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Editorial

Els qui pinten i no pinten res

Resulta ja embafador veure per les parets de la
nostra comarca tantes pintades amb spray que tenen un to
insultant contra els forasters.

Com alguna gent confon xenofòbies i nacionalismes
voldríem deixar ben clares unes puntual itzacions sobre la
nostra manera de pensar:

la-- El nostre total rebuig ja pel simple fet d
embrutar parets alienes, sense permís del seu propietari,
perteneíxents al paisatge comú a tothom, amb el greuejant»
,moltes vegades, de nocturnitat. Altres vegades amb la
circumstància de no deixar firma i no encarar
responsabi1itats.

2â-- El nostre rebuig igualment pel vocabulari
insultant en qualsevol mitjà d'expressió. Resulta menys
convincent i només provoca el desig de respondre amb igual
duresa per part de les persones ofeses i ens duu a una
crispació que no beneficia a ningú.

3a-- No creím que ningún grup concret tenguí cap
dret moral ni legal per dir qui pot estar o no a les Illes
Balears. I menys encara per dir sí s'han d'anar amb vaixell
de reixeta o com sigui.

49-- Molts dels nostres avantpassats foren emigrants
a Cuba, a Alemanya i per Sudamèrica i potser no tots ern
models d'integració socials. No podem viure d'esquena a la
nostra història recent.

5fl__ Molt sovint són certs mallorquins i demés
balear ics els qui fan més mal a les nostres illes, tant per
omissió com per comissió. Abans ens caldria arreglar
ca-nostra i insinuar allò del barco de requilla a gent
originària d'aquí. Tampoc podem oblidar que els peninsulars-
primers varen esser molt ben rebuts com a mà d'obra barata i
explotats per gent molt pròxima a altres que ara els
marxarien a tots.

Ens inclinam decididament per una integració
total i sense restriccions de ningún tipus de tots
aquells espanyol que han tingut la necessitat d'emigrar i
que no tenen cap intenció colonitzadora.
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CRÒNICA D'INCA
C R O N I C A D'I N C A

Els amics Antoni
Armengol i Bernat Forte-
za, ens varen demanar la
nostra col·laboració a
"Inca-Revista",amb aques-
ta secció de "CRÒNICA
D'INCA", volem oferir els
titulars de les notícies
o temes d'actualitat que
han tengut lloc a la nos-
tra ciutat, cada dos me-
sos .

Gener 1.990

-Va tenir lloc al Casal
de Cultura, una exposició
de joguines antigues.

-Interessant exposició
d'Antoni Rovira, al saló
de "Bea. March de Mana-
cor" .

-Varen començar les obres
de la reforma del carrer
"Almogàvars", per l'em-
presa Guillem Pons, de
Llucmajor.

-Aprovada la remodelació
del poliesportiu munici-
pal amb un pressupost de
1.900.000 Pu..

-Es va retre un homenant-
ge als músics inquers
Jaume Alberti i Mn. Josep
Aguiló, en el Concert de
"Reis" de 1'Harpa d'Inca.

-La cavalcada dels Reis
va estar molt animada per
als nins i nines de la
ciutat.

-Un centenar de patges
varen repartir les jogui-
nes per les cases inque-
res.

-En el primer ple ordina-
ri, el Grup Socialista va
presentar a la majoria
municipal, 47 preguntes
sobre distints temes mu-
nicipals .

-Convocat el III premi de
Teatre infantil i jovenil
"Ciutat d'Inca".

-L'Ajuntament amb la
creació del "Servei de la
Joventut", vol potenciar
les activitats del joves.

-El Col·legi "La Pureza" i
Josep Jiménez, guanyadors
del concurs de "Betlems".

-Reunió de les AA.VV.
d'Inca, per poder pres-
sionar a l'Ajuntament da-
munt els problemes de les
barriades.

-Pop Shop, guanyador del
concurs de mostradors.

-Cal trobar un lloc per a
les atraccions de firai-
res. La plaça de Mallor-
ca, va quedar destroçada.

-Malestar en el Grup Ade-
na. Es produeix la dimis-

sió de dos membres de la
seva junta directiva:
Ariàlia Parra i Jaume Pe-
relló.

-L'Associació de fabri-
cants de calçat es reu-
neix al "Foro" per poten-
ciar el sector del "cal-
çat".

-Els semàfors de la car-
retera de Palma entren en
funcionament.

-Martín Vences, dimiteix
com a entrenador del
Constància.

-Segueixen a bon ritme
les obres del polígon in-
dustrial .

-Els alumnes de l'Insti-
tut Berenguer d'Anoia, es
queixen de l'existència
de goteres al pis supe-
rior.

-Els bombers rescaten de
Sa Fosca un jove inquer.

-El servei d'urgències de
La Seguretat Social, am-
pliarà el seu equip mè-
dic .
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-UGT, va començar amb im-
pugnar les oposicions de
la Policia Municipal, per
haver eliminat el català
de les oposicions.

-La barriada de "Sant Se-
bastià" va vibrar amb la
seva festa.

-L'Ajuntament vol convo-
car un conscurs d'idees
per tal d'acabar la plaça
de Mallorca, tants d'anys
ajornada.

-Els Veïnats de So n'A-
monda es queixen de que
la majoria muoonicipal,
no escolta les seves
queixes.

-Va morir als 103 anys,
la padrina d'Inca, Madò
Antònia Munar Juan.

-Sa Pota del Rei, es tro-
ba convertida en un fe-
mer.

-CC.OO., vol una pujada
salarial d'un 9% pel que
fa al sector del calçat.

-Aprovada la construcció
d'una nau com a magatzem
de l'Ajuntament.

-Segueixen les obres del
Col·legi Joan XXIII, mal-
grat que 8 Ajuntaments no
han pagat l'aportació de
1 ' any 89.

-Queden desertes dues
places en les oposicions
de la Policia Municipal.

-Mateu Canyelles, campió
autonòmic d'hivern.

-Un nou pas mecanitzat
sortirà per la Setmana
Santa inquera, coincidint
amb el Cinquantanari de

la Confraria de "La Sa-

lle".

Febrer 1.990

-Va morir el germà de La
Salle, Joan Jaume. Havia
estat setze anys a Inca.

-El mal estat de la plaça
de "toros" fa perillar la
celebració de la "cursa
de braus" de Sant Abdon.

-Va morir l'escolà de
Crist Rei, l'amo en Mi-
quel Fuster, tota una vi-
da dedicada al servei de
la barriada.

-CC.OO. demana a l'Asso-
ciació de Fabricants de
Calçat, que lluitin per
aixecar el sector.

-Entra en serveis els 4
nous agents de la Policia
Municipal.

-Arriben a un acord Ges-
tur i l'Ajuntament, en el
tema del Polígon Indus-
trial .

-L'Ajuntament, concedeix
una subvenció de
1.000.000 a la Residència
d1Ancians.

-Comença el nou curs de
cuina a Ca n'Amer.

-Continuen les negocia-
cions, sense arribar a un
acord, entre la Policia
Municipal i la majoria
municipal.

-És detingut "El Majo-
ral", autor d'una rompuda
de vidres i d'incendiar
contenidors.

-Arnau Fontanet, aconse-
gueix superar el record
d'una hora de marxa.

-Els veïnats de la carre-
tera de LLuc, se queixen

de l'excés de velocitat
dels conductors.

-El pressupost del Grup
Adena per l'any 90 és de
4.500.000.-

-Aprovades les noves ta-
rifes de l'impost de cir-
culació.

-40 nins de la nostra
ciutat acudeixen a l'Es-
cola Municipal de Música.

-Comença la reforma cir-
culatòria de la barriada
"d'Es Cos".

-Es constitueix a Inca el
Centre Andalús, que agru-
parà un important nombre
d'andalusos residents a
Inca.

-La majoria municipal es-
tudia un nou impost dels
"quioscs de carrer".

-El responsable del ser-
vei d'aigua potable.asse-
nyala que no hi haurà
problemes d'abastiment.

-Dilluns de Pasqua i Sant
Abdon, les dues festes
locals per enguany.

-El Ple aprova el "pla
parcial" de Crist Rei
Nou.

-El P.S.O.E. no està d'a-
cord en què els ciutadans
hagin de pagar els
23.000.000 de ptes. pel
Conveni urbanístic amb el
futur Hiper Manacor.

-L'Ajuntament multa a 4
pubs de la nostra ciutat.

-Representants de la Po-
licia Municipal, majoria
i oposició es reuneixen
per solucionar la crisis
existent.
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-El pressupost del carna-
val, puja 2.500.000 de
pessetes.

-No s'ha detingut l'autor
de l'agressió d'un jove a
"Sa Rua".

-El Sindicat "La Paz",
celebra la seva festa pa-
tronal .

-Josep Bernardino, és re-
elegit, President de
l'Associació Filatèlica
d' Inca.

-A pesar del mal estat,
el jutjat número 4,
s'instal·la al Claustre de
Sant Domingo.

-Unes 400 persones assis-

teixen a la Vè. edició de
la "Nit de l'Esport d'In-
ca".

-L'Escorxador Municipal
serà gestionat per 4 em-
preses particulars.

-Es compleixen els 115
anys de la inauguració de
la via del tren.

-Més de 3.000 persones
assisteixen a la desfila-
da de "Sa Rua 90".

-L'Institut, prepara
"Quaresma Cultural".

la

-Trobada dels membres de
S'Estornell, a Binicane-
lla, per parlar d'una sè-
rie d'activitats per als
propers mesos.

-L'Obra Cultural Balear,
celebra la IV Mostra Cul-
tural a Inca.

-Jocs d'Escacs i "Tronco-
mòvil Shadow", guanyadors
de Sa Rua 90.

-El Batle assenyala que
no hi ha irregularitats
en el tema de la reforma
de la carretera de Sineu.

Aquesta ha es-
tat l'actualitat a la
nostra ciutat. Tanmateix
per poder reflectir-la
millor caldria més espai.

Han coordinat i seleccio-
nat

Joana Melis i
Guillem Coll

Cyu-akde/iia CE?of

General Luque, 85 (esq. Torreta) - Tel. 50 02 20 - INCA

ÒPTICA REAL

C/ Obispo Llompart. 2
Tel. 88 09 40
07300 - INCA

Botiga
La Florida

Plaça Espanya. 19
Inca (Mallorca)

VILAMOVA
PAKLIIIA Y

LI·ICIIA

Coit* y Llobora.201
•ar ¿osato m INCA

INFORMATICA Y
MUMLCS OfICI«A

Hostals, 47

X 504339
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El Bati proposa.

Segueix sense posar-se remei a
la mala recollida de fems.

Rafel Seguí Aloy.

El deficient
servei de recollida de
feras a la nostra
ciutat serveix de tema
als plenaris per a les
preguntes del Grup
Socialista dirigides a
la majoria municipal
d'UM i PP.

Davant la pregunta
de què pensava fer el
grup majoritari per
posar-hi remei el
Batle contestà que no
faria res i esperaria
uns mesos per saber si
el servei milloraria,
això després d'haver
pujat el cànon del
contracte a 1'empresa
concessionària en un
17'71%. El portaveu
socialista, Jaume
Armengol, els va fer
ressò de que el servei
després de la puja
era, si més no, tan
deficient com
abans.Aquest afer no
fou considerat
important per la
batlia com tampoc hi
considerà la impor-
tància de dur a terme
una desratització
degut al gran nombre
de rosegadors que sem-
bla que es passegen
pels carrers d'Inca i
que alguns companys de
la premsa han copsat

en fotografies. També
aquest suggeriment fou
passat per alt pel
batle com si no s'ado-
nàs de la pregunta que
li era dirigida.

Desapareixen papers?

El portaveu
socialista demanà si
estava al seu abast el
plec de condicions so-
bre el servei de reco-
llida de fems i també
1 ofertació de 1 em-
presa, ja que pare-
ixien haver desapa-
regut. El batle, molt
contrariat, li con
testà que com gosava a
dir-li que la docu
mentació havia desa
paregut, qui l'havia
assabentat de tot allò

i que ell, Antoni
Pons, li assegurava
que tota la docu
mentació demanada era
al seu lloc. En canvi
una vegada acabat el
Ple poguérem sentir
com el regidor delegat
del servei de re
collida de fems,
Francisco Gonzalez,
donava la raó al so
cialista Jaume Armen
gol i li deia que la
documentació demanada
no era dins de 1 'Ajun
tament i que estava en
el jutjat ja que 1 'an
erior empresa conce
sionària del servei,
Ingeieria Urbana S.A.
havia entaulat un
contene iós-administra
tiu contra la decisió
presa per 1 Ajun
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tament d'Inca en quant
a adjudicar el servei
a una altra empresa,
Limpiezas Urbanas de

Mal Jorca S.A. que n'és
1 actual concessió
nària. 0 sigui, que
el bat le fent aigua

per tot i amb comen
taris fora de lloc en
aquest tema.

Canon
CO PI A DOR AS-CALCULA DOR AS-M.E.E. -FAX

AVDA. CIUTAT DE LLOMPOC, 146
a n t e s : GRAN VIA COLON.

TEL. 505391 - FAX. 505125
INCA

GUARDERIA MENUTS
Avinguda Germanies 43-45-47

Tel 50 33 87
07300 INCA-Mallorca

MATRICULA ABIERTA

PERSONAL

ESPECIALIZADO

ARXIDUC

VENDA I COL LOCACIÓ DE

VIDRE PLA I DECORATIU

C/. Formentor, 43
Tel. 50 00 85
07300 INCA (MALLORCA)

Restauraciones INCA
restauración muebles

y antigüedades

G. Luque,76
T. 50 5559 Inca

REPRESENTACIONES y DISTRIBUCIONES

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO,
MARROQUINERIA, TAPICERÍA Y AFINES

FAX 50 5253

Avda. Reyes Católicos, 99 - Tel. 502846 - 07300 INCA (Mallorca)
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GRUP D'ESPLAI S'ESTEL

EL GRUP D'ESPLAI S'ESTEL

Fa quatre anys
que començaren les acti-
vitats del Grup d'Esplai
"S'Estel", que arropat
per la parròquia de Crist
Rei, va començar a cami-
nar omplint un buit que
hi havia a la barriada.

La barriada és
un poc enfora del centre
de la ciutat i els in-
fants més petits no te-
nien un lloc per a diver-
tir-se; per això els mo-
nitors del Grup d'Esplai
"S1Estel", animats per
Mn. Llorenç Riera, rector
de la Parròquia de Crist
Rei, iniciaren aquesta
tasca força esperançado-
ra.

Uns 125 al·lots
de la barriada de Crist
Rei acudeixen a l'Esplai
"S'Estel". Quatre grups
integren aquest Esplai :
Grup Barrufets, Grup Sa-
batlins, Grup Picapedra i
Grup Pebres Torrats. Cada
quinze dies, des de les
16h. fins a les 18h. es
troben per realitzar tota
una sèrie d'activitats.
Aquesta feina no seria
possible sense la col-
laboració de quinze moni-
tors, que de forma al-
truista, dedican aquestes
hores als nins de la
barriada de Crist Rei.

Les activitats
que es duen a terme:
jocs, cançons, treballs
manuals, sortides edu-

catives i excursions. Les
seves activitats són for-
ça conegudes i participen
a molts d'actes que s'or-
ganitzen a la ciutat
d'Inca: Concurs de Bet-
lems, la "Rua", etc.

Una feina prou
esperançadora i que de-
sitjam la seva continui-
tat. L'Associació de
veïns ha manifestat que
està molt contenta per la
feina que fa l'Esplai amb
els al·lots de la barriada
de Crist Rei.

La nostra més
sincera felicitació als
monitors i també als
nins.

CIM
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GENT DEL POBLE
G E N T D E L P O B L E

Miquel Fuster,tota una
vida dedicada a la parrò-
quia de "Crist Rei".

No fa gaire
temps moria a la ciutat
d'Inca en Miquel Fuster i
Sastre a l'edat de 67
anys. Tota una vida d'en-
trega vers la Parròquia
de "Crist Rei", on hi
treballà dels de la seva
fundació, amb el Rector
Rafel Cladera, fins ara
amb el Rector actual Llo-
renç Riera.

També va col·la-
borar amb L'Associació de
veïns de Ponent. També va
ésser administrador del
Setmanari "Dijous". Des
d'Inca Revista expressam
el nostre condol.

El Germà de La Salle,
Joan Jaume.

El germà de La
Salle, Joan Jaume, moria
a principis del mes de
febrer al Pont d'Inca.
Tota una vida dedicada a
l'ensenyament i al servei
de la seva congregació.
El dia 22 d'octubre del
1.969 venia a la nostra
ciutat, on hi va restar
durant 16 anys dedicant
el seu treball i la seva
vocació amb vertadera en-
trega. La seva mort ha
estar força penosa.

Joan Torrandell Beltran.

També volem de-
dicar un record al ja
desaparegut inquer: Joan
Torrandell Beltran, fill
del músic inquer Mestre

Antoni Torrandell Jaume.
Encara que va néixer a
París, dedicà gran part
de la seva vida a Inca.
Va escriure algunes obres
de teatre costumbrista,
com també es va dedicar a
la pintura; part de la
seva obra ha estat espo-
sada a la galeria "Cu-
nium" de la nostra ciu-
tat, com també el "Casino
de Mallorca".

CIM
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CONFIRMAR-SE
AVUI

ENCARA

CONFIRMAR-SE ENCARA
AVUI?

dir :
Ben clar ho vull

Sí, però no de
qualsevol manera.

Per què? Dins la nostra
societat, davant el fet
cristià i sobretot en
quant a la recepció dels
sagraments, hi ha dues
tendències que podriem
resumir així :

1 a) POSTURA COMSUMIS-
TA/FLOKLÒRICA= rebre sa-
graments sense cap com-
promís ni amb Jesús ni
amb l'església; sols per-
què sempre s'ha fet així,
perqué fa més bonic, per
ser com tothom, per por,
perqué els vells no s'en-
fadin, per tenir una es-
pècie de dipòsit bancari
per emprar com mèrits
....etc.

23) POSTURA CRÍTICA/PER-
SOLANISTA=els sagraments,
punts culminants d'un
procés de fe en el que
intervenen no sols les
idees sino les distintes
experiències duites des
de la vida i sentint-nos

PUB

NIT

comunitat/església ho ce-
lebram sempre amb molta
coherència amb el que vo-
lem ser.
CONFIRMACIÓ, Sí

+decisió personal de se-
guir Jesús

+decisió lliure de pertà-
nyer a la comunitat

+compromís de coherència
amb els valors que visqué
Jesús

+celebrar el goig de ser
estimats per Déu

+disposició a rebre la
Bona Nova de la FELECITAT

segons Jesús

+viure construint un món
més d'acord amb la fe que
confirmam

CONFIRMACIÓ, No

-obligació social de re-
bre ' 1

-passar el temps amb la
pandilla

-salvoconducte per ca-
sar-me per l'església

I
J/J ±

DL

— C/Jaume Armengol
N-74 Inca

é

-veure des de la barrera
sense experimentar

-càrrega pesada que s'han
inventat

-passar del món, dels al-
tres, dels seus problemes

COMPROMIS CONCRET DE LES
COMUNITATS CRISTIANES: la
qüestió no és tant si
confirmar o no, sino:

CREAR 0 NO

VIURE 0 NO

A NIVELL DE COMUNITAT

EXPERIMENTAR 0 NO

l'alternativa de vi-
da nova i feliç que ens
aporta la fe en un Jesús
Ressuscitat. . . .

Enlloc de discu-
tir més QUE NOS HI
APUNTAM I CREAM, VIVIM I
EXPERIMENTAM, JOVES, NINS
I ADULTS UNA NOVA MANERA
DE SER PERSONES?

Miquel Monroig,Binissalem

LLORENÇ VIVES I MIR

ANTONI VIVES I MIR

G A B I N E T
D'ESTUDIS TÈCNICS

I D'ASSESSORAMENT

EMPRESARIAL I FISCAL

CARRER MAJOR, 20

TELÈFON 504988 - 07300 INCA
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EL DIA 22 DE MARÇ DE
1990, AMB UNA CONFERÈNCIA
A CÀRREC DEL SEU NEBOT
SEBASTIÀ BALAGUER RIUSECH
ES VA DUR A TERME L'HOME-
NATGE AL MESTRE DE MÚSICA
JOSEP BALAGUER I VALLÈS A
L'AULA DE LA TERCERA
EDAT.

JOSEP BALAGUER VALLES
(Inca 1869 - Palma 1951)
Músic. Es formà a l'illa
amb els mestres Joan Tor-
randell i Guillem Massot,
i anà després a Madrid
per estudiar amb José
Tragó i Pedro Fontanilla
i on fou, durant dues
temporades, mestre con-
certista de piano del
Teatre Reial. La seva de-
dicació a la música es
deu, en gran mesura, a la
influència del seu oncle,
el cantant d'òpera Fran-
cesc Mateu Nicolau (Ue-
tam), el qual acompanyà
com a pianista pels prin-
cipals teatres d'Europa.
Tornat definitivament a
Mallorca, influí sobre
tota una generació de mú-
sics locals (Antoni Tor-
randell, Jaume Roig, Mi-
quel Negre, Sebastià Ra-
mis, Joana Barceló). Fou
músic major de la banda
del Regiment d'Infanteria
Regional de Balears des
del 1897 al 1920, amb la
qual obtengué una gran

JOSEP BALAGUER VALLÈS

popularitat. Passà des-
prés, com a director, a
la banda del Regiment
d'Infanteria d'Inca. El
1937, creà, per encàrrec
del capità general de Ba-
lears, una banda-orques-
tra militar. Va esser
també cofundador de l'Or-
questra Filharmònica Ba-
lear (1942) i de l'Orques-
tra Sinfònica de Mallor-
ca (1947) , de la qual se'l
nomenà mestre fundador i
director honorari. És

considerat com un dels
directors més importants
de Mallorca. No va esser,
en canvi, un compsitor
prolífic, encara que com-
pongué petites obres, com
avemaries, romances i al-
tres peces, avui perdu-
des, dedicades a Uetam.
Va esser, també, autor de
l'himne del Regiment
d'Infanteria d'Inca. Era
propietari de la popular
casa Banque, al carrer
Colón de Palma. En morir,

Carrer d'es Born
Tel. 50 53 02

Sa

flor
artesania
decoració

CA Aigua, 1 Tel. 50 49 05 INCA



les seves germanes, tot
recollint la seva volun-
tat, feren donació a Pal-
ma de la casa familiar
per constituir la Funda-
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ció Casal Balaguer. Era
membre de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de
San Fernando des del
1931. Els ajuntaments

d'Inca, Santa Eugènia i
Palma li han dedicat un
carrer.

bianchiste tia

Wecal·lica

¿.Uctricidui

Miro. Torrandell, 20 Tel. 8 8 . 0 6 . 5 7 0 7 3 0 0 INCA

RECAMBIOS Y ACCESORIOS
DEL AUTOMÓVIL
C I. F A 07 084 5e<

RECAMBIOS CENTRO, S.A.

Tels. 50 23 25
50 42 94

Cristo Rey. 41
07300 - INCA - Mallorca

PARSA - FORLADY
EQUIPAMIENTO DE COCINAS

Pza España, 24 Tel. 5O IO 13 INC/

PELUQUERO
SALON ESTETICA

Calle San Bartolomé, 49 - Tel. 50 30 13 - INCA
Para mayor comodidad RESERVE HORA

Calzados
H E R R E R A

LES OFRECE:

Ultimas modas al mejor

precio y su gran surti-

do en zapatos de piel y

deportivos.

LOS JUEVES EN EL

MERCADO DE LA

PLAZA DE ESPAÑA.

Gran Via de Colón, 188 - Tel. 503696 INCA-Mallorca
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Una décima part del municipi
d'Inca és bosc i garriga

Les zones boscoses
s'allarguen en torn al Puig de
Santa Magdalena i al sudest del
terme municipal. Hi trobam una
certa varietat de microclimes a
causa de les diferènies de
terreny i d'altitud.

Josep Moyana

Una vista aèria d'Inca ens
mostra una extensió verda que
duplica la del casc urbà. Té una
forma molt estirada de nord a sud
d'uns sis quilòmetres de llargada
i gairebé un i mig d'araplària. Es
tracta del Puig de Santa
Magadalena juntament amb una
perllongació boscosa que s'estén
pel pla cap a migjorn fins devora
l'antiga estació de S'Empalme.

•.i
j .,?•-,

Bis pins enguany es veuen
molt atacats per les
cuques processionàries

Al llevant del
nostre municipi unes
devuit porcions
boscoses més petites
apenes interrompen els
terrenys conreats.

Crida 1 'atenció la
forma poligonal dels
bosquets o garrigues
que ens ocupen. Solen
estar tancats de paret
de pedra seca
descoberta o coronada
de diverses modalitats
de bardissa o de
reixeta. Aquesta forma
del seu contorn ens
demostra a les clares
l'origen artificial de

la seva demarcació.;
els cultius que hi ha
entremig són, per
tant, de bosc tret.

La majoria dels
petits boscos estan en
una situació de
decadència a causa de
la seva excessiva
utilització ramadera i
la capa vegetal es
dèbil a causa de la
pobresa del terreny.
Aquesta pobresa del
sòl afecta a quasi
tots els boscos
balearios ja que les
zones més fèrtils es
dediquen a conreu.

com

Es freqüent veure
alzinars han estat

tanques per porcs i
han acabat amb tota la
terra furgada i
remoguda sense que es
pugui recuperar la
vegetació, encara que
vist de
esponeroses
dissimulin de
la situació,
morin aquests
ja vells no
queda successió
quasi possiblitat

lluny les
alzines
moment

quan
arbres

els hi
ni
de

refer-se el bosc a
causa de la gran
erosió del terreny
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Entre dos focs.

Una zona humida.
El terreny d Inca

que té un major
interés ecològic és
sens dubte la zona
humida que durant tot
1 any forma un
torrente que porta
les aigües residuals
i depurades de la
població i, quan s
escau, de la pluja.

Quan la
depuradora ha
funcionat bé aquest
torrente ha abeurat i
reverdit un quants
quilòmetres de camps
i garriges arribant a
formar un sistema
ecològic molt
complet. Entre moltes
altres espècies s han
arribat a veure
cegues, cegalls i
al tres ocelIs d
aiguamol1. Al
contrari quan les
aigües han baixat mal
depurades la fauna ha
escampat, la
vegetació ha sofert
canvis sobtats i s
han contaminat aigües
freàtiques d'Inca,
Llubí i Muro.

mes dels
incendis un altre foc
amenaça lentament als
boscos. La forta
demanda de xemeneies
i estufes de ferro
que cremen llenya, el
costum social de fer
torrades la
continua necessitat
de carbó per les
barbacoes en la
temporada turística
ja han donat lloc a
algunes netejades de
bosc un poc severes.
Això es pot veure
facilment alguns
indrets prop de
carretera on la
llenya te una major
rendabilidad ja que
és més fàcil de
carregar.

Per tot hi ha inquers
La forta densitat

de població d'Inca i
subcomarca més
pròxima perjudica
bastant al bosc. Les
deixalles i les
escombraries són
massa abundants als
boscos de Son Catiu,
Ca "n Ramonet o Son
Fuster. Els cercadors
de gírgoles, de
caragols, d'espàrecs
i els caçadors sumen
una autèntica plaga
humana.

Anys enrere una
colònia de corbs que
tenien la seva base
als roquissars del
puig de Santa
Magdalena foren
eliminats amb verí
pels hortolans de per
allà prop. Falcons i
milanès han estat
perseguits amb 1
acussació de
menjar-se l'aviram.
Els marts, mostels i
genetes són morts a
escopetades per
alguns caçadors.que
els consideren com
els seus competidors.

CALIDAD j PRECIO
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SUPER INCA
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T E D E U M , NOVA SALVIA MUSICAL A INCA

TEDEUM, NOVA SALVIA
MUSICAL A INCA

Ells són TEDEUM, un deis
grups musicals que s'han
creat últimament a la
nostra ciutat d'Inca.

Els seus components són:

- El teclista, Miquel Vi-
cens. És de Sencelles. Té
16 anys i estudia tercer
curs de batxillerat ende-
més de tercer de piano.

El baixista, Modesto
Andreu. És d'Inca. Té 19
anys i estudia segon
d'empresarials.

- Un dels guitarres és en
Tolo Prats. És d'Inca. Té
19 anys i estudia primer
curs de telecomunica-
cions.

- L'altre guitarra és en
Pep "José" Navarro. Té 17
anys i és de Búger. Estu-
dia tercer curs a l'Ins-
titut de Formació Profes-
sional d' Inca dins la
branca administrativa.

- El bateria és en Toni
Beltran. És d'Inca. Té 16
anys i és el més jove del
grup. Es prepara per es-
tudiar Belles Arts.

- I finalment, el voca-
lista, Bonifaci "Boni"
Sánchez. També és d'Inca,
té 22 anys i estudia pri-
mer d'Informàtica.

Precisament, l'altre dia,
anàrem a xerrar amb en
"Boni" de les particula-
ritats d'aquest grup.
Aquesta fou l'entrevista
que li realitzàrem.

* ¿Com es va formar
TEDEUM?
** Bé, tot va començar fa
uns dos anys quan vaig
fundar junt amb uns amics

un grup
d'altres
qualque
comarca

musical. Entre
actuacions, a
poble de la

participàrem en
l'animació musical de la
Mostra de la Cançó Infan-
til de l'Esplai de l'any
passat que es celebrà al
Poble Espanyol, a Ciutat.
Després d'alguns canvis
en els components del
grup, com el bateria i el
baix, hem arribat fa un
parell de mesos a l'ac-
tual configuració del
grup. Alguns ja ens co-
neixiem i d'altres no.

* ¿On heu estat actuant?
** La nostra presentació
va ésser a Inca el passat
26 de gener davant la ca-
feteria Platimus. Després
hem actuat a Sencelles, a
Son Ferriol i a Inca al
Bocachica Salsa Bar per
participar al concurs que
allà s'hi fa.

Aiximateix hem tornat a
ésser els animadors de la
Mostra de la Cançó Infan-
til dels Grups d'Esplai
celebrada enguany al Po-
ble Espanyol de Ciutat.

* ¿Qui de vosaltres com-
posa les cançons i com
podria definir-se la vos-
tra música?
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Bé, les cançons són
compostes a un cinquanta
per cent entre en Miquel,
el teclista, i jo. Totes
són de producció pròpia.
És un treball bastant la-
boriós tant en quant a la
lletra com a la música,
ua nostra música, les
nostres cançons, intenten
ésser unes cançons amb
ritmes més o menys pares-
cuts, no molt moguts, en
el que el més important
és dir moltes coses en
poques paraules.

* ¿Quines actuacions te-
niu en projecte?
** Tenim bastants de pro-
jectes que esperem es
converteixin en realitat.
Entre ells destacaria al-
guna actuació a pobles
com Pollença i Sineu(Dis-
co Pub Nyet) així com en-
carregar-nos de 1'anima-
ció del "Rastro" a la

Plaça del Bestiar d'Inca.
Ja més endavant, pel
maig, actuarem a la Plaça
Mallorca a un concert de
grups inquers.
També estam en contacte
amb la Televisió d'Inca i
Ràdio Jove per fer-ne al-
guna compareixença.

*¿Amb quins problemes vos
trobau per contiunar amb
aquesta afició?
** Totalment d'acord amb
que, al menys de moment,
és una afició com qualse-
vol altra. Potser qualque
dia deixarà d'ésser una
afició per convertir-se
en alguna cosa més se-
riosa.
Més que res, ens trobam
amb problemes de tipus
econòmic ja que en quant
a ajuda moral ens arriba
en grans quantitats prin-
cipalment dels nostres
coneguts.

* D'acord, Boni. Ara et
deixam fins una altra.
! Que tingeu sort!
** Així ho esperam.
Gràcies.

Aquí acabà la nostra con-
versa amb en Boni, repre-
sentant d'un grup que in-
tenta sortir de 1'anoni-
mat des del Cor de
Mallorca, amb molta il·lu-
sió.

BERNARDI SEGUI

ELECTRODOMÉSTICOS

CADENA-MEDITERRANEO

LES OFRECE UNA AMPLIA GAMA

EN TELEVISORES, VIDEOS,

EQUIPOS DE SONIDO Y

TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS

EN GENERAL.

A UNOS PRECIOS

SIN COMPETENCIA

Gran Vía Colón, 3 - local 4
Teléfono 88 12 96

INCA (Mallorca)

Cemalu
PUB

INCA

LABORATORIO FOTOGRAFICO

CALLE MAYOR, 24 - INCA

TUS MEJORES FOTOS
EN SOLO UNA HORA
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L'ovella
roja

Llorenç Payeras Capellà
(Tècnic Agrícola)

MAGNÍFICA ADAPTACIÓ AL
SEU MEDI

La part de 1 ' i-
lla on està localitzada
l'ovella roja és un in-
dret amb un clima extrem,
almenys pel que fa refe-
rència a la pluviometria.

Això no és cap
casualitat, el secret és
la seva morfologia, here-
tada dels seus anteces-
sors nordafricans, que li
permet aguantar les tem-
porades de clima sec i
poca vegetació que hi ha
a la Marina de Llucmajor.

La variació del
color de la pell, en cor-
relació amb la latitud de
l'emplaçament de l'animal
és una constant ben cone-
guda. Tots sabem que ge-
neralment els animals del
pol són de coloració
blanca, de les trundres i
boscos, rosos; i més obs-
curs de la Mediterrània
en avall.

A Mallorca, les
ra^es autòctones van es-
ser seleccionades amb to-
nalitats obscures. Així
trobam l'ase mallorquí,
el porc i el ca de bes-
tiar que són negres. Ens
hem de demanar si era el
gust dels mallorquins
d'abans tenir animals ne-
gres, o si és que el co-
lor obscur tenia certs
avantatges per aguantar
millor el sol de l'illa
en l'explotació extensi-
va.

La coloració ro-
ja de l'ovella sembla
esser idò la més adaptada
al clima de l'illa. Ens
trobam també amb i'ovella
blanca, seleccionada així
probablement per l'apre-
ciació que tenia la llana
blanca enfront de la ne-
gra, ja que facilitava
els tenyits en èpoques de
menys tecnologia. Amb el
temps van esser canviades
les coloracions negres
originals per races tan
conegudes com la Merina,
Manxega i Castellana.

La coa greixosa
és típica dels ovins de
la Mediterrània i també
de zones subtropicais amb
poca vegetació on s'al-
ternen les temporades
d'abundància i d'escasse-
sa. Aquesta modificació
morfologia és una adapta-
ció per acumular reserves
en forma de greix( tant a
la coa com a la gropa)
per aprofitar-lo durant
les temporades de penú-
ria. És per això que quan
les ovelles estan ben
alimentades la gropa és
més alta que la creu.

La forma més co-
muna d'explotació de l'o-
vella roja mallorquina és
en guardes més o manco
grosses dins tanques de
paret seca i actualment
també de fil de ferro;

ESPECIALISTAS EN PINTURAS

Distribuidor de Pinturas P I N S U R

M A N U E L G E N I C I O C A S T R O

AGENTE DE VENTAS

CALLE I A CRUZ. 18 - TELEFONO 8 8 1 4 3 4 - INCA • MALLORCA

• Colchas

• Cortinas

• Edredones

• Cuadranles ex
Baaar del Colchón

V del &eòé

Calle Hostals, 3 Plaza España, 33
Teléfono 50 55 82

07300 I N C A (Mallorca)
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El picarol influeix en el
seu comportament.

amb cultius arboris
-ametller principalment o
també figuera, garrover i
oliveres-, i cultius de
farratge destinats a la
seva pastura. Està a la
intempèrie tot l'any,
pernoctant baix dels ar-
bres o dins garrigues al-
tes. També s'empren ses-
tadors -llocs coberts,
obscurs i oratjats- so-
bretot a l 'estiu, on hi
passen el dia i surten a
pasturar a la nit. Avui
en dia no hi ha pastors,
perquè les operacions de
maneig són poques i l 'en-
carregat de la finca les
alterna amb altres tas-
ques agrícoles o ramade-
res. El que té cura de
les ovelles, entre altres
coses, barata la guarda
de tanca, rotant les pas-
tures per que no s'esgo-
tin, vigila els mens i en
tenir l'edat fa la desma-
mada i posteriorment la
treta. La prevenció de
patologies se fa princi-
palment vacunant-les con-
tra la brucelosi, preve-
nint les enterotoxèmies.

L'ALIMENTACIÓ DE L'OVELLA ROJA S'ADAPTA MOLT BÉ
A TOT ALLÒ QUE HI HA DISPONIBLE A CADA ESTACIÓ
DE L'ANY. POT ESTAR DINS TANQUES, GARRIGUES,
GORETS I APROFITAR PALLA,
PALLÚS I ALTRES RESTES
AGRÍCOLES.

En arribar les
plogudes, les ovelles
s'esmorquen o s'amagren,
per repel·lir les mosques,
així. s'eviten que deposi-
tin els virons sobre el
seu cos, quan tenen ja la
llana llarga. Aquesta
operació consisteix en
escampar sobre 1'esquena
de l 'aninal una mescla
casolana de diveros pro-
ductes, el principi dels
quals és l ' o l i mineral
brut o l ' o l i vegetal no
apte pel consum. També
s'hi posa pols de roig
d'amagra per ajudar a la
fixació. Això fa que can-
viin totalment d'estampa,
quedant, sobretot si
plou, molt vermelles de
llana. Actualment se
substitueix per una emul-
sió d'aigua amb pols o
líquids insecticides.

Les operacions sanitàries
queden reduides a la va-
cunació de les anyelles
joves -de 3 a 6 mesos i
quan es deixen per repo-
sició- contra la brucelo-
si (malaltia avortiva).
Dos pics a l'any i coin-
cidint amb el principi de
les primaveres d'estiu i
d'hivern se fa un doble
tractament: contra els
paràsits interns(bronco-
pulmonars i gastrointes-
t ina ls ) . Poques vegades
es fa contra els hepà-
t ics (que provoquen la ma-
l a l t i a anomenada galamó)
o per prevenir les ente-
rotoxèmies (intoxicació
per clostridiums, conegu-
da pels ramaders com a
basquilla).

CONCESIONARIO OFICIAL

Audi
Automotor Inca s.a.
EXPOSICIÓN Y VENTA
CARRETERA PALMA ALCUDIA, KM 29 (Junto Gasolinera)
Tel. (971) 50 16 50 - 54
07300 INCA (MALLORCA)

Sábados por la mañana abierto
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DOS PERILLS QUE CAL EVITAR

EX mateniment de1 c a s t e l l
Î âr- i n è r c i a ì e 1 S3

en. f ron-fc a.men t » en-fcre C3±u-fco.c
iu.^ 1 i n g ü í s -fc i C3 ss

Ja és trist que per
normalitzar una situació es faci
necessària una campanya. Però la
Campanya de Normalització
Lingüística de fet és això: una
complexa sèrie d'activitats per
impulsar allò que hauria de
venir d'una manera més
espontània i natural.

La seva coordinadora,
Aina Moll, ja està curtida en
aquest tipus d'activitat i
sembla la figura
desenvolupar la
Balears. Al menys
impressió que es
haver seguit els
a la televisió

optima per
campanya a
això és una
desprèn en

seus comentaris
balear o una

vegada llegits escrits seus com
el comunicat que ara tenim entre
mans .

En un comunicat de
dos fols que vessen
entusiame no exempt
de prudència la
Coordinadora de la
Campanya es posa a
disposició de totes
les persones o
institucions a les

quals al mateix temps
demana una adhesió i
una col·laboració que
no es quedi en
paraules per situar al
seu lloc la nostra
llengua que és un
patrimoni de tots.

Qualsevol altre
suggeriment o oferta
de experiència o
col·laboració serà ben
rebuda. Només cal
adreçar-se a Obra
Cultural Balear,
carrer Impremta, 1 a
Palma.

INCORPORACIÓ CONSTANT DE
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Act ivi tats real i t zad

ADENA - Inca

Informa el Gabinet de Premsa del G.E.A.I.

Els dies 27 i 28 de Gener.

Primera etapa de la Serra de Tarauntana (Pollença-Lluch),
visitant: Pollença, Ca'n Huguet, Fartàritx Gran, Fartàritx
den Vila, Fartàritx des Racó, casa de sa neu, puig
Tornir,planta embotelladora a Binifaldó, Manut i Lluch. Pels
al.lots i al·lotes de 14 a 18 anys.

Camp de Treball i Estudi a Lluch: zona d acampades
juvenils pels nins i nines de 8 a 14 anys.

El dia 18 de Febrer

Segona etapa de la Serra de Tramuntana. Volta del Puig
Roig per Mossa, es Coll dets Ases, el Pas d'en Segarra,
antiga caserna de Carrabiners, Font des Poll, Es Cosconar i
Lluch.

Dia 24 de febrer

Participació a Sa Rua d'Inca amb carrosses i comparses.

*
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JOSEP MIQUEL MULA
ONZE ANYS DEDICAT A L'ESPORT DE LA CISTELLA

JOSEP MIQUEL MULA onze
anys dedicat a l'esport
de la cistella.

Un vespre entre
setmana, quedàrem per
veure'ns. El motiu no era
altre que parlar d'un es-
port que a la nostra ciu-
tat sempre ha tengut, i
més en els darrers temps,
molts d1adietes. Ens ha-
viem de veure a les gale-
ries Molí Vell, però
abans d'entrar va trobar
gent que l'aturà. Parlam
de Josep Mula un dels es-
portistes més coneguts a
la nostra ciutat dins
l'esport de la cistella.
Professional del Lising,
és llicenciat en Empre-
sarials, medeix un metre
noranta-un centímetres i
pesa 82 Kg. Als seus
vint-i-set anys ha cone-
gut la història recent
del basket a Inca, la
qual cosa el qualifica
per significar-se sobre
la situació d'aquest es-
port a la nostra ciutat.

- Quin temps dus
en el món del basket?

- Des del setze

anys.

- Com foren els
teus començaments?

- Vaig jugar amb
el Flàvia, Juventut Sa-
llista, La Glòria, Sta.
Maria i ara el Club Bas-
ket d'Inca. De primer en
el Flàvia perquè va fer
un equip junior. El bas-

ket sempre m'ha estirat i
he sentit una gran afec-
ció per ell. Tal volta
s'ha posat a la meva mà i
les qualitats que hom té,
sobretot l'alçada fa que
jugui de pivot.

- Els inicis de
l'esport de la cistella a
Inca foren bons, què re-
cordes de llavors?

- En els últims
darrers deu anys el Yanko
ha estat el punt más alt
del basket a Inca, quant
a la categoria que jugà,
primera B, i que és molt
difícil superar-lo. Hem
de pensar que a Mallorca
només hi ha un equip a
l'esmentada categoria, el

mm M

Sirius Patronat. El que
s'havia fet a Inca fins
ara, cas del Yanko, era
muntar un equip des
d'alt. És a dir, no s'ha
anat fent una piràmide
des de baix amb una base
sòlida. Es va fer un
equip perquè a una empre-
sa li interessà, promo-
cionant-se patrocinant un
equip posant una quanti-
tat important de doblers.
S'acabaren els doblers i
va desaparèixer, ja que
no tenia una estructura
forta de base.

- Què és per tú
una base sòlida, per un
club de basket?

- Una base sòli-
da és tenir molts d'e-
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quips inferiors, molts de
jugadors joves, molta
gent relacionada amb el
basket, em referesc als
pares dels jugadors, re-
captació de socis, cercar
col·laboració d'institu-
cions, crear una base amb
molta gent que permet,
cada any fer més equips,
de la quantitat surt la
qualitat i per això és el
que no s'ha fet fins ara.

Quina és la
història recent del bas-
ket a Inca?

- En primer lloc
cal parlar del Yan-
ko-Constància, el qual és
va crear a la segona
meitat de la dècada dels
anys setanta, arribant a
jugar a primera B. Tin-
guént a les seves files a
dos internacionals: Ton-
cho Nava, procedent del
Reial Madrid i Pere Ci-
fre. Comptà en el seu
planter amb un americà,
en David Keler. Després
es creà la Glòria l'any
83, amb un equip jovenil,
que s'esdevingué junior.
Posteriorment es formà un
equip senior que pujà a
segona divisió. Tingué
com a jugador més desta-
cat a Biel Abrines que
jugà en el Reial Madrid.
Per falta d'instal·lacions
es desplaçà a jugar a
Palma, igual que el Yan-
ko-Constància.Entremig es
formaren altres clubs,
com el Flàvia, Joventut
Sallista, Sport d'Inca,
que no arribaren a fer-se
per manca de mitjants
tant econòmics com hu-
mans. També es pot dir
que en categoria femenina
hi va haver el Quely. Per
acabar aquest repàs a la
història de l'esport de
la cistella a Inca, hem

de parlar de l'últim club
creat, el Club Basket In-
ca, que, segurament, co-
mençant humilment aconse-
guirà certa estabilitat i
prestigi al basket de la
nostra ciutat, com a pri-
mer objectiu. Compta amb
medis econòmics sufi-
cients recolçats per un
sponsor i amb una cober-
tura de socis i col·labo-
radors importants. Quant
a mitjans esportius comp-
ta en aquests moments amb
dos equips cadets, un
masculí i l'altre femení,
i un equip jovenil.Aquest
es presidit per en Joan
Rubert i una bona direc-
tiva. És format per juga-
dors majorments d'Inca.

-Quins foren els
principals problemes dels
primers equips d'Inca?

- En primer lloc
està sota 1'esponsoritza-
ció d'una única entitat.
La falta d'instal·lacions
pareix que es vol solu-
cionar amb la construcció
de dues.

- Inca a viscut
el Basket durant aquest
anys?

- És evident que
hi ha afecció, diria que
molta. Inca és una ciutat
de més de vint mil habi-
tants i és una quantitat
on es pot donar suport a
un equip de Basket de se-
gona, tercera, fins i tot
més. El que s'ha de fer
és motivar. Evidentment,
resulta suficient si s'o-
fereix una cosa seriosa i
atractiva.

Com varen esser
els inicis del C.B. Inca

- El C.B. Inca
sorgí del C.B."Los Pinos"
fa dos o tres anys. Ara
s'intenta donar més força
com C.B. Inca. Estam xer-
rant d'un projecte i la
filosofia es crear una
piràmide que anirà crei-
xent, com la dels egipcis
que torbava anys per ar-
ribar dalt. Aquesta tem-
porada es posà en marxa
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un equip senior, un juve-
nil, un cadet femení i un
masculí. L'any que ve
s'està pensant tenir-ne a
totes les categories
equips de mini-basket,
continuar amb l'escola
municipal els dissabtes,
al qual nosaltres li
prestam tota la col·labo-
ració i som els primers
interessats en la conti-
nuitat. D'altra banda vo-
lem realitzar una labor
social d'aglutinar molta
gent. Tampoc no frissam i
anarn creant la piràmide a
poc a poc.

- Quins són els
projectes de futur del
Club Basket Inca?

- Per l'any que
ve la nostra filosofia
econòmica anirà encamina-
da a no dependre d'una
sola casa comercial que
ens esponsoritzi, si no
de moltes. Volem diver-
sificar l'obtenció de re-
cursos econòmics per
crear un equip que per
ell mateix garantitzi la
seva supervivència.

- Com qualifica-
ries la història del bas-
ket a Inca?

- La història no
es pot jutjar, la histò-
ria és el que ha permès
les circumstàncies de ca-
da moment. El passat ens
permet dur a terme els
nostres projectes. Hagués
pogut esser millor, però
per això és menester fer
molta feina.

Pere Castelló i Bergas.

GOVERN BALEAR
C D d S t L , E R i * A D J U N T * * P R E S I D E N C I A

Què él S.I.A.C.?
El S.I.A.C. és un servei d'informació i atenció al ciutadà adscrit a la Conselleria Adjunta a la Pre-
sidència que té, entre altres, els objectius següents:
-Informar als ciutadans sobre les actuacions de l'Administració de la C.A.I.B. sobre qualsevol
altre tema que els ciutadans sol·licitin en relació als organismes dependents del Govern Balear.
-Donar a conèixer l'estructura i funcions de les altres Administracions: Consells Insulars, Ajunta-
ments i Administració Perifèrica de l'Estat, radicades a les Balears.
-Facilitar informació sobre la tramitació d'expedients, línies d'adjudes de la C.A.I.B., etc.
-Recollir iniciatives í tramitar queixes i reclamacions sobre el funcionariat de les diferents Admi-
nistracions.

Com posar-se en contacto amb noltros?

Vengui a visitar-nos
Ens complaurà la seva visita.
Estam a la seva disposició de
08.30 - 14.30 hs. tots els.dies
laborables. Els dissabtes de
09.30 a 13.30 hs.

Truqui per telèfon
Si no vol, no necessita despla-
çar-se fins a la nostra oficina
per a resoldre el seu assumpte.
Ens crida al 900-321-321 i l'a-
tendrem amb molt de gust, ¡i
no oblidi, la criada, és gratuita,
conèixer el que volem no costa
resi

Ens escrigui
Si vostè no es pot desplaçar
fins a la nostra oficina, o no té
telèfon, ens pot escriure una
carta i ben aviat rebrà notícies
sobre la informació
sol·licitada.

S.I.A.C. PL DRASSANES, 4 - 07012 PALMA DE MALLORCA
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Cerqui la forma correcta
dela següents castellanismes:

Cordero
Fressa
GolosBina
Jamón
Jerez
Merlusaa
Paletilla
Palillo
Pato
Ternera.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M »

centro de idiomas Centro Balear de Idiomas
INGLES

ALEMÁN
FRANCES

CATALAN
ITALIANO

PORTUGUÉS
CASTELLANO

CURSOS PARA TODOS LOS NIVELES
ADULTOS
NIÑOS
RECUPERACIONES
PREPARACIÓN EXAMENES
CURSOS ESPECIALIZADOS
TRADUCCIONES

A/NAUTIC
escuela náutica

CURSOS PARA PATRONES
PATRON 2a

PATRON 1a

PATRON DE YATE
CAPITÁN DE YATE

CURSOS TEÓRICOS
Y

PRÁCTICOS DE NAVEGACIÓN

PLAZA ESPAÑA, n.° 5 - 1e r piso - TELF. 50 45 57 - INCA

PERELLÓ
AUTOESCUELA

Preparación para la obtención del los permisos de la clase:

Àl,À2,Bl,B2,yCl(Camión)
Clases TEÓRICAS y PRACTICAS durante todo el día

Bisbe Llomport, 111 Enti*. Tel. 50 28 64. INCA

W S BflTRAH

Antoni Fluxà, 70
(Esquina Plaza Sa Quartera) INCA
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El Racó del glosador
Aquí vos oferim unes quantes gloses

recollides al atzar.

¿Perquè no vos animau i ens enviau a INCA REVISTA,
apartat de correus número 156 alguna glosa?

¡SEGUR QUE EN SORTIRAN MOLTES!

Si no heu fetes panades
ni flaons ni robiols,
donau-mos un parei d'ous
i no haureu vengut debades.

Tots es Peres són grossers
i es Tonis toixarruts,
i es Joans són aguts
i es Miquels són mentiders.

No conec nom més hermós
que s'anomenar Francisca.
Una sabata quan gisca,
fa el caminar curiós.

Estimat meu dues eines
son males de manetjar,
dues en vols festetjar
i amb una t'hi veus en feines.

Quan me vaig enamorar
d'es teu cor Joan Moragues
vaig fer un nuu en tres bages
i encara ara hi està.

Sa sogra diu que no em vol,
i jo no la vull a ella:
qui té es mànec per sa pella
fa anar s'oli allà on vol.

M'agraden es capellans
si no fos per una cosa:
a ca un mort,com tothom plora,
ells es posen a cantar.

Si a Inca vos casau,
cada dijous fareu fira;
allà estareu a la mira
com a una vila real.

A Inca cada Dijous
hi van homos sabuts;
allà treuen comptes nous:
blat a vint-i-quatre sous,
dotze sous de tres amuds.

Es moixos agafen rates
i també ratolinets,
jo conec escolanets
que es reuen de ses beates.

LLIBRES

Bisbe Llompart. 127 • Tel. 50 25 35 07300 INCA • Mallorca

'Cooperativa ¿Pagesa de ¿Mallorca

Avinguda dels Reis Catòlics, S3

INCA Mallorca

Tel 503124



Con apenas 5.000
al mes Sa Nostra

' t me da et

Pts.

Y cuando Sa Nostra
dice que da el 10%,

es un 10%.

SA NOSTRA
CAJA DE BALEARES

García Cosmetics

-.o

- POSTERS Y REVISTAS
DE PELUQUERÍA

- PRODUCTOS "WELLA"

* REPARAMOS
SECADORES
DE CASCO
Y DE MANO

ARTÍCULOS Y MUEBLES DE
PELUQUERÍA Y ESTETICA

DISTRIBUIDOR OFICIAL

LAYM®
COSMETICS

PELUQUERÍA
PERFUMERÍA
MANICURA
BELLEZA
ESTETICA

- BARRA DE LABIOS
- LACA DE UÑAS
- MAQUILLAJE

- TODO TIPO DE CREMAS
Y CHAMPÚS

PRECIOS ASEQUIBLES
CALIDAD INTACHABLE

MILANO - ITALY

AVENIDA DE ALCUDIA, 186 TELEFONO 50 59 21 INCA MALLORCA




