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Quan aquest número surti al carrer, INCA REVISTA complirà el seu
primer any d'existència. S'escau, doncs, de fer un balanç, el .més
objectiu possible, d'escometre si més no l'oportuna autocrítica. Malgrat
reconèixer que el projecte de dur a bon terme l'edició d 'una revista tota
en català, amb la lògica i fonamental missió d'esdevenir l'eina necessària
per a portar a termini la urgent normalització lingüística i al servei del
nostre poble, és per ell mateix un esdeveniment altament positiu, Inca
Revista se sent insatisfeta. I ho .-diu humilment, tot i que la insatisfacció
envers qualsevol treball és quelcom verament sa. Inca Revista admet que,
adés degut a la seva inexperiència, adés per fallides involuntàries, ha
comès errors, que sempre intentarà d'evitar en el futur .

Tanmateix, Inca Revista creu que el balanç final és positiu. Inca
Revista és ben viva, segueix endavant amb més força i il·lusió que mai i
n'és conscient que, aneara que lentament, s'ha anat introduint en la
població i alhora ha servit en distints àmbits per a ajudar a normalitzar
el català, a conèixer-lo i estimar-lo més. Tot davant la indiferència, per
no dir una altra cosa, de l 'A jun tament inquier comandat per una majoria
que pertany a un partit polític que "de nom" es diu mallorquí, la mateixa
majoria municipal que funcionava envers les subvencions per l 'amiguisme i
la submissió al poder, com en temps que tots hauríem d'haver oblidat.
Inca Revista no es ven a ningú, ni al poder per un sopar o una
subvenció que pel fet d'ésser inquera li pertany , tot i que la gent que
fem possible la revista som inquers que r,¿gam els nostres impostos
municipals que serveixen, entre altres coses, per a finançar el sou del
batlle Pons i la seva majoria.

No ha estat un camí de roses precisament el d 'Inca Revista. Així i
tot sent la satisfacció de l'objectiu complert, agraint la col·laboració dels
pacients subscriptors, cases comercials i tots els qui amb llur ajut i
treball anònim l 'han feta possible. Oblidant abandons, infidelitats i
actituds patidistes que en res no beneficien el nacionalisme, Mallorca,
Inca i la llengua que es parla arreu dels Països Catalans.

! 1 i

Inca Revista ha cobert la primera etapa de la sevTa^.vida, la
infantesa, la més difícil sens dubte, la qual cosa anima per a seguir cap
endavant, millorant en tècnica, qualitat, independència i actitud rfe servei.

l.er Aniversan INCA - RE VISTA



Les eleccions locals a l'Ajuntament Inquer
D'ençà el 1979

El proper 10 de
juny se celebraran les ter-
ceres eleccions democràti-
ques als ajuntaments i als
parlaments de les Comuni-
tats Autònomes que van ac-
cedir a l'Autonomia per la
via de l'article 143 de la
Constitució d'ençà la mort
del General Franco, jun-
tament amb les del Parla-
ment Europeu.

Sempre esdevé quel-
com difícil analitzar objec-
tivament les eleccions lo-
cals per llurs pròpies ca-
racterístiques, però no cal
dubtar que caldrà basar-
se en la memòria històri-
ca, en el nostre passat
més o menys immediat. Se-
rà precís destacar els
trets més importants de
les primeres eleccions de-
mocràtiques d'ençà la Sego-
na República, les de 1.979
i les de 1.983.

A les eleccions cele-
brades el 1.979 gairebé to-
tes les forces polítiques
van pagar la novatada,
tant que encara ara la po-
blació d'Inca en pateix
les conseqüències. Hi van
participar sis candidatu-
res: Coalición Democrática,
Candidatura Progressista
Independent, Organización
Revolucionaria de Trabaja-
dores, Partit Comunista de
les Illes Balears, Partido
Socialista Obrero Español i
Unión de Centro Democráti-
co. La campanya electoral
es desenvolupà amb absolu-
ta normalitat i només pre-
sentà esporàdics senyals
de virulència entre la UCD
i la CP1, les quals esde-
vindrien les llistes més vo-
tades. Enquestes no gaire
precises donaven guanya-
dor la UCD, otorgant-li la
majoria absoluta. Els re-
sultats foren ben distints.

Aquell mes d'abril
es van -elegir, doncs, els
regidors dels primers ajun-
taments democràtics i els
consellers respectius. A la
nostra ciutat els resultats

foren una sorpresa, car la
UCD no aconseguia la majo-
ria absoluta esperada per
tothom i la CPI, que va
obtenir cinc regidors, s'e-
regí en l'àrbitre de la si-
tuació. Els resultats defi-
n i t ius , sobre un cens de
K. 203 electors, foren els
següents:

Unión de Centro De-
mocrático, 3.090 vots (8
Regidors).

Candidatura Progres-
sista Independent, 2134
vots (5 Regidors).

Partido Socialista
Obrero Español, 1.843 vots
(4 Regidors).

Coalición Democráti-
ca, 1.085 vots (2 Regi-
dors).

Partit Comunista de
les Illes Balears, 1.050
vots (2 Regidors).

El fet que el PSM
es presentas iqclòs en la
CP1 possibilità, un pacte
d'esquerres per a gover-
nar l 'Ajuntament inquer.
Inesperadament l'esquerra
aconseguia la majoria ab-
soluta d ' l i regidors i
obria insospitades perspec-
tives d'il.lusió i esperan-
ça entre les classes popu-
lars inqueres. Però aquell
pacte històric esdevingué
molt dificultós. L'acord a
l 'Ajuntament d'Inca fou la
conseqüència del pacte sig-
nat pels representants del
PSOE, PC1B i PSM per a
governar l 'Ajuntament de
Palma. Cal recordar que
al Consistori de Ciutat els
resultats de les eleccions
donaven el següent reparti-
ment d'escons: 11 regidors
per al PSOE, 2 per al
PCIB i 1 per al PSM, fent
un total de 14 regidors i,
per tant, la majoria abso-
luta. El vot del PSM a
l 'Ajuntament de Ciutat fou
decisiu perquè en Ramon

Aguiló (PSOE) assolís l'Al-
caldia. A canvi, els 4 re-
gidors del PSOE d ' Inca ha-
vien d'otorgar la seva con-
f lançn al cnp clc f i la de
la CP1. Així fou com en

Jaume Crespí, amb el vot
de l'esquerra, esdevingué
el primer batle democràtic
d'ençà de la Segona Repú-
blica. Tanmateix la incer-
tesa es mantingué fins al
darrer moment, fins a l'ho-
ra de l'elecció d'alcalde.
Es interessant esmentar
els comentaris que circula-
ven pel poble de possibles
soborns envers determinats
regidors de la CPI i del
PSOE per a evitar la for-
mació d'aquella sorprenent
majoria d'esquerres. Es
parlà àdhuc d'una caseta
situada devers el camí de
l'escorxador... El PSOE
d'Inca mostrava reticèn-
cies envers el cap de fila
de la CPI i d'altres inde-
pendents de la mateixa
llista. Volien un 'pacte
amb el PSM, però no amb
els independents de la
CPI. Tot i això el dia de
l'elecció de batlle els vots
dels 5 regidors de la CP1,
4 del PSOE i 2 del PCI B
van recaure sobre el cap
de fila de la CP1, elegint
un batlle independent sen-
se haver pactat un progra-
ma d'actuació, cap carte-
ra ni una línea a seguir
compromesa, lògicament
amb una proposta d'esquer-
res.

A partir d'alesho-
res tot fou una mena de
premonició del que li ha-
via de succeir a aquella
majoria, el drama de l'es-
querra inquera. En efecte
dos mesos escassos durà el
govern format per CP1,
PSOE i PCIB. Inesperada-
ment, en un ple celebrat
aquell mateix estiu, el
batlle, elegit amb el vot
de l'esquerra, presentava
la dimissió sense avisar
ni evacuar consulta prèvia
amb els seus companys de
candidatura. Però no aca-
baren aquí les sorpreses,
car dels 10 regidors de la
dreta (8 UCD i 2 CD), com
si s'haguessin posat d'a-
cord, no acceptaren sor-
pressivament la dimissió



del batic. Aleshores l'al-
calde Crespí al·legà que,
cora que la meitat del Con-
sistori no li admetia la
dimissió, entenia que una
altra majoria (la de dre-
ta) li otorga va la confia-
nça i decidia de seguir
de batlle. Els resultats
d'aquella històrica votació
foren: 4 regidors del
PSOE, 2 del PC1B, Guillem
Coll ( C PI ) , Antoni Armen-
gol (CP1) i Jaume Aremen-
gol (CP1) acceptaren la di-
missió (es pot observar la
divisió dins de la CP1),
enfront dels 8 regidors
d 'UCD i 2 de CD, i l'abs-
tenció de Llorenç Rigo
( C P I ) . En contra de la vo-
luntat popular, la majoria
havia canviat de signe.
Allò ajudà poderosament a
desprestigiar l'esquerra.

De llavors ençà la
situació en l 'Ajuntament
s 'anà enverinant progressi-
vament: plenaris en el
que s'arribava a l'insult
personal, inestabilitat en
la majoria, querella crimi-
nal, vagues de fam, fins
a desembocar en la segona
dimissió d'en Crespí i el
posterior i foll pacte del
PSOE i la UCD. En aquells
moments els membres de la
CPI i del PCIB, tot accep-
tant la segona dimissió
del batic, i sobretot, el
PSOE pactant amb UCD, co-
metien el greu error histò-
ric que el 1.983 portà a
Antoni Pons a l'alcaldia.

Un batlle populista, inepte
i fora de joc que n 'ha fet
de l'alcaldia el santuari
de l 'amiguisme i la seva
autèntica professió, confo-
nent invariablement la po-
lítica i la gestió amb les
relacions públiques, glos-
ses i d'altres actuacions
gairebé més pròpies del
sainet que^no del lloc de
responsabilitat que ocupa.

Es evident que l'es-
mentat error històric no
tan sols el van pagar car
els partits i els homes
que feren batlle a Antonio
Pons, UCD i PSOE, sinó tot
el poble d'Inca que ha ha-
gut de suportar la pès-
sima gestió d ' U M i del seu
cap de fila.

Les eleccions munici-
pals de 1.983, els seus re-
sultats, foren la lògica
conseqüència d'aquells er-
rors abans esmentats. Els
grans derrotats foren,
sens dubte, Coalición Popu-
lar i PSOE, partits més
votats a les generals. I
el gran triomfador n'Anto-
nio

gran
Pons.

En aquelles elec-
cions es van presentar les
següents candidatures: Cen-
tro Democrático y Social,
Unitat per al poble d'In-
ca, Partit Socialista de
Mallorca, Coalición Popu-
lar, Partido Socialista
Obrero Español i Unió Ma-
llorquina.

La campanya electo-
ral es desenvolupà sota el
signe de la normalitat,
destacant d 'una manera es-
pecial la inversió econòmi-
ca d ' U M i la Taula Rodo-
na que organitzà Ràdio Ba-
lear i Dijous, a la qual
havien d'assistir-hi els
cap de fila de totes les
candidatures: Antonio Pons
( U M ) , Carlos Candías
( C P ) , Bartolomé Alzina
(CDS), Jaume Armengol
(PSM) , Ramón Figuerola
(UP1) i Bernardo Vallori
(PSOE). Naturalment el Bat-
lle Pons no hi va compa-
rèixer per dos clars mo-
tius: 1) Per pura estratè-
gia; 2) Per clara conscièn-
cia de la pròpia incapaci-
tat. Així el poble que el
vota seguiria ignorant les
gairebé nul·les dots de
Pons per gestionar l 'Ajun-
tament, la seva ignorància
respecte als afers públics.
La jugada sortí bé i qui
de veritat hi perdé fou el
propi poble inquer.

Els resultats foren
els següents:

Unió Mallorquina,
5.100 vots (12 Regidors).

Partido Socialista
Obrero Español, 2.020 U
Regidors).

Coalición Popular,
1.579 vots (3 Regidors).

Partit Socialista de
Mallorca, 717 vots (1 Regi-
dor).

Unitat per al poble
d'Inca, 639 vots (1 Regi-
dor) .



Centro Democrático
y Social, 186 vots (O Regi-
dor).

L'abstenció que be-
neficià UM fou de més del
25%, especialment joves i
peninsulars.

Els grans fracas-
sats, .talment hem esmentat
anteriorment, descomptant
el CDS que no aconseguí
representació, foren CP i
PSOE, perdent més de la
meitat del vot que van as-
solir a les Generals. UP1,
candidatura pròxima al
PCE, augmentà el vot de
les Generals i obtingué re-
presentació, igualment el
PSM que doblà i una mica
més el vot de les Generals.

La composició del
nou Consistori fou premoni-
tòria, car la pèssima ges-.

tió municipal de la majo-
ria d 'UM confirmaren l'es-
perat. Mala administració
dels béns públics, manca
d'idees i fins i tot d'ideo-
logia, despilfarro a dojo
sovint amb fins clarament
partidistes, si més no cla-
rament electoralistes.

Fa un parell de me-
sades el Col·lectiu Mateu
Malferit dugué a terme a
INCA REVISTA una radio-
grafia d'aquests darrers
quatre anys de govern i
oposició municipal. Llevat
d'alguna actuació aïllada
i esporàdica d'algun' mem-
bre, el Suspens vorejant
el Molt Deficient, fou la
qualificació per a la majo-
ria d ' U M i el seu, Batlle;
el Suspens aixut per a l'o-
posició en general, salvat
igualment a nivell indivi-

dual honroses excepcions.

Així les coses el
Col·lectiu Mateu Malferit
gosa recordar al poble
d'Inca la necessitat d'una
meditació honesta i seriosa
a l'hora de dipositar la
papereta dins l'urna el
proper 10 de juny. Vol fer
públic el parer de la ne-
cessitat d 'un canvi de la
majoria dins l 'Ajuntament,
la urgència d'una ferma
entrada d'aire fresc i sa
i, en definitiva, la conve-
niència per a tots de la
formació d 'un govern muni-
cipal progressista per a
poder dur a terme una po-
lítica de justícia i solida-
ritat.

Mateu Malferit.

cada àedmt&ntz & ecm C ous
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CABRERA,
EL PARC NACIONAL
DE LES BALEARS
Claustre de Sant Antoniet,
Palma de Mallorca
19 de Maig a 6 de Juny de 1987

Exposició organitzada pel

GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA
I DEFENSA DE LA NATURALESA

6



ESQUERRA NACIONALISTA

10 &.r¡«

<*'¿fm>•F

PDP



Según Lorenzo Flu-
xá Antich: "INCA ESTA NE-
CESITADA DE PUESTOS DE
TRABAIO".

Lorenzo Fluxá An-
tich, es industrial, casa-
do, con un hijo, vecino
de Inca toda su vida, de
44 años, es el candidato
por Alianza Popular a la
Alcaldia de nuestra ciudad.

"¿Cual es el punto
de su programa electoral
que cree más importante?".

- Para nosotros, lo
más importante es la crea-
ción de puestos de trabajo
que permita mantener a
nuestra ciudad el nivel in-
dustrial que hasta la fe-
cha ha tenido. Quiero se-
ñalar que nuestro censo es-
tá en regresión, síntoma
de la actual situación que
nos esforzaremos al máxi-
mo para enmendarla.

"¿Tiene prevista al-
guna solución a dicho pro-
blema?".

Evidentemente la
solución está en manos de
todos los inquenses. Se
trata de incrementar las
posibilidades de trabajo,
mediante la ayuda munici-
pal a cualquier proyecto
de inversión o creación de
nuevas empresas que reduz-
can el nivel de paro ac-
tual.

"¿Qué otro punto
destacaría del programa
de Alianza Popular?".

CCMULICfO/V P>OFKJLj\R
t -t?™9 iLiberal

"Y de nuestros
mayores, ¿qué piensan?".

- Si los jóvenes son
nuestro futuro, los mayo-
res han hecho mucho por
nosotros, y nunca será su-
ficiente lo mucho que haga-
mos por ellos. Por esto co-
laboraremos en todas las
manifestaciones culturales,
de ocupación de ocio, via-
jes, etc... que ayuden a
proporcionarles el mayor
bienestar posible.

"¿Qué piensan hacer
con respecto a la parte ru-
ral?".

- Este es un tema
que nos merece especial
atención. Hasta la fecha
el campo ha sido la ceni-
cienta de todos los progra-
mas municipales. Propor-
ciona ingresos y sin em-
bargo no recibe nada a
cambio. Nosotros pretende-
mos reinvertir en el campo
parte de nuestro presupues-
to, entre otras cosas, as-
faltar y acondicionar los
caminos vecinales. Y ya
que hablamos del campo,
quiero referirme as la
existencia de construccio-
nes realizadas en el mismo
y que actualmente son ile-
gales en su casi totali-
dad. Nuestro deseo es revi-
sar el actual Plan de Ur-
banismo, para en lo posi-
ble, legalizar su situación
y evitar que en un futu-
ro, cualquier Ayuntamiento
pudiera proceder a su de-
rribo.

"Para finalizar,
¿quiere añadir algo más?".

- Sí, desearla que
el pueblo de Inca leyera
detenidamente nuestro pro-
grama electoral y pondera-
ra nuestra capacidad de
trabajo, del equipo huma-
no que presentamos. Estos
dos elementos son básicos
a la hora de emitir el
voto, por lo cual desearía
pedir el voto de estas elec-
ciones, para ALIANZA PO-
PULAR.

- Nos preocupa mu-
cho la inseguridad ciuda-
dana, íntimamente relacio-
nada con el problema de
la drogadicción. Estamos
dispuestos a cualquier ti-
po de colaboración con la
Comunidad Autónoma y el
Gobierno Central, para re-
ducir al mínimo las conse-
cuencias de esta lacra so-
cial, que en gran medida
es la causante de buena
parte de la delincuencia
que sufrimos.

"¿Van a hacer algo
en pro del tan ansiado
Hospital Comarcal?".

Rotundamente sí.
Vamos a apoyar cuantas
gestiones sean necesarias
para que, ya sea el Insa-
lud o la Comunidad Autóno-
ma, decidan realizar este
Hospital Comarcal que tan-
to precisa nuestra ciudad
y comarca a fin de facili-
tar la más eficaz y rápi-
da asistencia que requie-
ran todos nuestros ciudada-
nos.

"¿A cual de los ser-
vicios municipales piensan
prestar una mayor aten-
ción?".

Son todos impor-
tantes, ya que de ello de-
pende en buena medida el
bienestar social, no obs-
tante destacaria el de la
limpieza e higiene de nues-
tras calles, y llegar a
conseguir que nuestra ciu-
dad se pueda equiparar a
las europeas, sin papeles
ni desperdicios por las ca-
lles, cuidando nuestra ima-
gen para beneficio propio
y el de nuestros visitantes.

"¿Qué piensan con
respecto a nuestra juven-
tud?".

Presentarles un
futuro optimista con respec-
to al tema laboral, a la
vez que proporcionarles me-
dios adecuados en depor-
tes, cultura, diversión,
etc... No podemos olvidar-
nos que ellos son nuestro
futuro.

8
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cas INCA
CENTnO
DEMOCRATICO
ySOCIAL
CDS d ' lnca es

a les eleccions
municipals assumint la res-
ponsabi l i ta t de modernit-
zar i racionalitzar la vi-
da política i social, per
això considera de gran
trascendencia assentar el
lema de l 'obtenció del ma-
jor benestar social possi-
ble amb oi m í n i m cost por
n I n c o m i i n i l . i t .

Els nostres represen-
tants oferiran en posicions
de govern municipal res-
ponsabilitat i rigor en l'e-
xercici de la seva funció,
i un escrupulós respecte
als drets de l'oposició i
de les minories; i en posi-
cions d'oposició, l'exercici
de la crítica constructiva,
amb la presentació d'alter-
natives i noves iniciatives.

El CDS practicarà
una política encaminada a
conseguir la transparència
de la funció municipal,
amb una informació inte-
gral i oberta davant els
veïnats, utilitzant tots els
mit jans de comunicació pre-
cisos, així com farà conèi-
xer les decisions corporati-
ves d'interès ciutadà als
sectors afectats, fomentant
l'associacionisme i la seva
institucionalització definiti-
va.

El CDS assumeix la
defensa de l'ésser i l'es-
sència de la nostra ciutat
i del seu voltant, i fomen-
tarà la singularitat histò-
rica real i les seves tradi-
cions.

Per acabar aquesta
presentació, volem dir que
el CDS complirà amb abso-
luta honestedat la funció
política que els homes i
dones d 'Inca li otorguin
sense immiscuir-se en te-
mes que no li pertoquin.
Volem ser polítics, no fun-
cionaris.

El nostre programa
de gestió munic ipa l es ba-
sarà, entre d'altres, dels
següents punts:

En EDUCACIÓ i CUL-
T U R A destaca la creació
d ' u n Consell Local de Cul-
tura, integrat per totes
les inst i tucions que perta-
nyen a aquesta àrea. Vo-
lem també donar una solu-
ció defini t iva al Centre Co-
marcal d 'Educació Especial
Joan X X I I I i ens adherim
totalment a la normalitza-
ció l ingüíst ica i a la recu-
peració de les festes tradi-
cionals .

A OBRES i SERVEIS
serà tasca prioritaria la
conservació i neteja de
places i voreres, l'estudi
sobre la possibilitat de
construcció d 'una nova Re-
sidència per a la Tercera
Edat, el rellançament de
la utilització del Mercat
Cobert i una campanya de
rehabilitació dels edificis
antics.

Consideram necessa-
ri que la INDUSTRIA i el
COMERÇ tenguin el recolza-
ment de l 'Ajuntament , per
a la creació de noves em-
preses que signifiquin
nous llocs de feina. La
promoció i ajudes perquè
el Polígon Industr ial es fa-
ci una realitat i reneixi
l 'activitat industrial a la
nostra ciutat.

I . ' O R D R E P U B L I C és
l i i i | i o r ldM( ( b b i n i pel n o b i l e
grup. Destacam la creació
d ' u n cos especial de la
Policia Municipal per a la
vigi lància nocturna i l ' in i -
ci de gestions davant dels
organismes competents per
aconseguir que la policia
nacional sigui present a
Inca.

A l 'àrea d ' U R B A N l S -
ME proposam la creació
d ' u n a única a tu rada d ' au-
tobusos i el rellançament
de l 'activitat constructo-
ra, mitjançant un correcte
plantejament del sòl urbà
que desenvolupi les direc-
trius del P .G.O.U.

La SANITAT és un
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altre dels camps que neces-
si ta millorar. Proposam
promoure des de l 'Ajunta-
ment campnnyos do promo-
ció tie medicina prevent i-
va, la creació d ' u n centre
de Planificació Familiar i
lluitar perquè els serveis
de l'Ambulatori siguin de
més qualitat.

Els ESPORTS com a
salut i entreteniment han
de tenir la importància
que es mereixen. Per això
el CDS potenciarà l'esport
base, creant un Consell
d'Esports amb representa-
ció dels centres escolars.
Un altre objectiu és la
construcció d 'un Poliespor-
tiu cobert i ajudes a les
entitats esportives que ho
necessitin.

Finalment, el tema
de la JOVENTUT és objecte
d 'un ampli estudi i volem
atendre la problemàtica jo-
venil i potenciar el Con-
sell de la Joventut. El
C E N T R E DEMOCRÀTIC 1 SO-
CIAL compareix a aquestes
eleccions amb l'eslògan
"INCA, EN PROGRÉS", tres
paraules que volen signifi-
car la recuperació i moder-
nització de la nostra ciu-
tat i que els represnetants
nostres defensaran amb ri-
gor, honestitat i sentit co-
mú. Volem servir al poble,
no servir-nos d'ell!.



ELECCIONES
MUNICIPALES

1987

PEL PROGRES

DE LA NOSTRA

CIUTAT

o
"INCA

in AN riu** rOMMf
C«ndíd«to • la

ALCAIDÍA M INCA VOTA

C. D. S
CENTRE DEMOCRÀTIC I SOCIAL

VDLaiHDVA - S
PONE * SU 3f RVICIO SUS
NUEVOS DEPARIAMENIOS

DE
MUI BUS »E OriCIM

T
MATERIAL INrORtMÎICA

i·Aï̂ íA·l·ÍÍWÍTOSK·Aï̂ ^ f̂ev^^KW^TOÏ̂ Ky^H

<Í#tlrtt$ vÍ**bV*Jn-™*üi*î i]
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CULTURA Y DEPORTES.

La cultura es un
buen parámetro para medir
el grado de bienestar y
desarrollo de un pueblo,
por lo que entendemos que
desde el Ayuntamiento se
debe hacer un esfuerzo pa-
ra crear un ambiente cul-
tural permanente; en este
sentido proponemos:

- Creación del Con-
sejo de Cultura en el que
participen las asociaciones
culturales y ciudadanas.

Edición de una
publicación municipal que
sirva como canal de expre-
sión de todas las entida-
des ciudadanas.

- Promocionar la ro-
tulación en nuestra lengua
de anuncios y señalizacio-
nes.

- Aumento de los
presupuestos destinados a
•cultura.

Promover encuen-
tros culturales, exposicio-
nes, concursos, recitales,
conferencias, etc...

En el terreno depor-
tivo defendemos:

- La puesta en mar-
cha del proyecto de cons-
trucción de un polideporti-
vo municipal cubierto.

- Promoción del de-
porte para la tercera edad
y edad escolar.

- Apertura de los
patios de los colegios pú-
blicos para su utilización
por parte de los ciudada-
nos, previo su acondiciona-
miento.

Promover torneos
y competiciones.

SANIDAD Y TERCERA EDAD.

El papel que el con-
sistorio debe jugar en el
terreno sanitario debe ser
eminentemente preventivo,
asi mismo, debe ponerse a
la cabeza de las reivindi-
caciones ante las autorida-
des sanitarias, para conse-
guir que Inca cuente con
una mejor asistencia.

En este sentido pro-
ponemos:

Iniciar contactos
con autoridades y con
otros pueblos tendentes a
conseguir la instalación
de un' Hospital Comarcal
en nuestra ciudad.

- Control de la si-
niestrabilidad y de esta-
blecimientos que por su ac-
tividad pueden considerar-
se producen toxicidad, pe-
ligrosidad o molestias a
los ciudadanos.

- Llevar a cabo
campañas de prevención y
divulgación sanitaria.

De cara a la terce-
ra edad, especialmente pa-
ra aquellos de rentas más
bajas, proponemos:

- Bonificaciones en
el pago de tasas e impues-
tos.

- Consideramos que
debe potenciarse la figura
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'de la asistenta social co-
mo forma de conocer y ayu-
dar a los pensionistas en
sus problemas.

- Mejorar las insta-
laciones del "Club del Pen-
sionista", convirtiéndolo
en un centro verdaderamen-
te destinado para ellos y
con los objetivos para el
cual fue creado.

- Ampliación d.e la
Residencia de Ancianos.

SOCIO-LABORAL.

Como delegados de
personal de nuestras em-
presas vivimos con espe-
cial preocupación la situa-
ción de desindustrializa-
ción, de aumento del paro
y de la economia sumergi-
da que sufre nuestra ciu-
dad de una forma muy gra-
ve.

Entendemos que des-
de el Ayuntamiento se pue-
de jugar un papel muy im-
portante en este sentido,
sin que hasta la fecha se
haya realizado nada al
respecto. Entendemos que
la gestión desde el Ayunta-
miento debe ir encaminada
a:

- Facilitar en nues-
tro término municipal' la
instalación de nuevas in-
dustrias.

Desarrollar todo
tipo de acuerdos posibles
con el INEM tendentes a
la creación de empleo.

Desarrollar con
las autoridades autonómi-
cas un plan de reindus-
trialización para nuestra
comarca.

Mantenimiento de
contactos con patronal y
sindicatos para la búsque-
da de posibles soluciones.

Impulsar progra-
mas y obras que permitan
la ocupación de trabajado-
res en desempleo.

Todas estas cuestio-
nes y otras muchas, deben
llevarse a cabo teniendo
en cuenta la participación



cie los trabajadores, que
somos al fin y al cabo la
parfte más afectada.

MUJER Y JUVENTUD.

La mujer sigue ocu-
pando aún hoy, por des-
gracia, un papel secunda-
rio en el conjunta de la
sociedad; siendo prueba
de ello la escasa partici-
pación de la mujer en las
listas municipales. Al obje-
to de ir avanzando en es-
te sentido se debería:

Implantar en
nuestra ciudad un centro
de Planificación Familiar.

- Impulsar desde el
Ayuntamiento todo tipo de
campañas en favor de la
igualación de la mujer.

Al mismo tiempo,
consideramos que deben
atenderse con especial
atención los múltiples pro-
blemas de los jóvenes (cul-
tura, desempleo, drogas,
educación sexual, etc...).

Desde el Ayunta-
miento se debe:

- Crear un servicio
de información y asesora-
miento juvenil.

Promocionar
asociacionismo juvenil.

el

- Apoyar al Consell
Local de la Juventud.

- Promocionar acti-
vidades y editar materia-
les que interesen a los jó-
venes.

- Impulsar en cen-
tros escolares, masas, colo-
quios, sobre temas y pro-
blemas que afectan a los
jóvenes.

IZQUIERDA



La agrupación local
del F.D.P. en Inca, se
presenta a las elecciones
municipales con un amplio
programa que tiene como
objetivo básico la revitali-
zación de nuestra ciudad
en todos los aspectos.

Creemos sinceramen-
te que la actividad munici-
pal en Inca, se ha ido
aletargando con el paso
de estos últimos años, es-
pecialmente con el último
consistorio, todo ello ha
repercutido indudablemente
en el conjunto de la socie-
dad inquense. Inca es hoy
una ciudad adormecida en
el terreno económico, in-
dustrial, social i cultural.

Es necesario que la
ciudad despierte, que el
ciudadano recobre la 'ilu-
sión, que Inca ocupe el
lugar que por tradición le
corresponde en nuestra co-
munidad insular.

Las mujeres y hom-
bres que componemos la
candidatura municipal del
P,D.P. nos proponemos
otra forma de gestión muni-
cipal, otro tipo de actua-
ción: es preciso que el
Ayuntamiento abra verdade-
ramente sus puertas a los
ciudadanos, que tenga voz
en la totalidad de proble-
mas y preocupaciones que
afectan a nuestra ciudad.
No estamos de acuerdo en
limitar la actuación muni-
cipal a las tareas clási-
cas de hacienda, urbanis-
mo, servicios, etc...

PDF
En una ciudad emi-

nentemente industrial como
la nuestra, el Ayuntamien-
to debe preocuparse inten-
samente por el fomento ge-
neral de nuestra economia
adoptando iniciativas en
este sentido.

A nuestro juicio, y
dentro del marco de una
economia social de merca-
do, el Ayuntamiento debe
afrontar el declive indus-
trial de nuestra ciudad.
Para ello, creemos priorita-
rio, establecer conjunta-
mente con la Comunidad
Autónoma, un Plan de Rein-
dustrialización del munici-
pio de Inca, que otorgue
a nuestro municipio, prefe-
rencias y ventajas en la
localización industrial.

Así mismo es necesa-
rio negociar con los orga-
nismos competentes, la con-
cesión de subvenciones y
facilidades crediticias a
la industria ya existente,
especialmente en el plano
de la renovación tecnológi-
ca y mejora del diseño.

Para todo ello, es
preciso en primer lugar
que el Ayuntamiento tome
la iniciativa, solventando
urgentemente el problema
del Polígono Industrial,
creando una oferta de sue-
lo industrial a precios ase-
quibles.

Creemos también de
extrema necesidad, diseñar
una auténtica política so-
cial para nuestra ciudad.
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Así es preciso garantizar
la plena escolarlzación,
gestionar la puesta en
marna de una guarderia
laboral, co.ise <uir Id crea-
ción del Hospital Comar-
cal, llevar a cabo actua-
ciones contra la droga, me-
jorar la atención a la ter-
cera edat especialmente en
el plano asistencial, fomen-
tar la construcción de vi-
viendas de protección ofi-
cial. Temas todos . estos,
que durante esta pasada
legislatura han estado re-
almente abandonados.

'£n el aspecto cultu-
ral, creemos necesario
huir del dirigismo cultural
actual, para ello es preci-
so que en estos temas el
Ayuntamiento actué prefe-
rentemente a través de las
asociaciones culturales ya
existentes, creando a tal
efecto un Consejo Cultural,
integrado por representan-
tes de las mismas. Es ne-
cesario diseñar un progra-
ma de normalización lin-
güística, que mejore el co-
nocimiento^ y fomente el
uso de nuestra lengua en
todos los ámbitos.

En materia urbanís-
tica, apoyaremos la aplica-
ción del P.G.O.U. y cuida-
remos especialmente el cum-
plimiento de la disciplina
urbanística.

En definitiva es mu-
cho lo que queda por ha-
cer en nuestra ciudad. En
este esfuerzo empeñamos
nuestra ilusión, a fin de
hacer efectiva una verda-
dera política de bienestar
social para Inca.
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Liberal

A L I A N Z A POPULAR.

Lorenzo Fluxá.
Pedro Rotger.
Carlos Cañellas.
Juan Cañellas.
Juan Sastre.
Bernardo Morro.
Bartlome Fluxá.
Catalina Rotger.
Amador Sales.
Pedro Ballester.
Ana Antonia Coll.
Pedro Amorós.
Juan Pedro Llobera.
Angel Verdejo.
Catalina Ferragut.
José Agüera.
Anselmo Rodriguez.
Miguel Pons.
José Coreólos.
Gregorio Ferra.
Miguel Taberner.
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rSOCIAL
¡TICO

CDS.

Juan Fluxá.
Sebastián Mora.
Antonio Moreno.
Andrés Figuerola.
Francisco Mulet.
M* Francisca Barceló.
Juan Martí.
Bartolomé Alzina.
Mateo Rosselló.
José Garcia.
Fea. M « 1.labros.
A n t o n i o Lloinpur l .
Pedro Tugores.
Carmen Montes.
Melchor Janer.
Guillermo Mir.
Rafael Bernardino.
Juana M* Pons.
Damián Quetglas.
Juan Gual.
Pedro Vilanova.
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RASOI;

ESQUERRA UNIDA.

José Feo. Navarro.
Antonio Rodriguez.
Juan Pons.
Francisca Ramos.
Juana Redondo.
Miguel Siles.
Juan Ramos.
Bartolomé Vicens.
Antonio Cebrero.
Rafael Martín.
Lucinio Oñate.
José Anton io Rodríguez.
J u a n Tenorio.
José Olivares.
Manuel Carmona.
Mar t a Redondo.
Crispin Gil.
Antonio Jiménez.
Juan López.
Antonio Vicente.
Diego Jiménez.
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Miguel Corró.
Cristóbal Soler.
Antonio Perelló.
Inés Pieras.
Juan Marqués.
José Campins.
Catalina Regina Gelabert.
José Diaz.
Jaime Tortella.
Bartolomé Reus.
José Fullana.
Victor Quirós.
Pablo Mir.
Damián Sócias.
Pedro Barceló.
Juan Janer.
Cristóbal Soler.
Miguel Simonet.
Francisco Fernández.
Miguel Miralles.
Arnaldo Coll.

PSM-EN.

Pere Rayó.
Bernat A. Amengual.
Jaume Gual.
Antoni Rodriguez.
Jaume I. Payeras.
Llorenç Rigo.
Maria A. Martorell.
Joan Rotger.
Bernat Munar.
Mateu Mateu.
Antoni Cañellas.
Antoni Payeras.
Pere J. Quetglas.
Antoni Figuerola.
Bartomeu Villalonga.
Guillem Far.
Catalina M* Oliver.
Víctor Rebollo.
Jaume Massanet.
Àngel Lorente.
Enacrnació Salvà.
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PSOE.

Andrés París.
Jaume Armengol.
Mariano Bonilla.
Juan Comas.
Bartolomé Artigues.
Baltasar Tortella.
Fco. Javier Ramis.
Antonio Jiménez.
Francisco Dalmau.
José González.
Joan Fiol.
Rosario Mateo.
Francisca Vives.
Gaspar Navarrete.
Antonio Camps.
Juan Figuerola.
Manuel Sosa.
Luís Contreras.
Bartolomé Vela.
Luís Acedo.
Guillermo Far.
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U N I Ó MALLORQUINA.

Antonio Pons.
Miguel Payeras.
Antonio Sócias.
José Balaguer.
Juana M* Coll.
José Busquets.
Juan Llabrés.
Miguel Amer.
Joan Figuerola.
Manuel Llompart.
Antonio Martorell.
Juan Rosselló.
Francisco González.
Pedro Ferrer.
Francisco Bujalance.
Antonio Pons.
Guillermo Ramón.
Pablo Reynés.
Miguel Seguí.
Guillermo Quetglas.
Mateo Maura.
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ESQUERRA NACIONALISTA

al Parlament a P Ajuntament

Sebastià Serra
Y
Pere Rayó

GUANYAR AL CENTRALISME
FER UNA NOVA MALLORCA
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Dia 10 de Juny hem
de fer ús del nostre dret
a vot en tres fronts: Ajun-
tament, Parlament Balear i
Parlament Europeu.

El PSM-EN està en
condicions, a hores d'ara,
dç garantir una gestió
adreçada a defensar els
interessos d'Inca i de Ma-
llorca sense cap supedita-
ció, de la mateixa manera
pot representar a les Illes
en el Parlament Europeu.

El PSM A L 'AJUNTAMENT.

Durant els quatre
anys de la majoria munici-
pal d 'UM. han mancat so-
lucions clares als greus
problemes de la Ciutat.
Dins tots els camps només
hi ha hagut una política
d'improvisacions. Mai el
poble ha participat. Totes
les realitzacions han tin-
gut, com a únic móvil, el
lluïment personal dels que
governen. Per això ...

- Davant la crisi
econòmica que pateix In-
ca, proposam fer un estu-
di • ampli de mercat, crear
un servei d'assessorament
financer i tècnic, cercar
la col·laboració amb al-
tres administracions per a
la inversió de capital, re-
colzar i potenciar l'asso-
ciacionisme cooperatiu de
la petita i mitjana empre-
sa.

- En front de les
obres realitzades amb sun-
tuositat, proposam una pla-

nificació de la infraestru-
ctura de la ciutat: reorde-
nació racional del tràfec,
asfaltat de carrers, reno-
vació de la xarxa del cla-
vegueram i aigua potable,
creació d'un centre de co-
municacions i un servei de
transport públic urbà.

- Davant la manca
d'una planificació sanità-
ria, durem endavant una
tasca de prevenció i con-
trol de la salut, mitjan-
çant la creació del Comitè
Local de Sanitat, un Labo-
ratori Municipal i un Cen-
tre de Planificació Fami-
liar. Reivindicarem un Hos-
pital Comarcal, situat a
Inca.

- Ja que la labor
en el camp de la Cultura
ha estat nul.la, no ha-
vent-hi tan sols una Comis-
sió, crearem una Escola
Municipal on hi cabran tot
una colla d'activitats,
arts plàstiques, teatre, fo-
tografia, etc... Dotarem
de més recursos les Biblio-
teques Municipals. La Co-
missió Informativa de Cul-
tura estarà oberta a tot-
hom. Aplicarem la Llei de
Normalització Lingüística
en tot el que afecta a
l'àmbit municipal.

- Consideram priori-
tàries tot una sèrie de me-
sures que conduesquin al
benestar social de la po-
blació: Elaborar un pro-
grama d'ajut als margi-
nats, dur a terme campa-
nyes de concienciació so-
bre les drogodependències,
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estimular i col. laborar
amb les entitats juvenils
mitjançant la creació, d ' u n
casal de joventut, millorar
les instai, lacions esporti-
ves i crear-ne de noves
per tal de potenciar l'es-
port popular i de base.

El PSM. AL PARLAMENT BA-
LEAR.

El treball parlamen-
tari del Grup Esquerra Na-
cionalista-PSM, durant
aquests quatre anys, ha
estat orientat a promoure
iniciatives legislatives i a
controlar l'actuació del Go-
vern. Els nostres parlamen-
taris han incidit sobre la
diversitat de problemàti-
ques que tenen les Illes
balears, i especialment en
les de caràcter medio-am-
biental, socio-economic i
cultural lingüístic; tot ai-
xò sempre nmb un doble
objectiu: aixamplar la nos-
tra capacitat d'autogovern
i introduir-hi plantaja-
ments progressistes.

• »
D'una anàlisi ex-

haustiva, i no partidista,
es treu la conclusió del
deteriorament de les Insti-
tucions i del propi sentit
d'autonomia:

- El Govern de la
dreta no ha fet possible,
en absolut, l'aprofitament
màxim que oferia l'Esta-
tut. No hi ha hagut una
voluntat d'iniciar la re-
construcció nacional de les
Illes.

- S 'han permès con-
tínues destruccions del nos-
tre patrimoni artístic i
cultural, s'ha concebut la
cultura com una exhibició
(homenatges, inaugura-
cions, subvencions, etc...)

No s'ha actuat
amb fermesa per evitar la
destrucció del medi rural
i paisatgístic, deixant el
nostre territori en mans
dels grups urbanitzadors i
especuladors.

- S'ha efectuat una
gestió plena de corrup-
cions, fent un ús partidis-
ta del Govern, practicant
l'amiguisme, corruptel.les
constants, consolidant, en



definitiva, el poder dels
sectors caciquils.

Cal ,,denunciar, pú-
blicament, la complicitat
d ' U M en tot aquest deterio-
rament. Amb els vots d ' U M
en Gabriel Cañellas accedí
a la presidència i amb els
mateixos vots, es mantin-
gué en els moments més
crítics. La política perso-
nalista d 'UM. ha generat
d 'una banda inestabilitat
política, i de l'altra no
ha permès cap solució pro-
gressista; ha deixat al d-
escobert una clara depen-
dència cap a determinats
poders financers.

Per tot això creim
que el canvi en el Govern
de la nostra comunitat, és
necessari. Aquest canvi ha

d 'anar forçosament cap a
una majoria progressista,
on no pot faltar-hi l'es-
querra nacionalista, ja
que un Govern de progrés
que no comptas amb una
presència significativa del
PSM, realitzaria una políti-
ca de govern purament ad-
ministrativa i estaria sot-
mès permanenment a les or-
dres del Govern de Madrid.

El PSM AL PARLAMENT EU-
ROPEU.

El PSM-EN es pre-
senta al Parlament Euro-
peu amb coalició amb' sis
partits nacionalistes de Ca-
talunya, Euskadi, Galícia
i País Valenciàamb el nom-

d'ESQUERRA DELS POBLES.

Mentre el Govern
Central fa ús de la inte-

gració dins la CEE per a
retallar competències i em-
pènyer amb força cap a
l'estat neocentralista,
aquestes sis forces (amb
una presència rotativa al
Parlament), ens hem com-
promès amb la defensa de
les nostres respectives na-
cions, de les seves formes
polítiques d'autonomia i
de les seves realitats so-
cio-économiques, i a defen-
sar la nostra llengua i
cultura, punts de partida
dels quals som solidaris
amb tots els altres pobles.

Perquè el nostre
projecte, en aquests tres
fronts, es pugui dur a ter-
me, esperam el teu vot.No

depenem de ningú per
dur endavant el nostre
compromís.

'Gveperativa+fiagesu

de ¿Mallorca

Avinguda tftls Ulls Gàl·lics. 53

INCA Mallorca Tel 503124
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í I
El nostre projecte

polític es fonamenta en
una gestió municipal parti-
cipativa, eficaç, solidària
i independent d'interessos
individuals o de grups de
pressió. En quatre eixos
basarem l'actuació del fu-
ttìr Govern Municipal Socia-
lista: Hisenda, Cultura,
Urbanisme i Benestar So-
cial.

HISENDA:

Prèvia auditoria,
determinarem una gestió
transparent destinada al
sanejament de l'economia
municipal. Política tributà-
ria justa, adequant taxes
i tarifes als costos reals
i a la qualitat de ser-
veis. Inversions adreçades
al bé comú en les quals
es contempli la creació de
nous llocs de treball.

CULTURA;

Preconitzam una po-
lítica cultural de base,
participativa i integradora
de tota la societat inquera
d'acord amb el fet de per-
tànyer a l'àmbit de la cul-
tura catalana. Durem a
terme la Normalització Lin-
güística a nivell institu-
cional i social. Afirmam
que la Normalització de la
nostra llengua i la seva
urgent introducció en tots
els racons de la nostra
ciutat com eina integrado-
ra, són elements bàsics
del nostre projecte polític.
Aprovarem un Reglament
de Normalització Lingüísti-
ca basat en què el català
és la llengua pròpia de
la ciutat d'Inca, a més
d'esser-ne l'oficial.

PSOE
Crearem un Patro-

nat que aglutini totes les
organitzacions culturals,
socials i esportives; la
Universitat Popular, és a
dir, l'ens que coordini les
Escoles Municipals ; estimu-
larem i recobrarem les Fes-
tes Populars com expressió
de la identitat d'un po-
ble; dotarem una Bossa
per a elaborar i editar la
Història d'Inca i d'altres
publicacions; recolzarem
les publicacions periòdi-
ques existents i d'una ma-
nera especial les escrites
en català.

Crearem el Consell
Municipal Escolar i el Con-
sell Local d'Esports. Cons-
trucció d'un Pavelló Co-
bert.

URBANISME:

La política d'orde-
nació urbana socialista
romprà l'actual model ur-
banístic de la nostra ciu-
tat. En lloc d'un urbanis-
me a contra de la pobla-
ció, el nostre objectiu se-
rà l'assoliment d 'un urba-
nisme a favor de la pobla-
ció. La construcció haurà
d'anar acompanyada d 'una
imprescindible funció públi-
ca i social. S'erradicará
l'especulació i la corrup-
ció en matèria urbanísti-
ca, evitant el negoci immo-
biliari de transformar sis-
temàticament el sòl rústic
en urbanitzable.

El problema urbanís-
tic més greu que pateix
la nostra ciutat es localit-
za -en la pròpia àrea urba-
na. L'equipament, la con-
gestió del trànsit, la bai-
xa qualitat de l'habitatge
fan que el PGOU hagi de
preocupar-se més de la
ciutat existent que no de
la futura. Les cases desha-

bitades, degradades i l'a-
bandó del casc n'és una
bona mostra.

La nostra política
urbanística s'orientarà
vers:
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1) Disposar de sòl
Industriai suficient i ba-
rat.

2) Recuperar sòl,
edificacions i serveis col.-
lectius, centres culturals i
socials, zones verdes i in-
fraestructura sanitària.

3) Impulsar el de-
senvolupament de la pla-
nificació urbanística de
manera que es garanteixi
el creixement d'Inca d'a-
cord amb les seves necessi-
tats reals.

í) Conservació del
casc antic, monuments i
d'altres edificis i residus
his tòr ico-artí s t ic s.

BENESTAR SOCIAL;

Una comunitat és
més pròspera si disposa
de serveis generals que 11
permetin millorar la seva
qualitat de vida.

1. Sanitat.
La nostra actuació

sanitària s'adreçarà vers
l'educació i Informació de
la població; Creació d'una
oficina d'informació al con-
sumidor; Posar a disposi-
ció de la Comunitat Autòno-
ma un local destinat al
muntatge d 'una Unitat Sa-
nitària; Creació de la Poli-
cia Sanitària.

La nostra política
social s'orientarà cap a
la informació de la dona,
la joventut i la tercera
edat; Posar en marxa un
Allotjament de Nit i crea-
ció de la figura del treba-
llador familiar.
2. Serveis.

Dedicarem una aten-
ció preferent a la millora
i control dels serveis d 'ús
corrent, d 'una manera es-
pecial al servei d'Aigua
Potable, garantint-ne l'a-
bastiment mitjançant solu-
cions definitives. Aprova-
rem l'Ordenança Municipal
sobre Mercats per a sal-
var de l'agonia del Mer-
cat Cobert.

3- Seguretat Ciutadana i_
Circulació.

Millorarem l'eficà-
cia de la Policia Muni-
cipal, dotant-la dels mit-
jans necessari«. Contempla-
rem la figura del policia
de barri. Aprovarem un
Pla d'Ordenació del Tràfic
Urbà.



1. Andreu París Mateu
Advocaf

Jcíumu Armengol
Apotecan

3. Marià Bonilla
Professor

8. Antoni Jiménez
Carnisser

9. Frani • •
Trei.)3lU-iü(

1C). Josep Gosàlvez
Agent Comercial

11. Joan Coll
Comerciant

16. Joan Figuerola
Industrial

17, Manuel Sosa
Treballador del Metall

18. Lluís Contreras
Forner

19. Bartomeu Vela
Jubilat



CANDIDATURA A L'AJUNTAMENT D'INCA

Per les coses m ben fetes

4. Joan Comas
Metge

f*ï?

.

5. Bartomeu Artigues
Professor

PSOE

6. Baltasar Tortella
Comptable

7. Xavier Ramis
Arquitecte Tècnic

•

12. Rosari Mateu
Comerç/aní

13. Francesca Vives
Comerciant

14. Gaspar Navarrete
Jubilat

.15. Antoni Camps
Treballador de la Pell

20. Lluís Acedo
Treballador

de la Construcció

21. Guillem Far
Jubilat

22. Antoni Amengual
Jubilat

23. Antoni Moreno
Jubilat



m/MLA
L'amo en Xisco des

Coco de Lloseta em convi-
dà a podar-li un parell
de kiwis, vaig dir que sí
encara que no n 'havia ar-
reglat cap. mai. Com és lò-
gic emperò tenia que estu-
diar com funciona aquesta
planta, a partir d 'ara em
serà convenient conèixer-
la ja que es va extenent
el seu cultiu... Idò han
passat uns dies i ja estan
podats:

Es parescut a una
parra, primer s'ha de
fer-li una soca, i quan
està damunt el parral, dei-
xar a les famèlics, les
sarments compartides, de
manera que d'ella sortiran
cada any noves sarments
portadores dels fruits, que
cada any anirem renovant,
igual que la parra, 'si bé
amb les podes més llar-
gues.

Les plantes de kiwi
són cares, i és per això
que la gent pensa totd'u-
na en aprofitar la llenya
de la poda per arrelar.
El veí d'en Xisco, en Toni
Matei, em va mostrar un
planter d'esqueixos de ki-
wi que tenia arrelant dins
l'hivernacle. La veritat és
que pareixia animador,
molts dels esqueixos ja te-
nien unes tretes de mig
pam, no li volia desbara-
tar la festa, però amb mol-
ta freqüència, amb aques-
tes coses, un queda enga-
nyat, és bastant normal
que quan volem aferrar un
brot de roser, de par-
ra,... i de kiwi encara
més, si aquest mos brota
molt aviat, acaba per a
mustiar-se, i quan el
treim de la terra, té la
part de baix sense arrelar
i normalment podrida. En
canvi quan els esqueixos
estan molt de temps sense

moure's, i es conserven en
bon aspecte, quan al final
rebenten, solen fer-ho amb
un brot assegurat.

Anem a veure un
poc més això, si entenem
que li passa a l'esqueix
quan aferra, podrem tenir
més bon criteri de com
obrar davant el cas.

Idò mirau. L'es-
queix per prendre ha de
fer a la part de l'arrel
el que se'n diu un call, i
llavors, d'aquest call sur-
ten les arreletes; a això
ho ha de fer de les reser-
ves alimentícies que pugui
tenir dins la llenya. Això
idò, és important que mo-
gui abans les arrels de
davall terra que el brot
de dalt, aquest, si es mou
massa prest, consumeix les
reserves i llavors no que-
den forces per l'arrela-
ment. Perquè aferri com to-
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ca, és important que la
part de l'esqueix que està
en terra es trobi calent,
fems calents que no toquin
les arrels, conduccions
d'aigua calenta, regar
amb aigua calenta, resis-
tències elèctriques, plàstic
damunt la terra, sense ta-
par la part del brot. En
canvi la part de l'ull no
convé que es mogui fins
que hi hagi arrels, l'aire
no ha de ser calent, om-
bràculs, mai hivernacles.
Precisament en Francisco
del Coco, que es dedica a
fer flor per vendre, fa els
rosers aferrant esqueixos
de la poda i me va fer
veure com els que van afi-
car al setembre (terra ca-
lenta), havien aferrat
molt bé; en canvi els afi-
cats del Nadal cap aquí
(terra freda), anaven pit-
jor, i els que arrelà dins
els hivernacles (aire ca-
lent), un desastre.



La fruticultura mo-
dernn ja fa tota casto
d'arbres a partir d'esquei-
xos. A l g u n s de vosaltres
llegirien l ' any passat que
a Sa Canova tenien un
planter de garrovers per
aquest sistema.

Bé, en Pau i jo no volem
esser manco, i tenim un
arrelador dins la nostra
oficina; hem duit un caixò
d'un metre quadrat, li
hem posat un fil de resis-
tència elèctrica abaix, lla-

vor mig pam de "perlita"
(aqueixes bólleles de fores-
pan). . . i a fer esquei-
xos... de moment tenim en
marxa kiwi, ginjoler de
casta grossa, pistaxer te-
revirto, canya de sucre ve-
ra; ara està tot fent el
call, i mentres tant, per-
què i:esqueix no s'esgoti
excessivament, li donarti
passades d 'un adob "fo-
liar", però no químic que
estimularia la brostada de
fulla, sinó d'aminoàcids
vegetals ja elaborats (com
si es tractàs del "suero"

per la gent que està en
situació molt crítica)...
que per cert, els que uti-
litzam nosaltres, nò són
de cap casa comercial, es
tracta d'una emprivada
d'ortiga de quinze dies,
rebaixada al 5%, i que és
molt efectiva per ajudar a
les plantes que es troben
apurades per distintes cau-
ses. Adéu.

Biel Serra.

OBRA CULTURAL RALEAR
ài estibes el país i deslices una

<3nca fkés culta, robra Cultural
Balear (interessa.

Cucara no sou socis de
l'Obra Cultural Balear?

BULLETI D'INSCRIPCIÓ

Nom „ - .'

domicili _..tel. -
Població -
sol·licita ésser admès com a soci d'Obra Cultural Balear.

Pagaré una quota anual de pésetes
Quota especial de Joves pésetes
Lloc de cobrament:

Domicili:
Banc:

Observacions:

. Compte núm.

dia de de 198
(firma)
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uem I

ESCRIURE' BE.

Com enunciar les hores?.

De tots els castella-
nismes que cal evitar,
n 'h i ha un de molt fre-
qüent i que es refereix a
la manera d'enunciar les
hores, bé sigui en el llen-
guatge escrit o oral. Tot-
hom està d'acord en què
no es pot emprar la parau-
la "menos" perquè és un
castellanisme, per això
cal evitar dir "les dues
menos deu".

Hi ha persones que
creuen que per dir les ho-
res en mallorquí ho han
de fer com ho fan a Cata-
lunya: "Un quart de cinc"
(4 '15) , "dos quarts de
set" (6'30). No trobam cap
testimoni, ni antic ni mo-
dern, que ens asseguri
que aquesta fórmula s'ha-
gi usat mai a Mallorca.
Per altra part ens consta
als mallorquins entendre
aquest sistema i seria ab-
surd voler implantar-lo.-

D'altres persones creuen
que basta canviar la pa-
raula "menos" per "manco"
i així ja defugim del cas-
tellanisme. Això no és
cert, perquè malgrat corre-
gim un mot castellanitzat
no ho feim pel que fa a
l'estructura castellanitzant
de la frase, que continua
essent forastera.

Pareix que els docu-
ments antics ens aclarei-
xen poc el com sortir de
dubtes. Sembla que antiga-
ment, el moment en què
un fet s'esdevenia, no era
important en les narra-

cions o altres escrits. Les
fonts més clares les tro-
bam als diaris personals

on hi ha puntualitzacions
horàries. Així trobam fra-
ses com "a les deu i mitja
del matí", "les onze 1/4",
"havem treballat fins a
dos quarts per la una".
Aquesta darrera construc-
ció no és desconeguda en
el parlar de Mallorca ni
tampoc en el del País Va-
lencià.

Com a conclusió po-
dem dir que no hi ha cap
dificultat en admetre l'e-
nunciat "les (la). . . i
...", així és correcte fins
a la mitja: "les dues i
cinc... i deu... i quart-
... i vint... i vint-i-
cinc... i mitja (inclus i
mitja i cinc)". A partir
d 'aquí és també ben cor-
rent dir "falten (manquen)
vint minuts per la una
... un quart per la una
... deu per la una —
cinc per la una". Lògica-
ment també es pot fer sen-
se emprar la paraula "fal-
ten" o "manquen" (falta/-
manca) .

D'acord amb el ma-
teix sistema, direm "les
deu i vint-i-tres minuts",
"les set i mitja i dos mi-
nuts", "falten setze minuts
per les dues". Normalment
es sol suprimir la paraula
minuts.

PARLEM COM CAL.

El_ llum/la llum. EJ_ pols/-
la pols.
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Segons el gènere
que els donam, aquestes
paraules expressem dis-
tints significats.

Llum: Masculí "el
llum", vol dir "qualsevol
utensili per a fer llum",
(el llum d'oli). Femení
"la llum", significa "aque-
lla forma d'energia que
ens permet veure les co-
ses", (la llum del matí fa
fugir les tenebres).

Pols: Masculí "el
pols", vol dir "batec arte-
rial que es sent en la
unió del puny amb l'avant-
braç" i també "la part la-
teral del cap, entre l'ore-
lla i el front" (castellà
"sien"), (no li trob el
pols, s'ha pegat un cop
al pols). Femení "la
pols", significa "multitud
de partícules que poden
ser trasportados pel vent
per ésser molt petites" (la
casa està plena de pols).

VOCABULARI.

Paraules de -peces
de vestir.

Aderezo, ajuar = adres.
Chancletas = xoquins.
Pretina = colga del cal-
çons.
Greguescos = calçons amb
bufes.
Corsé = cotilla.
Cadenilla = cordoncillo.
Redecilla = barrióla.
Capucha = capulla.
Visera = ventalla de la
gorra.
Enagua = enagos.
Jubón = jipó.
Mandilego = cànyom.



CURIOSITATS.

Mallorca, així com
la veim avui, en l'aspecte
geològic, és recent. Pareix
que no hi ha terrenys de
l'era Primària; la part
més antiga, que correspon-
dria a la Serra principal,
seria de l'era Secundaria
amb petites afloracions del
Triàsic a terrenys de Só-
ller, Alcúdia i Artà. La

plataforma central perta-
nyeria al Miocé (Terciari
Mig) . El Raiguer, a peu
de la Serra, des de Sa
Pobla a Inca i Palma, se-
ria conseqüència dels al.-
luvions quaternaris.

Fases lunars del mes de
juny i_ juliol.

Juny:
Quart Creixent, dia

4 a les 19 h. i 28 m.
Tormentes de llamps i
trons.

Lluna Plena
(Vella), dia 11, a les 21
h. i 24 m. Augment de les
temperatures.

Quart Minvant, dia
18, a les 11 h. i 37 m.
Temps inestable, pluges ir-
regulars.

Lluna Nova, dia
26, a les 6 h. i 12 m.
Acabaran les tormentes.

Juliol:
Quart Creixent, dia

4, a les 9 h. i 10 m.
Temps sec i assolellat.

Lluna Plena (Ve-
lla), dia 11, a les 4 h. i
18 m. Temperatures altes.

Quart Minvant, dia
17, a les 20 h. i 42 m.
Cel clar, net. Farà calor.

Lluna Nova, dia
25, a les 21 h. i 12 m.
Augment de les temperatu-
res. Ventós.

Hores .de sol;

Dia 15 de juny: 15
h. i 2 m.

Dia 1 de juliol: 15
h.
Dia 15 de juliol: 14

h. i 47 m.

Les llunacions i_ 1 ' agricul-
tura.

En el Quart Crei-
xent de juny es poden em-
peltar d'escudet els ar-
bres que tenen l'escorxa
grossa, taronger, poncem,
figuera, olivera, ametller
i llorer. A les terres fre-
des es pot sembrar el mill
i panís, arrancar els
alls. El Creixent de juliol
és un temps bo per sebrar
cols (de mota), naps, pas-
tenagues, cebes i mostas-
sa. Convé tapar els ceps
perquè no les toqui massa
el sol i treure el gram de
la terra.

En el Quart Min-
vant de juny es recollei-
xen i baten les faves, siu-
rons i altres llegums, si
ja estan secs. Es poden
sembrar esqueixos de cla-
vell a terra molla; també
es poden arrancar les tuli-
pes i frencesilles si tenen
les fulles seques. En el
Minvant de juliol va . molt
bé segar el blat. Les plan-
tes han de regar-se de

ntt. Els melons no volen
molta d'aigua, en canvi
els cobrombos en volen, mol-
ta i repetides vegades. Es
poden empeltar d'escudet
els gesmíns i rosers.

Altres coses:

En el mes de juny
acaba el curs acadèmic.
Tots els estudiants inicien
les vacances; uns amb més
alegria que els altres,
car als darrers, els espe-
ren els exàmens de setem-
bre.

Dia 8 de juny és
festa local a Inca.

Dia 10 de juny és
dia d'Eleccions a l 'Ajunta-
ment, al Parlament de les
Illes i al Parlament Euro-
peu.

Dia 18 de juny és
la festa del Corpus.

També, per tot ar-
reu, hi ha festes patro-
nals durant els mesos d'es-
tiu. A Incales dels Sants

Abdon i Señen tenen lloc
a finals de juliol.

Jaume Gual Mora.

PUB

N U T
C/J« u me Armengol

N*74 Inca

FABRICA D'ARTICLES DE PELL

guants
bossas

peces de vestit

i marroquineria en general

Gran Via de Colón INCA Teflon 50 19 00
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CRÍTICA

LITERÀRIA

Joan Guasp
Kabyl

He lluitat tots aquests anys per
ser una persona honesta, un
homo de bé. í...] I què en fenc,
senyor Mandarf, de tot això?
Què en tene? Miri el que en
tene: una gravadora. Una mà-
quina d'escriure. Una ròdio.
Una piscina. I un sac!

.Els llibres de l'Escorpí
Teatre

el Galliner 96

Fer una crítica a
l'obra d 'En Joan Guasp és
tasca difícil per a qualse-
vol lector i ho és més
quan es tracta de Kabyl,
una obra arrelada dins el
món màgic del teatre de
l'absurd.

Davant de les obres
que surten de les coordena-
des físiques, espacials i
temporals hom es trofta no-
més amb la intuició, la
imaginació i les seves su-
posicions, no hem de dema-
nar-nos què significa sinó
què em significa, nos sig-
nifica a cada un de nosal-
tres.

Per això a Kabyl
hom camina desprevingut i
sorprès; ja des del comen-
çament els noms són bé mà-
gics (Kabyl), o bé humo-
rístics de soterrada inten-
ció (Leid i M u m u ) , popu-
lars a la seva manera
(Char ly) i també designa-
dors (Delegat Munyidor) ; i
de la mateixa forma són
els personatges que s'hi
troben.

Solidàriament amb
tot això hi ha les linees
mestres de l'obra i així

no podem deixar de veure
la figura del polític vene-
dor de vots, materialista
i sense escrúpols en el De-
legat Munyidor; la Bubota
que ens representa l'as-
salt de la violència i de
la força; Charly, anome-
nat el roig, l'oposició al
règim, amic d 'En Kabyl,
però sense arrels; Leidi
Mumu, provocativa i luxu-
riosa, sense voluntat; i
en Kabyl, enfrontat al seu

destí, lluitant per l'hones-
titat i l 'amistat indissolu-
bles i enganat per la vi-
da i els homes. La decisió
d ' E n Kabyl serà rebutjar
l 'a juda interessada i cer-
car una nova vida, anar-
se'n en definitiva.

Això és l'obra d ' E n
Joan Guasp, una recerca,
una contradicció humana,
tot un món de contradic-
cions perquè no res sem-
bla indissoluble, perquè
no res permaneix. Cercar
l 'amor en un altre lloc,
en un altre temps, tema
central de l'obra teatral,
de la literatura universal
i de la vida.

Joana M* Coll Diaz.

NOTA;

A la passada revista, a l'entrevista a Jaume Serra la

postal és del fotògraf Sampol.

PUB

NiTP
C/Jiume Armengol

»K 74 Inca

FABRICA D'ARTICLES DE PEU

guants
bosses

p«ces de vestii

i marroquineria en general

Gran Via de Colón INCA Toulon 50 1900
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Fumar a un lloc públic està bé?

VOSTÈS COM A LEC-
TORS, ¿TROBEN QUE ESTA
BE FUMAR A UN LLOC PU-
BLIC?.

Per respondre a
aquesta pregunta ens và-
rem dirigir al llicenciat
en Medicina Josep Lluís
Garcia Sampol, de 28
anys, natural d'Inca. Li
vàrem demanar:

- A vostè li molesta
que es fumi a un lloc pú-
blic?.

•
- No, a mi particu-

larment no em molesta
gens.

- Què li diria al
que fuma en un local tan-
cat si estigués prohibit?.

- Li diria amable-
ment que ho deixàs de
fer, però si es negàs em
veuria obligat a anar a

cercar un responsable del
lloc per a veure si a ell
li feia cas.

- Vostè com a met-
ge, ¿troba que pot perjudi-
car als no fumadors
aquest fet?.

- Si, els pot moles-
tar si no estan acostumats
al tabac, però en quant a
salut l'individu es conver-
teix en un fumador passiu
i li pot presentar els ma-
teixos problemes, encara
que no tan greus.

- ¿Quines normes po-
saria vostè perquè s'evi-
tas això?.

- En cas de què la
prohibició no estàs posa-
da, s'hauria de posar en
els transports públics i

als llocs tancats. També
s'hauria de fer una campa-
nya de prohibició d'una

manera informativa, serio-
sa i ben feta per tal de
concienciar al fumador.

- Vostè creu que
d'aquí a uns quants anys
la gent es concienciará de
què pot perjudicar als de-
més?.

Gran part dels fu-
madors ja hi estan concien-
ciáis, però en certs mo-
ments la seva actitud és
d'egoisme, quan ells sen-
ten la necessitat de fumar
no pensen amb els altres.

- Vostè, creu que
els responsables de la sa-
nitat pública fan alguna
cosa?.

- No, no estan fent
massa, ja que és la prò-
pia administració estatal
la que dirigeix el monopo-
li del tabac.

Grup de Joves de l'Obra
Cultural Balear.

( r i p
¿JraLJ

Penya

Barcelonista

Bar Miquel Inca

Apartat de Correus 185

Dr. Miquel J. Crespi

METGE ESTOMATÒLEG

ORTODÒNCIA

Tractament de les ma/posicions

dentarles

Cl Vidal, S f -502923 INCA
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PASSATEMPS
MOTS ENCREUATS. .Per Bernat J. Amengual

1 Í. 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HORITZONTALS
1 : La més occidental de les illes de la Sun-
da, a prop de Java. Terreny amb moltes
pomeres. País asiàtic. 2: Metall preciós.
Tema al qual es dedica l'actual Any Inter-
nacional. Vocal. Espai pla on es bat el blat.
Adverbi de lloc. 3: Alguns. En alguns idio-
mes, forma d'una paraula segons la fun-
ció gramatical. Senyor, propietari. Inter-
jecció per a donar coratge. 4: Lloc amb
aigua i vegetació enmig d'un desert. Em-
presa multinacional fundada l'any 1911 a
Nova York, que fabrica i ven material d'in-
formàtica. Marquès i escriptor francès,
perseguit per la justícia i menat a la presó
l'any 1800, on moriria catorze anys més
tard. 5: Element metàl·lic, que té el sím-
bol químic Y. Aire musical religiós desti-
nat a ésser cantat en cor. Riu d'Alemanya
i França de 240 Km., afluent del Mosel.la.
6: Consonant. Natural d'Afganistan. Tí-
tol d'una novel.la de Colleen Mac Cu-
llough que conta la història d'amor entre
una fadrina vella i un jove subnormal.
Conjunció. 7: Adverbi de negació. Cec,
que no hi veu. Utilitzarà. Arbre de fulles
petites, flor blanquinosa i fruit sec. 8: Ad-
verbi de lloc. Vocal repetida. Comtessa de
Cerdanya i Besalú del segle X. Escriptor
català mort el 1981 autor de biografies,
narracions i novel·les en castellà i català.
9: Adverbi d'afirmació. Professional de la
música. Primera dona. Prefix negatiu. 10:
Vocal. Casa de camp. Nina acabada de
néixer. Vocal. 11 : Que té afany de reunir
riquesa i no desprendre'n. Eina agrícola
semblant a l'aixada. Riu espanyol, afluent
dret del Duero. 12: Persona que la sap molt
llarga, eixerit, berganteil. Donar. Instru-
ment òptic d'augment. 13: Tirria, fòbia,
malvolença, aversió. Nom de lletra. Escrip-
tor nord-america del segle passat, alcohò-
lic, autor de poemes i relats de terror. Xi-
fres romanes. 14: Terminació verbal. Déu
de les religions musulmanes. Consonant.
Esca, esquer, menjar que es posa a l'ham
per a atreure el peix. Primer satèl·lit de Jú-

piter, descobert per Galileu el 1610. 15: En
alguns països musulmans, alt càrrec del go-
vern. Famosos jardins de Bunyola que han
donat nom a una revista editada l'any 1953
per F. de B. Moll. Nom de sis tsars de Rús-
sia, els més coneguts dels quals són II el
Gran i IV el Terrible.

VERTICALS
I : Mascle de la vaca. Nom de dona. Es-
coltar. 2: Caixa feta de canyes o fustes que
enrevolta el tronc d'un arbre tendre per
protegir-lo. Folgança, descans, ociositat.
Illot"d'Eivissa. 3: Xifra romana. Esposa
d'Abraham i mare d'Isaac. Vocal. País
d'Àfrica tropical, capital Bamako. Símbol
químic del iode. 4: Arbre abundós en el
bosc mediterrani (al revés). Aigua carbò-
nica. Dona que té un fill o més. Naip amb
el nombre un. 5: Aquí. Parts o divisions
iguals numerades d'una escala de mesura.
Coberta membranosa molt tènue. 6: Pun-
xa, espina. Receptacle amb anses per a
transportar terra, pedres, etc. Cent. Part
de la Terra amb aigua. 7: Vocal. Capital
del cantó de Valais, a Suïssa, a vorera del
Roine. Renill, crit del cavall. Preposició.
8: Xot, anyell. Resumit, lacònic, concís.
Caverna, espluga. Beguda alcohòlica del
suc de raïm. 9: Vocal. Acumula, reuneix
una cosa en gran quantitat. Allò que es pa-
ga per comprar una cosa (al revés). Signe
de la multiplicació. 10: Pal llarg per fer
avançar una embarcació. Abreviatura de
litre. Cavitat subterrània vertical o molt in-
clinada. Organització d'Estats Americans.
I1 : Que té els cabells de color groc. Lli-
gam que serveix per a impedir que un ani-
mal es mogui. Article. 12: Adverbi de
temps, r.l continent més gros. Expressió de
comiat. Cent-un. 13: Vocal. Primer home.
Símbol químic del fòsfor. Instrument per
a debanar i fer troques. Xifra romana. 14:
Emperadriu romana, esposa de Neró, qui
la matà d'un-cop de peu al ventre quan es-
perava un fil l . Suc que es treu de l'oliva.
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Monstre mitològic amb cos de drac i cap
de dona. IS: Elevació de la superfície de
la mar. Estat europeu, la capital del qual
és Bucarest. El planeta Terra.
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Col·legi Sant Francesc
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(De dalt a baix i d'esquerra a dreta)

FILA_PRiriERA

PU30L, Professor d'EGB, Muro.

ALCRDA, d'Inca, Industrial.

MALONDRA, viu a Ciutat.

GENOVART, d'Inca, Mecànic.

AMENGUAL, viu a Ciutat.

FORN E'S, de Muro.

SALOP!, d'Inca, Cine Novedades.

SÓCIAS, viu a Ciutat. Antic Bar Sol.

ubicat al que avui és farmàcia Si-

quier.

PARIS, d'Inca. Indústria.

FILA_SjEGONA.

MIR, de Campanet, Professor d'EGB,

viu a Ciutat.

PUJADAS, d'Inca, Advocat, Interven-

tor Comunitat Autònoma.

VIVES,de duro.

NICOLAU,rte Sant Joan.

BELTRAN, d'Inca, difunt, Tinent

Exèrcit de Terra.

AMENGUAL DOLÇ, Santa Maria.

BONNIIM, d'Inca, Escola Xofers.

SUADES, d'Inca, Electrodomèstics,

carrer Hostals.

PIERA5, d'Inca, Representant.

3AUME, Consell.

FILA_TERCERA

FLUXÀ, d'Inca, viu a Ciutat,ger-

mà A.Flux! de Lotuse.

GERMANS TXISKA, Cala Sant Vicenç.

SÓCIAS RIUSECH, d'Inca, viu fora,

frare francescà.

SÓCIAS, Binissalem, Industrial.

MONTEAGUDO, viu a l'Argentina,

metge cirurgià.

FERRAGUT, viu a Ciutat, fou fut-

bolista del RCD Mallorca.

PONS, Binissalem, Industrial.

FILA_QUARTA

SUREDA, de Manacor.

POL, de Consell.

ARMENGOL, d'Inca, Apotecari.Far-

macèutic titular d' Incai-Mancor,,

RAMIS, d'Inca, Industrial de ia

pell.

CAPELLÀ, d'Inca, viu a Madrid,.

Comandant ri1Intendència.
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J, INGRESAU CONEIXEU ELSALDO
ILBHMOT DE COMPTES

DESGAIRE DISCOTECA
I M C A

ABIERTO CADA DIA

BAJOS BAR SA PUNTA C/ RENTADORES/

BAR LLABRKS

ESPECIALITAT EN TAPES VARIADES

Placa Santa Marla la Major
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