unió
Mallorquina no ha estat en-
golida pel Partit Reformis-
ta, sinó que Unió Mallorqui^
na, juntament amb altres par
tits regionalistes d'Espa-
nya, ha fundat el Partit Re
formi sta, amb la seguretat
de què així tindrem veu i
vot en el Parlament i en el
Senat. És un ambiciós i po-
sitiu projecte polític que
comença a preocupar a les
altres forces polítiques,
que des del primer moment
ens han combatut i ens fan
la guerra. Noltros pensara
¡en la pau, en el diàleg i te
nim l'a certesa de què les
ipròximes eleccions portaran
!més d'una sorpresa a aquells
que pensen que tenen la
clau de tota la parcel·la
política del país.

/IPOTECARIA1
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PartkJo Comunista de España (PCE), Federación
Progresista (FP), Partido Acción Socialista (PASOC),
Partido Comunista de tos Pueblos de España (PCPE
Izquierda Republicana, Partido Humanista (PH),

. Partido Carlista

LLORENÇ VIVES I MIR

ANTONI VIVES I MIR

A S S E G U R A N C E S

ASSESSORAMENT

ECONOMIC, CONTABLE
i FISCAL

CARRER MAJOR, 20
TELÈFON 50 49 BB - INCA

R E N D A - 1985

Assessorament i elaborado

de la declaració

de renda de 1985
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1,- Nuestro proyecto político nace con un objetivo j
fundamental: Toher" a «tacitar la üustón del pueblo '
espafloL --*«-— "T*

2.- Solo
pueblo ha.
pueblo legitime

y actuar en nombre del
fios grupos políticos a quienes el
—-«notai.-i "»w «•'? ö-

uw sT * vsraini OT.'(r.¿
.la persona; a "su BbeHad y

H%nid««t como el eje central de nuestra Mologís pero"'1

entendemos como esencial à kr misma su dimensión
social, -u on) "sW*<i -JßT»*>0 «tttitff «1 .tuai!

«1 ti» stf0 « .Otí*H<«X ^nnt«^**w***.f? «*
'int<r4.- DefendcBOt «u iociedad de mérito'en que ä

eituerzo y d trabajo tengan su recornperm pero'1

nadie, en nombre it k Hbertad puede defender la
.jbjustídadelotprMkgn«. .»JH ̂ ^»<Uiy»»(W^n
i ínoi;toílin33*9 u( vAjnc * ***l•*C~'W <M> sis ,Jif >

• t ' 5.- La moderación,* tolerancia y et respeto mutuo
entre ideologías diferentes son conquistas esenciales

rde las naciones y motor de su desarrollo. '-* ~ : '•• '
:p ^X'ï tot im 3JTC.'.« Enuiof «n ,rt* .-ni) 5<i

, . 6.- Eipafta necetiu su sistema 'politico con
. personal e instituciones dotadas de capacidad

integradora y de dialogo. i.-'«.»ÎT!Î;MI c*mì E«•;*•; •.. .
\ v>'i O aso r usili ^ '" ¡1 "I'~ i-".rnc,:i .¿-.r

7.-•Apoyaremos siempre la supremacía del poder |
crvfl que venga determmado por h mayoría de los I
españoles, \avsb; ö .1 '¿-:-i ¡ ''--ï nvj'fu.^'ïfl

CENTRO
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UNIDA

ca de defensa y ampliación

de las libertades democráti
cas, una impregnación gene-

ral, en todo el programa,de

una política profundamente
ecológica. También hay que j

reseñar la idea de ir confuí]
gurando un modelo de Estado

federal.

¿Qué proyecto tiene para

Mallorca vuestra coalición

desde Madrid?.

Bien, nosotros hemos e-

laborado varias propuestas
que, desde Madrid, deberían

contemplar los intereses ma

llorquines, esas propuestas

van, desde solicitar la pro
hibición de atraque de los

buques de la Vía Flota, así

como el desmantelamiento mi/

litar del Puig Major, hasta

medidas de tipo laboral ha-
cia los trabajdores sujetos

a contratación temporal, pa

sando por una propuesta de
regionalización y traslado

al sector público de las Ca

jas de Ahorros, así como la
ampliación del máximo de cora

¿Qué destacarías del prepotencias del Estatuto de
grama electoral de la coali Autonomía y ello en un con-

ción? texto de defensa del uso de

nuestra lengua catalana.
Lo mas importante, de for

ma muy resumida, es: por una
parte la defensa de una po-
lítica de paz y neutralidad

que se concreta con el des-

mantelamiento de las bases En primer lugar le seña
militares norteamericanas, laría que el Parlamento,sin
salida de la OTAN, disten-una fuerza de izquierda, es;
sión... Así mismo en lo ecotá, lògicament, condenado a
nómico y social una políti-realizar una política dere-

ca cuyo eje es: la lucha conchista. El PSEO, hoy por hoy,
tra el paro, el mantenimienno representa ya, por la po

to del poder adquisitivo delítica realizada, una opción
los salarios, de las pensiode izquierdas. Si existe, en

nes. Dedicar prioritaria a-el parlamento, una opción de
tención a la Sanidad públi-izquierda como la represen-

ca, la enseñanza. Y, final-tada por Izquierda Unida,pen
mente, junto con una politisâmes nue, el PSOE o sea, su

¿Qué dirías al elector

para que vote vuestra coal^
ción?.

grupo parlamentario y el Go-

bierno, -en lugar de ceder,
continuamente, ante la dere-

cha sufriría una presión des;

de la izquierda suficiente

como para conseguir que,cuan

do tenga que dictar leyes an

ti-populares, piendo porejem

pío la ley de recorte de pen-

siones, o se lo tenga que pen

sar dos veces o, sencillamen

te, opte por los criterios

más favorables a los trabaja
dores, a las capas populares.
El voto a Izquierda Unida es,

por lo tanto, a la izquierda

pero, también, para forzar a

que se realice una política
de izquierda, o sea una poH
tica de paz, progreso y jus-

ticia.
¿Cómo definirias la ideo

logia de Izquierda Unida?.

Izquierda Unida es, como
se sabe, una coalición forma
da por varios partidos polí-

ticos y personas de la iz-

quierda independiente etc.
La forman el PCE, la Federa-

ción Progresista, partido H
derado por Ramón Tamames, el
PCPE, así como el PASOC de A

lonso Puerta. Así mismo al

ser una coalición abierta en

ella se integran personalida
des independientes como Jai-

me Miralles o Cristina Almei^
da u otros partidos como el
Humanista o Izquierda Repu-
blicana. Por lo tanto el de-
nominador común de Izquierda

Unida es la coincidencia en
realizar una política de avan
ce social, de progreso favo-
recedero a todas las capas

populares, eso es a los tra-

bajadores, a los campesinos,

a los profesionales, a los J£
venes y estudiantes, a los p£
quenos y medianos empresarios

en fin,,, a todo lo que no-sea

el gran capital industrial y
financiero.
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Què en destacaríeu del

programa electoral del vos_

tre partit?

El C.D.S. davant aques_

tes properes eleccions ha

elaborat un programa -_que

pretén oferir al poble es-

panyol l'esperança i la il^

lusió que creim necessària

per al present i futur que

ens espera. Podem destacar

fonamentalment :

. En el programa econòmic:

Creació de llocs de feina

a través de la petita i mit

jana empresa. Disminució

dels costos de mà d'obra bai^

xant els pagaments a la Se_

guretat Social, essent a-

questa bàsicament sufraga-

da pels Imposts Generals"de

l'Estat i part corresponent

de l'IVA. No renunciam a la

inversió pública, generado

ra de col·locació. Volem

així mateix una legislació

laboral més flexible, apH

cant fórmules que permetin

amb acords concertats poder

c0:11.1 actar més personal.

Potenciació dels plans

d'investigació i noves tec

niques. El nostre oferiment

és triplicar en quatre anys

els pressuposts correspo-

nents .

Supressió de la Declara-

ció de Renda pe!r als pen-

sionistes i jubilats.

Un Servei Militar adequat

a tres mesos i amb possibi-

litats de fer cursos d'espe_

cialització i modernitzar

1'exèrcit.

Revisió dels acords amb

Estats Units i plantejaments

reals de futur.

Preocupació i interès es-

pecífic per a tots els temes

relacionats amb el medi am-

bient.

Quins projectes té el

vostre partit envers Mallor

ca des de Madrid?.

És bàsic pel C.D.S. la

consolidació de l'Estat de

les Autonomies. El partit

defensa el model autonòmic

i se sent contrari al tomb

que han sofert darrerament,

impulsades pel Partit Sòcia

lista.

El Centre Democràtic i

Social és autonomista i no

pot emprar imposicions cen-

tralistes en contra de les

bases i de l'opinió pública

balear.

L'autonomisme del C.D.S.

suposa una interpretació de

Mallorca com a comunitat ca

paç de tenir una economia e

quilibrada, de renovar la

seva estructura industrial,

de defensar els productes a

grícoles etc. En definitiva,

creu en uns modes i unes con

ductes de modernitat que fa-

cin sentir als mallorquins

plenament integrats.

Què li diríeu a l'elector

inquer perquè voti el vostre

partit?

A l'elector inquer lipo

dem dir que el nostre partit

representa el vertader cen-

tre, l'equilibri entre la

dreta i l'esquerra i la mo-

deració entre els extremis-

mes, la demagògia i el radi^

calisme. Una política moder

niczadora,progressista,amb

estabilitat i coherència,

amb la qual n'estan identi^

ficats molts d'espanyols.

Demanan, per tant, atots

aquells inquers que se sen

tin centristes i progressis^

tes que el dia 22 de Juny

votin al Centre Democràtic

i Social.

Quines diferències hi

trobau entre el CDS i els

partits situats a la seva

dreta i a la seva esquerra?

Ens identificam total-

ment com una opció de cen-

tre progressista, molt dis

tants d'una dreta conserva

dora que no ha anat evolu-

cionant, i també diferents

de la filosofia socialista.

Consideram que un biparti-

disme, tal com tenim ara,

no és positiu per a la de-

mocràcia i que el nostre

programa ofereix un marc a

dequat per al desenvolupa-

ment del poble espanyol.

Respecte a la disputa

del mateix terreny per part

d'un nou grup polític, sim

plement assenyalar que creim

que representa més a la dre -

ta que al centre, i la pro-

va la tenim a Galícia i aquí

a les Illes, amb la formació

dels Governs d'aquestes Co-

munitats Autònomes.
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ENTREVISTA
Antoni Armengol i Colí

President de l'Obra Cultural Balear
Darreries de maig. Un ho-

rabaixa lleig, els arbres de
la plaça Mallorca niais, com
ensopits, un oratge, més
aviat fresc i un cel alt i
encapotat, asprívol, que en-
sopega amb innúmers clapes
entintades. Havíem quedat de
veure'ns a ca seva, de tard.
tinc la impressió que el dia
s'esveira rúfol, xerec. El
cel, en el breu espai de
pocs segons, s'ha obscurit
més i un esbart de núvols
viatgers, magres i poc ac-
tius, a molien mitja dotzena
de gotes rabassudes que no-
més assoleixen d'embrutar«! a
calçada.

La gent que se m'encreua
pel carrer camina lassa, amb
lentitud desesperant, com
cansada. Jo mateix m'hi sent
una mica, cansat. Aqueixa
humitat desficiosa se'm fa
insuportable.

Carrer Barco, 40. M'atur
en sec i me 1'esguard de
prim compte. Es tracta d'un
edifici ben conservat de pri-
màries de segle, no gaire
alt, tan sols una planta i
un porxo a sobre, d'inconfu-
sible caràcter. La façana és
de mares, tot ennegrit pel
temps i la pluja, i em re-
corda un xic alguns detalls
isolats del modernisme. Am-
pla, esplaiosa i orientada
vers el llevant. Cal reconèi-
xer que el conjunt serva gai-
rebé escrupolosament l'encís
de tot allò que roman carre-
gat d'anys i d'història.

N'Antoni m'espera d'ençà
una bona estona. Ambdós hem
pujat dalt, a l'estudi embi-
gat i de sostre lleument in-
clinat, més aviat baix, sen-
se dir res; L'estudi serva
la fesomia d'un vell porxo
que d'ençà una dècadafou es-

merçat a l'efecte.
Hem encetat la converse amb
quelcom d'intranscendent i
esporàdic que tot d'una m'ha
fugit del cap, com un llam-
pec . Ens seiem ran de la fi-
nestra que dóna al carrer,
l'un davant de l'altre. Men-
tre obr el bl'oc de notes i
en prepar la ploma, me l'ob-
serv detingudament, talment
el veiés per primera vegada.
Moviments suaus, tranquils,
d'excessiva prudència.

Antoni Armengol i Coll,
el nostre personatge d'avui,
és el president de l'Obra
Cultural Balear d'Inca d'en-
çà gairebé tres anys.

N'Antoni Armengol i Coll
va néixer a Inca un primer
d'octubre del 1944, al ca-
rrer Major, aleshores Gene-
ral Franco, número 55, avui
39. Estudià el batxillerat
al col.legi Beat Ramon Llull
d'Inca i el primer ensenya-
ment al col.legi Sant Vicenç
de Paül de les Monges de la
Caritat.Cursà la Llicencia-
tura, en Filosofia i Lletres
a la Universitat de Barce-
lona. Especialitzant-se en
Història General. Exercí la
professió de primer al col.-
legi Nacional de Camp Redó
de la Ciutat de Mallorca i
posteriorment al de Sa Po-
bla. D'allí s'incorporà a
l'Institut de Formació Pro-
fessional d'inca. Oposita a
Professor Numerari d'Humanís-
ticai obtingué plaça a
l'Institut Politècnic de Ciu-
tat de Mallorca on impartí
Humanística al llarg d'un
curs escolar. A l'any se-
güent aconseguí el trasllat
a 1'Institut de Formació Pro-

fessional d'Inca del qual

n'és en lfactualitat el Se-
cretari .

- Recordes quelcom de
transcendent per a la teva
formació de l'estada a Barce-
lona en cursar Filosofia i
Lletres? li pregunt de sobte.

- Si, record d'una manera
molt especial la lluita estu-
diantil contra el franquisme
que conduí a la creació del
clandestí Sindicat Democrà-
tic d'Estudiants de Oarcelo-
na. La meva participació en
aquella lluita féu que fos
expedientat un parell de ve-
gades. Vaig estar en contac-
te amb gent fantàstica que
lluitava sense desmai per la
Democràcia i per la seva
terra, gent progressista i
nacionalista que em varen in-
fluir decisivament. Aquells
anys d'aprenetatge a la Fa-
cultat, si bé quasi sempre
romania tancada i en cons-
tant setge pels "grisos", fo-
ren decisius per a la meva
formació. Sí, sens dubte les
meves relacions amb els com-
panys de residència i de Fa-
cultad ajudaren positivament
a la meva formació humana.

Fa una breu pausa, es pas-
sa la mà pel front suat, len-
tament, i continua:

riealment aquells anys
de la dècada dels 60, a Bar-
celona, la repressió, la
por, la nostra lluita en fa-
vor de les llibertats de
l'home i de la nostra terra,
la justícia social, són im-
possibles d'oblidar.

- Com veus el teu poble,
Inca, si enrecules cap a la
infantesa?

- Els records que tinc de
la meva infantesa sóji sempre
bells. Molts de. pics en sent
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nostàlgia i em pos malencò-
nic. La meva Inca d'aquella
època llunyana, com totes
les coses del món, posseïa
aspectes positius i d'altres
negatius. Inca aleshores era
una població més habitable
que ara, més o manco bella,
però amb una personalitat
ben definida, la qual cosa
avui ha perdut definitiva-
ment» LLavors, emperò, enca-
ra no s'havien comès els es-
candalosos desastres urbanís-
tics que han canviat de feso-
mia el meu poble i que podem
contemplar amb tristesa. En
referesc entre d'altres, a
la reforma que es féu de la
Plaça de Mallorca (abans de

José Antonio Primo de Rive-
ra), la font, els rentadors
i abeurador, l'enrunament de
.tantes cases que esdevenien
el rostre d'Inca i la poste-
rior construcció de grata-
cels com a gàbies, inhabita-
bles, lleigs

Somriu. Desencreua les ca-
mes i les torna a encreuar,
engronsant-les de pressa.

- La gent era molt més
comunicativa, llavors, i no-
saltres, els nins, podíem ju-
gar tranquil·lament fora de
la casa. La població era més
animada. Record amb nostàl-
gia aquells passeigs dels
diumenges pel carrer Major,
ple de gom a gom La

part negativa: la manca de
llibertats, l'ofec del meu
pais i de la meva llengua,
la uniformitat estatal, la
repressió política i també
religiosa, el cara al sol,
com a símbol del partit únic
i tantes i tantes coses que

val més no esmentar......
- Tu .ets catòlic, diria

que molt catòlic- li-dic, al
vol.

-Sí, sóc profundament
cristià, practicant.

- Et sent polític d'algu-
na manera? Quan començares a
sentir la política?

- Sí, intensament. Tothom
ho és, polític, moltes de ve-
gades sense adonar-se'n. Per
a mi, en concret, la políti-
ca és una mena d'obligació,
un deure moral, gairebé. Per
això mateix tot d'una vaig
participar en la lluita estu-
diantil a Barcelona, conjun-
tament amb el Front Nacional
de Catalunya, PSUC, Esquerra
Republicana, Moviment Socia-
lista de Catalunya i Conver-
gència etc.... També tot
d'una, ja a Mallorca, vaig
ser fundador a Inca del PSM,
aleshores PSI. Sí, crec que
l'atracció per la política
em ve de família. Mom pare,
gairebé sense adornar-se'n,
car ell no volia que quan
vingués la democràcia inter-
vinguéssim en política, em
comtava l'agitada vida del
meu avi, en Jaume Armengol i
Pascual, cap dels liberals
progressistes, elegit en di-
verses ocasions batlle d'In-
ca, diputat i lletrat de la
Diputació de Balears. Mom pa-
re mateix, que a més d'apote-
cari titular fou durant la
República professor de Quími-
ca de l'Institut de Bat-
xillerat de Sant Domingo,
mantigué estretes relacions
amb gent d'Esquerra Republi-
cana, especialment amb efl
Jrancesc de Sales ARUÜÓ f
n"'Emil i Darder.



Se'l veu emocinat pels re-
cords tan vius.

- Sincerament continua
dient n'Antoni crec que
l'avi, mon pare, els meus
germans, i les meves arrels
profundament cristianes i la
meva estada a Barcelona
m'han fet talment sóc.

- Antoni, que recordes de
positiu del teu pas pel pri-
mer Consistori democràtic
del qual en fores de primer
Regidor i després Tinent
Batlle, a l'oposició de la
majoria UCD-PSOE?

- Malgrat les desagrada-
bles tensions, intrigues, de
vegades joc brut, quan el
meu grup ostentà el poder du-
gué a terme una democratitza-
ció profunda, es posaren les
bases de la normalització
lingüística i cultural, es
recobraren les festes popu-
lars perdudes, s'obrí la Sa
la als ciutadans i enti-
tats Crec que tot això

fou positiu, tota la resta, (
gairebé tot, negatiu.

- Et sents satisfet de la j
teva labor al davant de
1'OCB?

- No gaire. Hem tingut
fallides, potser comprensi-
bles, sobretot si ens n'ado-
nam que treballam en un po-
ble excessivament individua-
lista i potser poc preparat,
per manca de mitjans econò-
mics, de vegades et ve el
cansament, la desmoralitza-
ció per tantes incompren-
sions però cal seguir
endavant, perquè crec que
Mallorca i Inca necessiten
de l'Obra Cultural Balear.
Al llarg d'aquests últims
anys hem seguit amb les clas-
ses de català; hem organit-
zat taules rodones i confe-
rències sobre temes d'Inca i
de Mallorca; hem col·laborat
amb la premsa local "Dijous"
i amb Ràdio Balear; hem reco-
brat festes populars que
s'havien perdut, com la "Fes-
ta de les Llanternes" i "Ma-
tances"; hem intentat de

millorar la de Santa Maria
la Major; hem canviat els mè-
todes d'administració inter-
na; hem augmentat considera-
blement el número de socis i
hem seguit lluitant per a ,la
normalització lingüística i
la prova més evident és la
sortida al carrer d'aquesta
revista que edita OCB a cos-
ta de molts de sacrificis,
tant econòmics com de feina;
a la fi hem reivindicat l'en-
derrocament del molí de
l'Avinguda d'Alcúdia, un
carrer per Antoni Mateu* i
Marc Ferragut. Però sempre
ens hem topat amb excessives
dificultats, de diversos ti-
pus, incomprensions injusti-
ficades i la cançoneta de

sempre, que feim política,
quan la veritat és qui fa
política és el qui ens acusa
a nosaltres.

Fa una alenada fonda i
continua:

- Queda molt per fer. En-
tre d'altres coses: obrir-
nos una mica més al poble,
crear un grup de joves i in-
sistir més amb la necessitat
de defensar la nostra llen-
gua per evitar la seva desa-
parició.

- Què esperes de la revis-
ta "INCA" que pensau editar?

- De primer vull dir que
en sent satisfet de poder
dur a terme quelcom tan im-
portant com un mitjà de comu-
nicació social, tot conti-
nuant la difícil tasca de

mestre Miquel Duran. Esper
que sigui el vehicle idoni
per fer la normalització lin-
güística i cultural a Inca,
que ajudi en el que pugui a
fer una Inca més progresSls-
ta, tolerant i més mallor-
quina. Confiï, altrament, en
una resposta favorable per
part del poble, però sobre-
tot d'aquelles persones que
estimen la seva terra i la
seva llengua, la dels nos-
tres avantpassats.

No sé per què la primera
pregunta que se m'acut és so-
bre la mort. I, sense pen-
sar-m'ho dues vegades, la hi
enfloc:

- Tems la mort?
- Si. Per què negar-ho?

Però més que d'una manera
egoista, la tem perquè és
una injustícia irreparable,
ja que se'n du i se n'ha
endut les persones que més
estimam.

- Antoni, quina és la te-
va màxima il·lusió?

- Aconseguir un món més
just i més feliç. No puc
oblidar les fondíssimes desi-
gualtats socials, les
guerres, la manca de lliber-
tat de persones i pobles.

- Creus que Inca, a ni-
vell institucional, necessi-
ta un canvi . polític? Creus
que per això és precís no
perdre vots per les bardis-
ses i aconseguir una sola
candidatura, per l'esquerra?

- El canvi polític a ni-
vell d'Ajuntament, Inca el
necessita com el pa. Pensem
que des que desaparagué n'An-
toni Mateu, Inca ha estat go-
vernada per la dreta, ja que
la CPI que es presentà a les
eleccions del 1979 no fou
uniformement d'esquerra, era
una mescla. Es difícil acon-
seguir una sola candidatura
i no ho veig bé, ja que hi
ha moltes coses que diferen-
cien el socialisme democrà-

, tic del comunisme i també
i del centre, és clar. Perso-
! nalment defens, malgrat les
diferències, de vegades pro-
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fundes, que el PSOE i el PSM
vagin junts a les properes
eleccions.Crec que només ai-
xí «s pot donar el canvi,
tan social com del caire na-
cionalista. Si ambdues for-
ces es presenten separades,
què és el més probable, les
elecccions les perdrà el can-
vi i el progressisme. Si
triomfen, a Inca en concret,
representaria un aire nou,
fresc, també més nacionalis-
ta i més just dins les insti-
tucions i, concretament, en

el poble d'Inca. Vull que
quedi clar que la meva postu-
ra personal es refereix a
una coalició, de cap de les
maneres de fer un sol partit
dels dos, és a dir, una con-
vergència.

- Penses presentar-te a
les properes eleccions?

- No, de moment crec que
no.

- Què meynsprees més dels
homes?

La Hipocresia i la
deslleialtat.

- Quina fou la teva postu-
ra davant el Referèndum de
l'OTAN?

- El meu vot fou NO, sóc
pacifista, contrari als
blocs militars i no crec en
les armes, sinó en l'home.

Quan ens acomiadàrem feia
fosca tancada. Crec que va-
lia la pena l'entrevista.

Jaume Armengol.

Confecciones
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Joan Sastre, President

JOAN SASTRE, PRESIDENT DE
LA GLÒRIA DE BÀSQUET."Amb
l'esport es dóna a conèi-
xer la ciutat de la pell"
(Joan Sastre).

A la reestructu-
ració que dur a terme la
Federació de Bàsquet,
s'ha vist involucrat l'e-
quip de LA GLÒRIA d'Inca,
avui el més representatiu
a l'illa de Mallorca.

Aquesta nova or-
ganitçació dintre les dis-
tintes categories del bàs-
quet nacional ha fet pos-
sible que l'equip d'Inca
tengui acce» a l'ascens a'

la categoria superior, la
primera B. Aquest fet a
més d'ésser molt intere-
ssant per l'af?cionat se-
ria, en paraules del pre-
sident Sr. Sastre,una
gran satisfacció.Malgrat
això, el Sr. President
ens va manisfestar que pa-
ssar a primera B. suposa-
ria tot una sèrie de pro-
blemes, sobretot econò-
mics. Per altra part tam-
bé dependria del grup que
ens tocaria en sort."En a-
quets moments manifesta-
ria el Sr. Sastre estam
.en contacte i gestionant

amb cases comercials inte-
ressades en patrocinar el
club, això ens ajudaria a
solucionar les dificul-
tats econòmiques. Esperem
que prest es decideixi,
entre els quatre o cinc
interessats, qui serà el
patrocinador" .Darrteirament
s'han escampat uns rumors
que apuntaven a que LA
GLÒRIA seria filial del
Reial Madrid. En relació
a aquet rumor el Sr. Sas-
tre ens digué : "Això no
és veritat. S'ha confós
l'assessorament amb el
fet d'ésser filial. Nosal-
tres demanàrem consell i
ajuda esportiva, no sé
d'on s'ha tret aquet ru-
mor. Serija' interessant
que pogués ésser així, ja
que tendríem garantit l'è-
xit més rotund, però d'ai-
xò no se n'ha parlat i no
cal fer-ne referència. Es
veritat que ells ens han
ajudat a formar la base
de 1'equip, i estam pen-
dents de què ens puguin
trobar un jugador ameri-
cà". Es imprescindible per
jugar a Inca que 1 ' equip
pugui emprar una pista co-
berta. Pareix que per
part de l'Ajuntament d'In-
ca no es fa res en a-
quest sentit bé perquè no
hi ha possibilitats econò-
miques o bé per manca

FERRETERIA COU
3(ec a goteig i per aspersio'
'Productes per a Ics pCajues cfeí camp
OVÍantics de portes

ftvtagMta <M ebb« Uoapart. 189-1« - Camr dw In*, t» -JM. &ooe w

Plaça /anu «arlo to mejor, o-M - Td. SOM M IflCR - mallorca



de La Glòria de Bàsquet
d'interès. El Sr. Sastre
va dir "que el poder ju-
gar a Inca seria la seva
més gran alegria i també
¿e tots els inquers. Els
integrants del club, tec—
nies, jugadors\i demés ten-
dríem una gran satisfac-
ció de què això fos reali-
tat. Hi ha pobles com Sa
Pobla, Alcúdia que tenen
pista coberta. Aquesta
pista també podria utilit-
zar-se per fer-hi actes
culturals com concerts,
teatre, etc..."Creu també
el Sr. Sastre, que si ha-
gués una pista coberta i
l'equip de LA GLÒRIA po-
gués jugar a Inca. "La in-
dústria del calçat es veu-
ria beneficiada,en conèi-
xer , en altres indrets,
la nostra ciutat.es conei-

xeria l'activitat princi-_
pal d'Inca que és la in-
dústria de la pell. No o-
blidem que d'aquesta acti-
vitat industrial tots ens
veim asumeixen els produc-
tes de la meva empresa".

Moltes ciutats
o pobles són més conegu-
des gràcies a les activi-
tats esportives. _Tenim un
exemple recent en la ciu-
tat de Jerez que, gràcies
al seu circuit automobi-
lístic ha pogut organit-
zar una cursa de fórmula
1. També va concloure a
Jerez la Volta Ciclista a
Espanya aquest any. "Si a
Inca ara tenim l'oportuni-
tat -digué el Sr. Sastre-
no podem rebutjar-la".
Per acabar el

Sr. Sastre va afirmar:
"Pareix que la construc-
^ó d'aquesta pista no se-
ria un problema, compta-
ríem amb l'aportació d'a-
juda de la Federació .de
Bàsquet, així com les" a-
portacions de part dels
Organismes Autonòmics .
Si tenim un equip a prime-
ra B. no podem escatimar
esforços. Vivim en una
ciutat que s'està morint,
i no es fa res per solu-
cionar-ho" .

Pere Castelló Bergas

CAIXA
DE

PENSJONS

771 /^ • 77la(^aixa
OFICINA PRINCIPAL: INCA-048

AVINGUDA BISBE LLOMPART, 30 TELS. 500060 - 503963

AGÈNCIA: AVINGUDA D'ALCÚDIA-396
AVINGUDA D'ALCUDIA, 28 TEL. 502070

AGENCIA: CRIST REI-800
CARRER COSTA I L I O B E R A , 161 TEL. 505211



-26- ¿*
<¿*\? Josep García, reelegit
Président del Constancia

"L'any que ve hem de ju-
gar la lliguilla d'ascens
a segona divisió".(Josep
Garcia)

Quan va acabar el
termini de presentació de
Candidatures per a la pre-
sidència del Club Espor-
tiu Constància, només se
n'havia presentat una, la
que estava encapçalada
per En Josep Garcia Cer-
xian, qui era president en
funcions des de la dimis-
sió, -a mitjan temporada,
del president En Jordi
Cerdà, fins a la convoca-
tòria de les elecciones.

El nou president,
elegit per quatre anys,
feia les següents decla-
racions: "hem de fer un
Constància gran, el núme-
ro d'aficionats del club
blanc-i-negre i la ciutat
d'Inca així ho mereixen".

Damunt les linees di-
rectrius que- duria a ter-
me durant el seu manat,
En Josep Garcia va mani-
festar: "Volem «posar en
marxa tot una sèrie d'in-

centius per al seguidor i
aficionat del Constància.
Intentarem formar un gran
equip, digne de la ciutat
d'Inca i de l'aficionat,
que al cap i a la fi, és
el que dóna el recolza-
ment amb la seva presèn-
cia al camp i aporta el
suport econòmic com a so-
ci".

Pel que fa referèn-
cia als nous i possibles
fitxages, el president
ens va fer saber: "Hem
fitxat ja tres jugadors
provinents d'equips juve-
nils de categoria nacio-
nal. També en tenim cinc
més en cartera, com es
diu, són jugadors de ter-
cera divisió".

En relació als juga-
dors que surten i es fan
com a tais a la nostra
ciutat, el Sr. Garcia diu
que "s'aprofiten al màxim
els equips juvenils i fi-
lials que hi ha a Inca.
Malgrat això, no són sufi-
cients per a les necessi-
tats del Constància".

En el terreny econò-
mic, el nou President, té
present les següents
idees: "Hem cregut oportú
que per a la temporada
propera no s'augmentin
les quotes de socis, així
com tampoc el cost de les
entrades. Pensam poder re-
duir el dèficit actual,
degut en gran mesura al
cost de la instal·lació
de llum, reduint la plan-
tilla de jugadors a vint,
avui n'hi ha vint-i-cinc".

Per a fomentar l'afi-
ció i perquè acudeixi més
gent a l'espectacle es té
projectat, en paraules
del Sr.Garcia, "organit-
zar un torneig triangular
entre equips punters de
l'illa, fe'£u celebraria du-
rant les festes patronals
de San Abdon en el mes de
Juliol. Aquests equips
participants encara no
s'han contractat. El par-
tits |s.ej celebrarien a les
8 o a les 9 del vespre,
suposant que ja tendrem
conectada la nova ins-
tal·lació del camp".

Analitzar els motius
pels quals el públic no
acudeix al camp, creu el
Sr. Garcia que això es
deu "en part a la situa-
ción econòmica difícil
que viu Inca i també que,
quasi bé tothom, té la
seva casa al camp o a la
platja. Per poder vèncer
aquestes dificultats vo-
lem intentar que els par-
tits es puguin jugar el
dissabte o diumenge
vespre. Tal vegada així
hi hauria més gent al
camp".
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A quatre temjis
A Antonia ñaua Aloma*. Mateu.

Aquest poema éd pea a vettLai ta. jjnatae
m.é¿ dotça de ta teva ¿atut.
Ciacie¿ a t'oidie det teu moviment -i a
¿a pentodicitat de le¿ £.anta¿ie<i Tene
t'e^peiit me¿ detpeit a i'admiiabte i.
¿ingoiai cui* det* any.4¿

FLLLa
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BISBE L·LOMPART, 127 TEL. 802836 - INCA

Anoi; ¿eixa que poà^i et masujneA. pen. Jjd
¿èva venda iuta
J e^devifiaui. madura ¿a LLLçó i ¿a pio-
me¿a
$o, en. et de^ig. andent de monti pio p de
ta
£n lecutt j.u>it auan ta ntt va d\avattant
ta ¿on.
Sobie ta mai vL^tbte det co¿.
Det meu COA, aue vot ta caima i et
iepÒ4 de ta teva le-tptiació
L'e^uand pel tdenttftcai te¿ vete¿ de
ta in.{jante¿a
J desenvolupa ta cançó at mateix, litme

¿Sap* que en.caia e¿tic tLLaat a ta madu-
lació de ta mateixa cotltta?

M

A ta 4em.en.ca màaica aue decaía de co-
toi<í et¿ hoitt£on¿

yyy

y vot mantenti et moviment
Com et piace* mé¿ exacte de ta. coiie¿-
pondència

JV

Quan te* pediete* {Line* en. paiten det
pieatiat af.oitunat det camí
La aavina e* mou ttiuiement peí etta-
btiï ta ponteio de t'e*pai
J en et cui4 etco-Ltit tian4poitai et
piodiai immediat det ie¿pii.

Antont Atomai i Peiettó

C A L Z A D O S

(Suniunt&a.
C/. Canónigo Quetglas, 69 - Tel. 50 11 59 - INCA (Mallorca)



-28-

CINEMA NUCLEAR

Per començar
la sèrie de comen-
taris que dedica-
rem des d'aquestes
pagines als aspec-
tes més diversos
del món del cine-
ma, hem pensat
tractar en aquesta
ocasió, d'un tema
que és de gran ac-
tualitad, i per
desgràc ia d'una
forma permanent.
No per les pel·lí-
cules en sí sinó
per 1'asumpte que
tracten: el proble-
ma de l'amenaça nu-
clear. Des de fa
uns mesos, el món
ha vist més d'a-
prop el perill de
l'era atòmica. A
la meitat d'Abril
ens sorprenien amb
un conflicte bèlic
molt aprop de les
nostres terres, en-
tre els americans
i els libis; més
tard, seguírem amb
la por de què ens
arribassin els nú-
vols radiactius de
Chernobyl que des
de Rússia atra-
vessaven tota-
Europa.

Tot això ens
ha fet pensar que
seria interessant
veure com ha trac-
tat el cinema a-
quests temes. S'ha
realitzat moltes
d'obres inspirades
en aquesta proble-
màtica de 1'ener-
gia nuclear, tant
des del punt de
vista civil com
del militar.

Les pel.lícu-
les que desanrot-
llaven el temor a
una guerra, atòmica
tengueren una espe-
cial incidència en
els anys cinquanta
i seixanta quan la
guerra freda entre
les dues grans po-
tències estaba en
el seu punt més
crític. D'aquets
moments és La hora
final (Stanley Kra-
mer, 1.959) en la
que se'ns presenta
com un grup de su-
pervivents de la
guerra atòmica es-
peren a Austràlia
l'arribada dels e-
fectes radiactius.
Punto límite
(Sidney Lumet,
1.964) plantejava
1'enfrontament en-
tre els dos grans
blocs per la locu-
ra d'un general
americà. Destaca
sobretot ¿Teléfono
rojo? Volamos- ha-
cia Moscú (S.
Kubrick, 1.963) on
es feia un film po-
lític a manera de
comèdia plena d'hu-
mor negre que plan-
tejava la possibi-
litat d'una des-
trucció deguda a
erros tècnics i hu-
mans.

No cal que
ens anem tan enre-
ra en el temps, el
problema segueix i
en els darrers
anys s'han seguit
fent pel.licules
damurK aquesta temà-
tica. La més impor-

tant és El juego
de la guerra (Pe-
ter Watkins, 1.978-
), una pel·lícula
que va estar prohi-
bida a molts de
països durant molt
de temps perquè te-
nia una anàlisi po-
lítica seriosa de
com s'arriba i de
quines són les con-
seqüències d ' una
guerra atòmica amb
una descripció ter-
rorífica dels seus
efectes damunt la
població. Dins la
mateixa línia està
la famosa El dia
después (Nicholas
Meyer, 1.983) una
obra feta per a. la
televisió a USA on
tingué un gran im-
pacte entre l'opi-
nió pública per
les seves ferestes

imatges de 1 ' holo-
causte tot i avi-
sant, al final del
film, que lo que
s'havia vist supo-
sava la mínima
part del que passa-
ria en realitat»

A més dels
problemes que supo-
sa l'armament nu-
clear, l'energia
atòmica comporta
greus perills fins
i tot en la seva
utilització pacifi-
ca, com hem vist
fa poc temps. A-
questa problemàti-
ca és la base argu-
mentai per pel.li-
cules com El sín-
drome de China (J.-
Bridges, 1.979) i
Silkwood (M.Ni-
chols, 1.983). La
primera es va es-
trenar precisament"



quan havia succeït
1'accident a la
central de Harris-
burg i centava com
uns periodistes
descubreixen les
mancances d'una
instai, ació nu-
clear i els pe-
rills que aquestes
conporten, els in-
teressos econòmics
fan que no es pu-
guen divulgar les
noticies sobre els
errors tècnics de
la construcció
fins que es prenen
mesures més greus.
L'altra pel.licula
és la història
real d'una traba-
lladora d'una cen-
tral atòmica que
mor per la falta
de mesures de segu-
retat en el seu
lloc de feina.
Existeixen també
altres obres menys

serioses que trac-
ten el tema des
d'un punt de vista
fantasiós fent apa-
rèixer mutants,
insectes gegants o
monstres per 1'e-
fecte de les radia-
cions.

Un darrer as-
pecte que ha trac-
tat el cinema en
quant a aquesta te-
màtica ésel que po-
dríem definir com
el de la Societat
postatòmica, el
nou món que surgi-
ria després d'una
catàstrofe nuclear-
. Destaca la sèrie
que s'inicià amb
El planeta de los
simios (F.Schaff-
ner, 1.968) on els
humans han estat
suplantats per
meneies, tot i re-
sultat, com es veu
al final de la.

í*;*-ü#!í
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PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tei. 503013 Inca
Para mayor comodidad RESERVE HORA

pel·lícula mos-
trant l'Estàtua de
la Llibertat des-
truïda, d'un desas-
tre atòmic. Més re-
cents són les pe-
l.licules de Mad
Max (George Miller-
, 1.982) en les
que apareix un món
on sols es té en
compte la força i
la violència,
s'han perdut tots
els valors de la
civilització i
s'han de cercar no-
ves bases mate-
rials i energèti-
ques per seguir so-
brevivint; cal des-
tacar tota la para-
fernália d'estil
"punky" amb la que
apareix aquesta so-
cietat.

En fi, veim
que el cinema té
obres i exemples
per tot. Esperem

però que siguen no-
més pel.licules i
que el que ens pre-
senten ' no arribi
mai a produir-se
en la realitat. A-
quest tipus d'o-
bres ens ha servit
perquè reflexionem
i pensem damunt
aquests problemes
i actuem eh conse-
qüència. El món
se'ns està quedant
petit i els assump-
tes d'uns quants
ens afecten, per
sort o per desgrà-
cia, a tots.

Guillem Mora Pons

Instalación«« eléctricas y sanitarias
Redes en baja tensión
Aéreas y subterráneas
Estaciones transformadoras
Porteros eléctricos
Proyectos y presupuestos

Eléctrica
Plandolit,S.A.

Santiago Russino!, 229
Tel. SO 16 48
Inca (Mallorca)



LLIBRES

Es molt senzill: digueu-li Catalunya
Guia, Josep. Es molt
senzill;digueu-li Ca-
talunya. Ed. El llamp
(2̂  ed). Barcelona,
1985.

"PERÒ SI EL NOM ES CA-
TALUNYA" !

Si es tractava d-
1 explicar alguna cosa
aquest és un llibre
que vessa "didàctica"
per tots els costats.
Té molta raó l'autor
quan diu que des
d'ara haurem de mesu-
ra el grau de naciona-
lisme de la gent per
l'ús que en faci del
mot Catalunya.

Afortunadament no.
ha estat un filòleg,
ni un historiador, ni
un escriptor, ni un
lletraferit, ni un
personatge de la "ce
ba" el que ens du a
reflexionar sobre la

nostra ciutadania o
nacionalitat, com vol-
gueu. Em plau i m'om-
pie de satisfacció
que no hagi rebostet-
jat en la història
per explicar-nos que
son catalans. Es des
del carrer, des de
les expressions (ets
la noia més maca de
Catalunya!) que l'au-
tor ens demostra quin
és el país. Demostra"
quina és lámbigüetat
dels plurals(Catalo-
nian Countries), i so-
bretot ho fa des del
sud, de la perifèria
cap al centre. Perquè
no és tan sols Valèn-
cia i Balears qui té
probimes per sentir
la seva catalanitat,
sinó que s'exigeix a
Barcelona que tengui
la consciència i la
valentia necessària

per exercir com a ca-

pital
Es un llibre d'es-

criptura i lectura fà-
cil. Basta tenir hora-
baixa per llegir-lo
perquè no - estan els
ànims per llegir un
assaig feixuc de ti-
ratge limitat. Fixau-
vos que en mig any
s'han fet dues edi-
cions d'aquest lli-
bret.

Un llibre que ens
ha aidât, als naciona-
listes, a fer més cla-
ra la nostra militàn-
cia encara que no més
fàcil. Cal ara que si-
gui un llibre extensa-
ment llegit entre
tots els que viuen a
les "Comunitats" de
parla catalana. Es
molt senzill: català,
llengua que se parla
a Catalunya.
T.Q.

* * *
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NUEVO CAJERO AUTOMATICO
EN INCA

Para un mejor sévi cio a
nuestros clientes, hemos
Incorporado a nuestra red
de Cajeros Automáticos
Tarjeta "SA NOSTRA", un
nuevo cajero en:
Inca
CI. Jaime Armengol, 69

«
CAJA DE BALEARES

SA NOSTRA"

S. A. T. 579

V I A J E S A N 1 I B E S
C/. Obispo Llompart. 40 - Tels. (971) 50 43 11 - 50 43 50

r

Galerías Moli Vell - INCA (Mallorca)

LES OFRECE: Venta billetes Iberia y Transmediterránea, reservas de hote-
les, charters, coches de alquiler, etc...

"VIAJES ANTIBES, SU AGENCIA DE VIAJES EN INCA Y COMARCA"

Carretera Palma Inca
Telèfon-50 46 90
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iSoepcrativa ¿Pagesa Ae ¿Mallorca

Avinguda dels Reis Catòlics, 53

INCA Mallorca

Tel 503124
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