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La incoherència feta cultura

L'home en fa un ritu de
coses que admira í glorifica. De la
embellir fets decadents o destructius.

destrucció de moltes
mateixa manera pretén

El patriarca de la Biblia mira al seu voltant i
agafant allò seu que més estima ho sacrifica a un Déu sever
i distanciat.

El caçador no es cansa de proclamar el seu amor
per la naturales i d'altra banda l'emprèn a tirs contra la
seva part més hermosa i dèbil, que és la fauna.

L'humanitat té vertader pànic a les guerres, però
les adorna d'ideals, heroïcitat, desfilades, condecoracions,
música i poemes èpics.

L'home meditarrani fa més de quatre mil anys que
admira i venera al toros, però es complau en matar-los amb
tortures humiliants i lentes en un ambient que pretén esser
festiu i artistic.

En la vida més normal i quotidiana anam sacrifi-
cant valors com el diàleg, la solidaritat, el veïnatge, els
valors familiars, la vida sense presses, el paisatge, els
rituals, les bones tradicions, l'amor a l'entorn, la cultura
estable, les ideologies i altres valors que ens fan persones
lliures. Tot plegat ho canviam per presses, egoisme, compe-
titividat, tensions, individualisme, improvisació, aïlla-
ment, pèrdua del medi ambient, informació tendenciosa,
consumisme, despersonalització i guanys ràpids.

Això no és catrastofisme. El progrés conté els
ingredients per esser millors i més feliços. Només cal
assimilar-lo de manera critica i madura.

Scalo çi+lí
PAPERERIA / LLIBRERIA / DIDÀCTICS / REGALS

Tel. 88 04 40 - Fax 50 24 52 - Apartat 180
Avinguda de Lluc, 68 - 07300 INCA-Mallorca

Botiga
La Florida

Plaça Espanya. 19
Inca (Mallorca)
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TOT I QUE ENCARA MANQUEN MESOS PER A LES ELECCIONS
MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES, SEMBLA QUE LA PRECAMPANYA HA
COMENÇAT. AIXÍ HO HAN FET SABER ELS DOS GRUPS POLÍTICS
MAJORITARIS D'INCA: PP-UM I PSIB-PSOE JA QUE D'UN DELS DOS
EN SORTIRÀ PROBABLEMENT EL FUTUR BATLE. AIXÍ, A POC A POC,
ES VA SABENT MÉS SOBRE LA CONFECCIÓ DE LES LLISTES
ELECTORALS.

Clima préélectoral a Inca
M. Nicolau

El pacte obligat del PP i de
UM ha clarificat el panorama
electoral de la dreta, el qual
no ha caigut gaire bé a la ma-
joria de regidors i militants
del PP, que no acceptaven a
Antoni Pons com a cap de llista
ni molt menys a Joana Maria Coll
en segon lloc. Això obligava a
passar a Pere Rotger de número
tres. Tampoc els regidors d'UM
no estan d'allò més satisfets
amb Antoni Pons, doncs han que-
dat marginats de les conver-
sacions i de la gran majoria de
les llistes. Antoni Pons ha
imposat el seu criteri, a l'hora
de comptar amb Joana M^ Coll en
lloc de l'actual primer tinent
de batle Miquel Payeras. Sembla
que dels regidors actuals tan
sols continuaran Pep Balaguer i
Antoni Martorell. Corren rumors
sobre possibles incorporacions a
la llista com Joan Noguera
(cunyat de Joana M 3 / Coll),
Bartomeu Seguí, Salom, etc.
Sens dubte hi ha mar de fons,
les discusíons i les paraules
fortes entre el batle i els mem-
bres de la seva majoria sovin-
tegen .

L'alternativa al PP-UM serà
sens dubte el PSIB-PSOE que
encapçalaria Jaume Armengol. Es
parla que si Armengol fos
nomenat candidat a la bat lia
podrien ocupar els primers llocs
alguns independents, de la seva
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confiança í de reconescut pres-
tigi a la ciutat, a més de mili-
tants del partit. La finalitat
seria retenir o augmentar els
vots obtinguts pel partit a les
passades Eleccions Generals, amb
la qual cosa podria obtenir fins
i tot la majoria absoluta.
Tracta de recollir el vot so-
cialista --vot útil de l'es-
querra-- i de cobrir l'espai
polític de centre-esquerra. Els
socialistes consultats creuen
que la bona oposició duita a
terme dins l'Ajuntament, el seu
impacte en diversos àmbits de la
societat inquera i l'aparició
del butlletí d'Unió Socialista
està arribant a l'opinió pública
causant un efecte molt positiu.

L'arribada d'Adolfo Suárez a
Mallorca ha animat a l'Agrupació
del CDS local. S'han fet les
primeres reunions cara a con-
feccionar la llista. Homes com
Sebastià Mora, Bartomeu Alzina,
Antoni Moreno i àdhuc Joan Fluxà
veurem que ens diuen en el
futur.

Sembla que la presentació
d'una candidatura independent de
centre-dreta és més que pro-
bable. Estaria encapçalada per
Àngel García, ex- primer tinent
de batle a l'anterior consisto-
ri. Tal vegada ex-votants del PP
i UM descontents per mor del
pacte podrien nodrir amb el seu
vot aquesta candidatura. Es diu
que, a més d'Àngel Garcia, es
podrien incorporar a la llista
gent com Ramon Figuerola, Fran-
cesc Gonzalez o Gabriel Salas.

Una novetat podria esser la
presentació de Convergència
Balear, suma de Unió Balear i
Centristes de Mallorca, amb
Tomàs Vaquer i Antoni Luís
Martorell al davant de la seva
llista.

Del PSM en sabem poc. Pareix
que anirà tot sol a les
eleccions en contra de la opinió
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de certs votants que voldrien
una coalició amb altres partits
d'esquerra com PSOE o IU. Bernat
Amengua1 en serà el candidat a
l'alcaldia i esperam veure a la
llista noms con Jaume Gual, Pere
Rayó, Rodríguez...

Més indecisa encara pareix
IU. Des de la marxa de Pep
Navarro a CC.00. de Palma i
suposant que Izquierda Unida no
vagi en coalició amb ningú s'a-
punta a que Joana Redondo podria
encapçalar aquesta llista.
Igualment hem sabut que alguns
militants i votants de Izquierda
Unida veurien amb molt bons ulls
la formació d'una llista uni-
tària progressista a Inca.

Sempre dins el terrreny de
la hipòtesi, queda més clari-
ficat el panorama polític inquer
pels pròxims mesos. Queda una
dreta unida i una esquerra
fraccionada. L'aritmètica del
racompte afavoreix així a la
dreta, que no desaprofitarà cap
vot. El centre i els verd esde-
venen encara dues incògnites.

Cemalu
PUB

INCA

• Colchas
* Cortinas
* Edredones
• Cuadrantes

If del Colchón
tf del Qeùé

Calle Hostals, 3
Teléfono 50 SS 82

07300 I N C A (Mallorca)

Plaza España, 33

CALIDAD PRECIO
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Present i futur
del nostre poble

Pere J. Ale ina Vidal
Geògraf

INCA, CIUTAT CAPDAVANTERA
DINS MOMENTS PUNTUALS DE LA

NOSTRA HISTÒRIA,
HA PERDUT

L1ENTUSIASME DE FER POBLE.

L'EXISTÈNCIA D'INDIVIDUALITATS I
DE PETITS COL·LECTIUS SON ELS QUI
MANTENEN UN ESPERIT DE LLUITA
SOCIAL, EDUCATIVA, ECONÒMICA I...
CULTURAL DEL NOSTRE POBLE INQUER.

Ens hi fa falta un vertader
nexe d'unió de recolzament insti-
tucional obert a aquestes perso-
nes i col·lectius en igualdat de
condicions i oportunitats. Cal
reforçar la sensibilitat ciuta-
dana dels qui fan pais: la page-
sia mallorquina, la indústria,
les associacions de veïns i
culturals i de coneixement de la
naturalesa. Pel que fa a nexes
d'unió partidistes, no, gràcies.

Un Ajuntament, com a insti-
tució de Govern, no ha d'esser
una caixa tancada sense idees ni
ideari. Ser sensible com a poble
és sentir-se poble i no únicament
al cafè. Cal discutir, parlar,

aprofundir en les necessitats
dels qui no tenen veu ni poder
però sí raó, seny i treball col-
lectiu. Hi ha molt que sembrar i
ja s'ha perdut molt de temps i
iniciatives.

1. Redireccionament del mer-
cat setmanal del dijous. Antany
els nostres avis pagaren impostos
especials per tenir un mercat co-

bert. No hi cap tothom, és veri-
tat, malgrat això el pagès de la
comarca té el dret de venir i
vendre els seus productes baix el
control de la regulació sanitària
corresponent (inexistent actual-
ment) i amb unes dignes Quotes de
Trast no discriminatòries. Això
no és competència deslleial, al
contrari ho són les normes muni-
cipals que impliquen la no per-
mi ss ibi i tat: de vendre segons
quins productes al carrer. Això
són concepcions caciquils dels
qui estan acostumats a vendre
baix teulada.

2. Xarxa cultural. El pes
individual de la persona és valo-
rable per les oportunitat a les
quals pot accedir. La vinculació
institucional passa per a la con-
creció d'una vertadera escola
d'alfabetització, d'integració i
d'oficis mitjançant els acords
adequats. Els rètols "OBERT" i
"TANCAT" no és normalitzar-se
sino ridiculitzar-nos cultural-
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ment. Cal la participació real
dels presupostos municipals en
cultura, biblioteques, arxiu,
ajut a les publicacions, concur-
sos literaris amb vertadera di-
fusió i dotació per nivells, fo-
mentar la creació d'una emisora
de ràdio municipal en la nostra
llengua, cicles de concerts, etc.

3. Xarxa de Serveis. Un
municipi obert indirectament al
turisme aleatori necessita d'una
Oficina d'Informació Turística.
A una ciutat on hi ha bosses de
pobresa n'és necessari un Centre
d'Acollida i un Menjador. Una ciu-
tat pont entre petits municipis
necessita de la implantació d'un
hospital comarcal. A la concreció
d'aquest objectius s'hi arriba
fent feina, sí feina...

4. Educació ambiental. Un
patrimoni cultural limitat i unes
pautes de comportament deficità-
ries necessiten campanyes de con-
cíencíació a les escoles í a la

ciutadania en general. La difusió
de xarxes de contenidors per a la
recollida del vidre, piles, etc.
són pautes a seguir. I el nostre
Puig, un altre tema.

5. Urbanisme. El notre pa-
trimoni arquitectònic no ha d'anar
deslligat de la nova concepció ur-
banística de créixer en taca
d'oli. Consolidar el sòl urbanit-
zable és 1'esencial i reestructu-
rar el que es pugui del patrimoni
històric-art ist ic es mes que pri-
mordial .

L'enderrocament es el darrer
que escau fer davant imperatius
supranacionais. Els suggeriments
expansius urbanitzadors concretats
a curt termini no tenen rao
d'esser actualment. L'especulació
del sòl és una trista realitat
social. Ara ens faltaria única-
ment l'acordar l'aprovació d'un
camp de golf dins espais pro-
tegits .

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)

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

CENTRO DE IDIOMAS

m \
ACADEMIA HUNDÍS

INGLES FRANCES ITALIANO
ALEMÁN SUECO PORTUGUÉS

Hostals, 54-1.° - Tel. 88 06 25 - INCA (Mallorca)
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PASSADES LES EUFÒRIES D'ALTRE TEMPS LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS HAN
PERDUT UNA BONA PART DEL SEU INTERÉS REIVINDICATIU I CAUEN EN EL

PERILL D'UNA CERTA INÈRCIA. AMB AQUEST I ALTRES PROBLEMES S'ENFRONTA
EL NOU PRESIDENT DE L'ASSOCIACIACIÓ DE VEÏNATS "PONENT", AL BARRI DE

CRIST REI.

Pere Castelló, nou president de
l'Associació de Veïns de Crist Rei.

Pere Castelló Bergas neix a
Inca fa 28 anys fill de pares de
Maria de la Salut. ja cursà
Preescolar al barri de Crist Rei,
en el Col·legi de Sant Vicent de
Paül, i més tard bàsica BUP i FP.
L'any passat va treure les
oposicions de Règim Local. Es
corresponsal de Ultima Hora des
del 1984 i d' Antena 3
encarregant-se de la secció d'es-
ports i col·laborador de la nostra
revista.

Entrevista Antoni Armengol

Pere, per què et presentares
a les eleccions per president?

Sempre he tingut inquietuds
socials. El fet d'haver fet de
tresorer a la Junta anterior,
presidida per Joana A. Estrany,
m'ha animat a presentar-me. Així
continuuu la tasca que vaig co-
mençar fa dos anys. Na Joana va
canviar per bé l'estil de fer les
coses, respecte de les juntes
anteriors.

--Quina finalitat creus que té
actualment una associació de
veïns? No creus que han perdut el
seu sentit reivindicatiu i que, en
certa mesura, han estat manipula-
des pel poder municipal ?

--La mobilització que hi havia

als primers temps, durant la
transició democràtica, sembla que
ha desaparegut. Jo mateix, com a
representant de premsa vaig as-
sistir a algunes assemblees on hi
havia una gentada. Si, el sentit
reivindicatiu s'ha perdut. Pensem
que els anteriors presidents,
manco na Joana Estrany han acabat
essent regidors de l'Ajuntament.
Això ha fet que la Associació
estigués fermada i controlada des
del poder municipal fent malbé els
objectius que ha de perseguir tota
associació de veïns. No ha estat
prou reivindicativa, evidentment,
representant una població de cinc
mil habitants.



PAG. 9

--Quins projectes tens?

--Voldria humanitzar la barria-
da. Quant a les festes, pens que
s'ha de fer abans de Sant Joan, a
fi de que siguin més populoses que
mai. Farem una vetlada juvenil amb
grups de rock mallorquins. La
integració dels immigrants, orga-
nitzant cursos de llengua i cultu-
ra catalana, m'interessa i és un
tema molt complexe. Prest tendrem
un nou local social a crist Rei i,
a partir d'aquí, podrem començar a
organitzar algunes activitats com
els cursets esmentats abans. Man-
tenir més contactes amb els veï-
nats. Volem plantejar canvis en la
circulació. Llevar pilars de ci-
ment d'algunes voravies del tren.
Volem que el circ s'instal·li als
afores del poble i no a la plaça
des Campet des Tren. Molts de veï-
nats ja han formulat les seves
protestes.

Crist Rei necessita espais
verds. Tenim problemes de segure-
tat ciutadana cal posar retens de
policia municipal; al manco dos.

--A veure, Pere. L'Ajuntament no
havia comprat uns terrenys per
construir un poliesportiu a Crist
Rei?

--No s'ha fet res, sembla que és
mort aquest projecte. Malgrat tot,
a la reunió que vàrem tenir dia
11, decidirem sol·licitar a l'Ajun-
tament que al manco posassin unes
porteries que ens informassin
de la situació en que es troba.

--Sembla que durant el manadat
de Joana Estrany es volia fer una
federació d'associacions de Veïns
d'Inca. Com està aquest projecte?

--Precisament des de la Fede-
ració d1 AA.VV. de Mallorca volen
potenciar la Federació a Inca. He
tengut uns contactes amb altres
Associacions del nostre poble i,
desgraciadament, les veig molt
desanimades, poc motivades. Soc
pessimista en aquest sentit.

--J del Quarter què?

--E1 Quarter va beneficiar sem-
pre al barri, tan econòmicament
com socialment. Les construccions
han anat envoltant l'edifici. Tan-
mateix els terrenys han de reper-
cutir en la barriada.

--Podries anomenar als membres
de la Junta?

--Abans voldria dir que la tal
junta ho és d'integració. Tothom
fa feina desinteressadament i
n'estic molt satisfet. En formen
part: Joan Busquets, vicepresi-
dent; Joan Deus, secretari; Jaume
Aguiló, vice-secretari; Andreu
Coll i Pere Quetglas, tresorers;
Antoni Reynés, Miquel Amer, Bíel
Perelló, Emilio Ballesteros, Anto-
ni Mercader, Antoni Coc i Pere
Fuster com a vocals. També hi
col·laboren Joana Estrany, Pau
Morey, Miquel Muntaner, Joan
Ferriol i Maria Estrany.

--Per acabar, Pere, voldries a-
fegir alguna cosa més?

--Faig comptes de seguir la
política començada per na Joana
Estrany. Aconseguir també unes
relacions amb l'Ajuntament, col·la-
borar amb la Parròquia i, a la fi,
estimular la participació de tots
els habitants de la barriada.
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el racó de
1f espantaocells

Hem començat un any cap i cua
que pot ser del tot crític si ens
mirem els esdeveniments que hi po-
drien tenir lloc. Es a dir, sense
anar més lluny i centrant el tema
vers un caire inquer, hem de re-
cordar que, molt aviat, ens crida-
ran a votar per tal d 'elegir les
persones que durant quatre anys
dirigiran el poble a on vivim.

Les votacions, les eleccions i
tot això que comporta s'ha conver-
tit en una inèrcia sense cap tipus
de trauma quan, encara recordem el
que parlar-ne, no fa gaire temps i
en la dictadura fraquista, era pe-
cat mortal. Un èxit total de la
"democràcia" espanyola que, a mi
particularment, m'agrada posar en-
tre cometes i tocar fusta.

El que ja no m'agrada gens és
el caràcter rutinari i la forma
que ha pres aquest tipus de vota-
cions i eleccions, ja siguin muni-
cipals o generals. La gent se sent
presonera d'un cert tipus de de-
sencís, de passar-ne, d'estar-ne
cansats i, segurament, de sentir-
-nos una mica enganyats pels qui
es diuen "els nostres polítics".

Crec que mol tes persones nan
sentit dir al batle que tenim a
Inca que mai aniria amb el PP a
unes eleccions, que abans es reti-
raria. Estorat pel canvi, però en-
certat per les prediccions que hom
havia fet, veig com el PP presenta
a aquest home de cap de llista a
les properes eleccions municipals
a Inca.

Un tinent de batle dimiteix, o
això diuen, perquè els seus com-
panys de partit voten la compra
d'una màquina més barata que la
que ell havia presentat per a la
neteja del poble. Si més no, una
cosa ben estranya.

També llegeixo a la premsa que
una persona prou coneguda per la
seva nefasta actuació al front
d'Urbanisme cerca formar una llis-
ta i un dels noms que sonen com a
número dos és D. Ramon Figuerola,
home d'esquerres de tota la vida,
ara convertit en empresari, i que,
si les notícies són certes, ha
d'haver canviat moltísssim per
poder-se entendre amb qui pretén
anr com a nombre 1.

Podríem escriure molts i molts
casos que, com a mínim els podríem
qualificar de ben oportunistes i
gairebé de portadors del virus que
fa que la nostra societat en gene-
ral i el nostre poble en particu-
lar sofreixi la malaltia del de-
sencís que abans esmentava. De qui
és la culpa?, del poble o dels qui
a costa del que sigui i sense es-
crúpols pretenen representar-nos
any rera any?

A Inca en tenim una mostra més
que suficient per adonar-nos del
que representa ocupar una butaca a
l'Ajuntament. Encara falta temps
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per a les properes eleccions muni-
cipals i tots el Que ara comanden
ja tenen pressa per assegurar-se
un lloc rellevant en les llistes.
I si no els vol ningú, fàcil, ells
mateixos se'n fabriquen una i s'hi
posen els primers.

Crec que nosaltres, els qui
decidim, tenim la paella pel
mànec. Cal esbrinar que és el que
s 'ha fet a Inca durant els anys
que han comandat uns i que és el
que es podria fer per poc que els
canviéssim per un temps. Perdre no
podem, salta a la vista encara que
les presses per "fer coses" a

darrera hora ens puguin ennuvolar
una mica els ulls. L'estat en que
es troba Inca és responsabilitat
únicament de 1 'equip de govern que
durant massa temps ha fet d'una
ciutat amb alegria un poble sense
futur, pessimista i trist, amb el
número de bars més elevat del
contorn i un nombre d'indústries
cada cop mês petit.

Si tot això no ens fa pensar i
recapaci tar, si no ens obre els
ulls a una realitat cada vegada
més palpable, val més que conti-
nuïn els mateixos perquè serà cert
que no ens mereixem altra cosa.

flor

artesania

decoració

C/. Aigua, 1 Tel. 50 49 05 INCA

GUARDERIA MENUTS
Avinguda Germanies 43-45-47

Tel 50 33 87
07300 INCA-Mallorca

+-
MATRICULA ABIERTA
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ESPECIALIZADO

Carretera Palma - Inca
Telèfon 50 46 90

PELUQUERO

SALON ESTETICA

Calle San Bartolomé, 49 - Tel. 50 30 13 - INCA
Para mayor comodidad RESERVE HORA
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L'efecte d'hivernacle
canviaria radicalment

l'aspecte de les nostres costes
LA PUJADA D'UNS GRAUS A LA TEMPERATURA MITJANA DE LA

TERRA SIGNIFICARIA LA FUSIÓ DE GRANS MASSES DE GELS DELS
CASQUETS POLARS I DE LES ALTES MUNTANYES AMB LA CONSEQÜENT
PUJADA DEL NIVELL DE LA MAR ENTRE UN I DOS METRES PER DAMUNT
DE L'ACTUAL.

Josep Mayans

No afegirem res de nou a les
teories dels científics sobre el
que ens passarà en cas de con-
tinuar-se deteriorant l'atmosfera
i la capa d'ozò. Únicament ens
permetrem la llibertat de adherir-
nos als més pessimistes (no neces-
sàriament els més equivocats) que
ens pronostiquen per d'aquí a
seixanta anys una pujada de dos
metres del nivell de la mar.

Facem un recorregut per les
costes de Mallorca i avaluem apro-
ximadament com veurien els nostres
néts el litoral que tant hem es-
timat .

Per començar desapareixeria
la platgeta de Sa Calobra i la mar
entraria mig quilòmetre terra en-
dins per la desembocadora del tor-
rent de Pareis.

A la cala de Sant Vicenç l'ai-
gua envairia tota l'arena de Cala
Barques i la de Cala Molins desa-
pareixent ambdues platges. •

SAEZ-TORRENS, S A
Concesionario Citroën

CITROËN

C/. Juan de Austria, 104-110
Teléfono 50 12 52

07300 INCA (Baleares)
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• A Formentor quedaria anegada
tota la part baixa afectant a tota
la zona pública de la platja i a
alguns jardins i xalets de primera
fila.

El Port de Pollença quedaria
convertit en una petita Venècia
que caldria abandonar i reedificar
sobre el coster de les muntanyes
pròximes. A tota la platja de la
badia de Pollença li afectaria
greument, la carretera que voreja
la mar desapareixeria i es forma-
ria una nova costa a ponent del
que ara és la zona de l'Albufe-
reta. Les urbani tazacions de Sa
Marina i Es Barcarès rebrien di-
rectament en les seves cases més
baixes.

Seria mal menor, però queda-
rien davall aigua les platgetes de
Cala Hurta, Cala Figuera, Es Coll
Baix, Alcanada i tantes altres.

En el Port d'Alcudia la mar
ocuparia tota la zona portuària de
iots, de pesca i de càrrega,
l'antiga central de GESA, tota la
zona urbanitzada fins devora el
cementeri i el peu del Puig de
Sant Martí.

Degut a esser tan baixes les
terres que enrevolten l'Albufera
la mar arribaria a mig quilòmetre
de Sa Pobla i no gaire lluny de
Muro fins a dos cents metres de
les cases de Son Sant Martí.
Anegada la zona del càmping i la
part baixa de Ca'n Picafort.

RANSI

Vendria un gran retrocés de totes
les platges grosses i la formació
d'algunes noves a llocs difícils
de preveure.

La mar es faria terra endins
pels darrers trams del torrents de
Son Bauló, de Son Real i de Na
Borges. L'avanç marí afectaria
menys a les cases de Son Serra de
Marina, de la Colònia de Sant Pere
o de Betlem ja que estan gene-
ralment edificades més amunt.•

Zarrer can Vidal, 36 07300 INCA (MALLORCA)

PERELLÓ
AUTOESCUELA

Preparación para la obtención del los permisos de la clase:
A l , A2, BI, B2, y CI (Camión)

Clases TEÓRICAS y PRACTICAS durante todo el día
Bisbe Llompart, 1 i 1 Enti*. Tel. 50 28 64. INCA
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• Sense entrar en detalls,
imaginem l'efecte a la resta de la
costa de Mallorca: Cala Mesquida,
platja de Canyamel, de Son Ser-
vera, Cala Bona, Cala Millor, Por-
to Cristo, Porto Colom... L'aigua
marina podria arribar a uns cinc
quilòmetres de Campos i la platja
des Trenc i salines properes hau-
ria passat a l'història. S'Arenai,
el prat de Sant Jordi i l'aeroport
quedarien arrasats. La ciutat de
Palma protegida per un grandiós
mur de pedra i formigó, a Magailuf
altra vegada albufera, l'Horta de
Sóller salinitzada...

Seguim imaginant hipotètics
desatres arreu de Mallorca i de
les altres Balears. Les Salines
d"Eivissa i l'aeroport esborrats
del mapa igual que l'Horta de
Vila. L'illa de Formentera xapada
per la meitat. A Menorca danys
incalculables.

La salinització d'aigües sub-
terrànies també progressaria terra
endins. En cas de tempesta i de
maragassa arribarien ones i es-
quits a indrets a on ara ningú ho
somnia.

La totalitat d'instal·lacions
portuàries del món quedaria inú-
til. Una tercera part de les illes
del planeta desapareixerien. Una
part important de les terres fèr-
tils del món són litorals. Pot ser
tot plegat es basa en càlculs
errats, però de totes maneres surt
més barat cuidar l'atmosfera que
deteriorar una part mínima de la
seva composició.!

5o Canon
COPIADORAS-CALCULADORAS- M. E. E.-FAX

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

TEL. 505391 - FAX. 505125
INCA

ÓPTICA REAL

C/ Obispo Llompart. 2
Tel. 86 09 40
07300 • INCA

S-ESCAIRE DISCOTECA
I N C A

s'escatre
ABIERTO CADA DIA

BAJOS "BAR SA PUNTA C/ RENTADORS ST
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sep L l o m p a r t ± Oâtmp>3.x~i:

UN GRAN RECTOR DE SÓLLER.

EN EL NÚMERO ANTERIOR
PARLÀREM D'AQUEST HOME

NASCUT A INCA EL 3 DE SETEMBRE DE
1807, FILL DE GABRIEL LLOMPART DE
I DE MARIA PAULA CAMPINS, CANONGE
MAGISTRAL DE LA SEU MALLORQUINA

DE 1858 A 1893, RECTOR DEL
SEMINARI CONCILIAR DE 1867 A

1893, RECTOR DE SANT EULÀRIA DE
CIUTAT I RECTOR DE SÓLLER ENTRE

1853 I 1857.

Ara voldria donar a conèixer
el punt de vista de la historio-
grafia sol lenca quan parla
d'aquests esdeveniments. Em refe-
resc a l'historiador solleric
Josep Rullan i Mir qui vivia
aquells anys a Sóller i, arre-
plegant molta de la correspon-
dència que certs aconteixemnts
produia, em sembla que analitza
els fets i en cerca les causes.

Ens diu en Rullan: "La vivor,
la llestor, la saviesa i les bo-
nes maneres de fer i, sobretot,
les dots oratòries que va demos-
trar Mossèn Pere exercint el seu
ministeri, amb els seus valors
que el distingien, aviat van fer
que tots els seus feligresos

l'estímassin molt i es posassin a
les seves ordes."

"Moltes foren les reformes
que va introduir el Rector Llom-
part en els costums públics i
privats, continuant 1'obra del
seu predecessor, sobretot en la
instrucció de la dona, tan des-
cuidada, més bé caldria dir,
abandonada, i en aquesta ins-
trucció, el nou Rector hi posà
noves esperances".

Mossèn Pere va saber tenir
estratègia. Va actuar com qui sap
que té la vida per endavant i sap
a on vol anar, per això diu
1'historiador solleric: "Bl movi-

Pere Fi oi i Tornila

ment religiós que el Rector Llom-
part havia imprès en sos feligre-
sos amb les seves vehements ex-
hortacions que des de la trona
els donava i les gestions del
senyor Frontera per assegurar la
direcció moral i 1 iteraria de la
dona, tan postergada com neces-
sària en la nostra època de falsa
il·lustració i aixecar una murada
a la torrentada de noves idees
que s 'infiltraven entre la jove-
nesa en sos viatges a França i
altres nacions, no foren del tot
infructuoses. Ambdós havien dis-
posat el terrà, sols hi mancava
la llavor i Déu s'encarregà d'en-
viar-la" .

Aquesta fou l'estratègia que
emprà el Senyor Rector, però tam-
bé hi hagué una part pròpia, per-
sonal que hi tingué força in-
fluència. Es tractava de dur a
Mallorca una nova Congregació
Religiosa, les Escolàpies, que
aquí no teniencap casa. Les
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monges estarien enfora de llurs
superiors, aleshores just hi
havia un vaixell entre Mallorca i
Barcelona dos pics per setmana, i
aquesta manca de relació directa
i immediata entre superior i
súbdit semblava un obstacle in-
superable que es tornà avantatge
degut a l'alt criteri que es for-
maren del Rector inquer; criteri
assentat en que: ..."necesitan
soberanamente del i lus tradisimo
Rector...." i també: " ...hallar
unas señoras que secundaran las
máximas de virtud que el digno
pastor de ella inculca a sus
ovejas. . . " com es diu en la cor-
respondencia que hi hagué entre
Sóller i la Península tot tra-
mitant la fundació.

El nomenament de Mossèn Pere
Josep de Rector de Sant Eulària
de Ciutat va caure com una bomba
dins Sóller. Era el mes d'abril
de 1857: "Ja sabrà vostè --escriu
el secretari de l'Ajuntament de
Sóller a l'historiador Rullan--
el nomenament del nostre Rector
per a la parròquia de Santa Eu-
lària. Això i el mal temps que
hem tingut i ha fet que perdéssim
1 'anyada, ha retrassat 1 'obra del
collegi de nines".

La manca del rector Llompart
a Sóller feu massa mal a l'obra
de la instal·lació de les esco-
làpies a Sóller, i tan estimava
don Pere aquell poble, que al mes
d'estar a Ciutat parlava amb el
senyor Bisbe, don Miquel Salvà i
Munar, de tornar a Sóller.

En el mes de juny del mateix
any 1857 firmava els correspo-
nents papers per presentar-se
altra vegada a oposicions per
guanyar la rectoria de Sóller que
avia deixat en el proppassat mes
d'abril. Així ho manifesta una
carta seva signada el dia 30 de
juny de 1857 i, tant a Ciutat com
a Sóller era una notícia incon-
cebible que circulava entre la
gent d'església i no es podia
creure.

Estant Mossèn Pere Josep a
Palma no deixà d'ocupar-se de les
coses de Sóller. Un altre perso-
natge, el canonge Serra, fa ges-
tions per dur les monges de la
Caritat a l'Hospici de Sóller.
Mossèn Llompart, qui té bones

amistats, parla amb Mossèn
Gabriel Marià Ribas de Pina, el
fundador de les Monges Francis-
canes, sobre les condicions d'una
fundació a Sóller. El senzill
fundador qui acaba de fer la
fundació a Muro, li diu que allà
sols ha demanat l'antic convent
de frares Mínims i palla per a
cinc matalassos, cosa que umpl de
influències, consells, temps i
diners a fi de que s ' anàs conso-
lidant aquesta obra que tant li
havia costat i com rector i home
d'Església que era havia assabo-
rit de tant que ho havia de-
sitjat .

LA DONA DINS LA CUINA

L'absència de Mossèn Pere
Josep provocà que hi haguera qui
cuidàs de fer una mala sembra. La
venguda de les monges havia de
dur despeses al poble, s'havia de
cercar una casa. En principi pen-
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saren instal·lar-les a la recto-
ria, buida perquè 1'ecònom vivia
a ca-seva, però el senyor bisbe
fou inflexible i mai hi consentí,
argumentant que prest hi hauria
rector propi i que calia que tro-
bàs la casa a punt d'habitar. Al-
tres cases anaven sortint, però
les dificultats anaven augmen-
tant, perquè tot això es movia
per instruir a les dones i no era
gaire convenient. Calia que la
dona estàs dins la casa, cuidàs
de cuinar i de fregar i res més
necessitava, la resta eren males
idees que el rector havia sembrat
dins quatre caperrins calents i
calia no deixar-ho arrrelar.

La mancança de rector propi
afavoria aquests comentaris de
botiga i tertúlies de cafè...
això sols afavoria a quatre rics
que ja tenen llurs filles a
col·legis de Ciutat i així les
estalviaran llurs diners... aquí
bastava que hi arribassin les
Monges de la Caritat per cuidar
dels vells de l'Hospici i les
nines que pugin així com sempre
han pujat. Darrere aquests comen-
taris hi havia qualque eclesiàs-
tic influent que no volia que la
fundació del rector Llompart
arreias.

El dia de Sant Bartomeu,
festa major a Sóller, l'antic
rector pujava a la trona i expli-
cava al poble les passes que
s'havien donades i con aviat ar-
ribarien les monges escolàpies al
poble. Les anades i vengudes de
Mn. Llompart eren moltes. Les
cartes escrites a Sóller o a Bar-
celona gairebé eren diàries. To-
tes les dificultats foren apla-
nades i dia 12 d'octubre sortia
de Mallorca un capellà i un regi-
dor de Sóller per anar a cercar
les desitjades monges, que embar-
caren dia 15 per arribar al moll
de Ciutat el dia 16 on eren espe-
rades pel bat le de Sóller i una
comissió. Mossèn Pere Josep
Llompart, amb una gran alegria a
la cara, també hi era. S'havia
conseguit una peça clau en la
promoció humana i cristiana de la
dona a la vall de Sóller. Les
altres dificultats que sobrevin-
gueren també hagueren d'esser
resoltes i l'antic rector hi posà

goig el cor del bon Rector, doncs
volia una congregació religiosa
que cuidàs dels malalts i una
altra que cuidàs de la instrucció
de les futures madones i mares de
família del poble.
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Dessetena cavalcada

Ja se sap que les pidriones
són incompatibles amb els couglans.
Millor dit, mai es casarà
couglà amb una pídriona. Els seus
fill no viurien per veure-ho.
Quina monstruositat si les pedres
tornassin pans a tots els indrets
del món. Com construiríem l'aparta-
ment de la platja? Ens tiraríem
pans uns als altes quan ens bara-
llàssím? Qui voldria menjar pa,
havent-ní amb tanta abundància?
Jo, no. De cap manera. Voldria
menjar pedres.

El diumenge es va
posar els mitjons de

seda per anar a missa.
Després va dinar de
mongetes pintades.

Aprofità la tarda per
presenciar un partit de
futbol. A la nit es fi-
cà al llit sense haver
sopat. El seu equip ha-
via perdut per onze a
zero. A casa. Calia re-
posar forces pel proper

diumenge.

vis

Un capsigrany va entrar per la finestra i es quedà
trenta-dos anys sobre el pint de la xemeneia.
Interrompia totes les converses quan hi havia

ites importants. Sí les visites eren d'aspecte sospitós
els hi preguntava sense embut i a boca de canó:
"Quants dies pensati quedar-vos entres nosaltres?

Quantes potes té un llimac?
Quants doblers portau a les butxaques?

Sou d'esquerres o de dretes?
Partireu de seguida que jo comenci a fer etxems?"

I el capsigrany començava un enfilall d'etxems
de tot tamany í soroll.

Les visites acabaven per aplaudir la seva actuació.

PUB
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//\
\

—
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T

C/Jaume Armengol

N-74 Inca

ili
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PARSA - FORLADY
EQUIPAMIENTO DE COCINAS

Pza Espana. 24 Tel 5O IO 13 INC/
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Coneguem lã nostra

La dièresi

Mirem de conèixer algunes
normes sobre la col·locació de
la dièresi, signe grafie que es
posa sobre la ï o la ü.

1 . En un premer ofici la
dièresi sobre la u precedida de
g o de q i seguida de les
vocals e o i ens indica que la
u no es muda i que s'ha de
pronunciar:

Bernat

beduí
ve i
pais

Forteza

beduïns
veïnat
països

següent
frequent

pìngui
obliqüitat

En canvi en mots com

guerra
queixal

gui terra
quint

la u és muda i sense valor
fonètic. Així aquest ús de la
dièresi afecta només a les
síl·labes

gue
qüe

Comparem :

gui
qüi

aigua - aigües
Pasqua - Pasqües

2. El segon ofici de la
dièresi és el de indicar que,
en un conjunt de dos o més
vocals, la i o la. u formen
síl·laba a part; és a dir que la
i o la u s'han de pronunciar
com a vocals :

* També alguns cultismes
derivats amb els sufixos: -tat,
-al, -itzar.

continu - continuïtat

Quan farei estalvi de la dièresi.

* Quan ja du accent gràfic.
Exemple: pais, però: països.

* Els sufixos -isme, -ista i
les terminacions llatines -us, -um
Exemples: heroisme, egoista, Pius,
harmonium.

* Quan la i o la. u vénen des-
près d'un prefix acabat en vocal.
Exemples: autoinfeccíó, coincidir,
contraindicat, reunió.

* En les terminacions verbals
com

infinitiu: agra ir
gerundi : agraint
futur: agrairé

- condicional : agrai ria

Muntuïri
obeïa

di ürn
veïns

Hem de tenir en compte que

* Alguns derivats de parau-
les que tenguin la i o la u tò-
niques duen dièresi :

La llene
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C O N C E S I O N A R I O O F I C I A L

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

DISCOS

C VIDAL. 51 TL 88 .0Z 83

LLIBRES

Bisbe Llompart 127 Tel 50 25 35 07300 INCA - Mallorca

ABIERTO DE LUNES A SÁBADO

PELUQUERÍA Y ESTETICA
• METODO DE EQUILIBRIO NATURAL PIROCHE

• DEPILACIÓN ELÉCTRICA

• SAUNA Y SOLARIUM

G I M N A S I A ACTIVA Y PASIVA

Y O G A RELAJACIÓN - REHABILITACIÓN ESPALDA

POSTURAS AL ALCANCE DE TODOS

PROFESORA TITULADA

Avda. d'Alcúdia, 6-1.° - Tel. 50 31 66 - INCA
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La Salle Benjamí,
quan n.i_i.~fc compten

L'ESPORT REI SEGUEIX ESSENT
EL FUTBOL, A PESAR DEL MAL

MOMENT QUE VE SOFRINT EN TOTS
ELS CAMPS. SENS DUBTE ELS QUE

MILLOR FUNCIONEN SÓN ELS QUE NO
MANEGEN DOBLERS I AQUEST SÓN ELS

EQUIPS DE CATEGORIES INFERIORS
Pere Castelló i Bergas

Dins dels clubs de futbol
base trobam a l'APA La Salle
d'Inca que compta amb un destacat
equip benjamí. Aquest conjunt en
la primera volta del campionat de
futbol-base que organitza el Con-
sell Insular de Mallorca en deu
partits ha conseguii 66 gols a
favor amb tan sols tres en con-
tra. Això demostra la capacitat
dels seus membres per a la pràc-
tica del futbol en el seu segon i
darrer any de pertànyer a aquesta
categoria.

L'entrenador és Pere Llabrés
i compta amb els delegats Jaume
Maura i Jaume Pieras. Els juga-
dors que formen la plantilla són:
Porters: Moreno i Martorell.
Defenses : Bisellach, Maura, Morro,
Planas i Fontanet. Mitjos: Ramis,
Mairata, Juanjo í Pieras. Davan-
ters: Albert, Janer, Gelabert,
Llabrés, Martorell i Alzina.

Jaume Pieras Tortellà és un
dels delegats de l'equip i a més
un bon coneixedor del futbol dins
la nostra ciutat, ja que fou ju-
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gador del Costància Amateur fa un
grapat d'anys. Ell ens dóna la
seva opinió sobre diversos aspec-
tes del deport balompèdic a Inca.

--La meva opinió sobre el
futbol-base a Inca actualment és
bona. D'aquí a un parell d'anys
si es cuida la cantera i a més es
dóna una bona relació entre les
directives --és a dir: Juventut
Sallista, Beat Ramon Llull i
Constància— hi haurà uns bons
equips de categories com la de
cadet i juvenil, tots ells a curt
plac, d'aquí a dos o tres anys.
El juvenil té moltes possibili-
tats de pujar a la lliga nacio-
nal. Per tot això és menester que
hi hagi harmonia i menys protago-
nismes. Hi ha bones perspectives.

--Es una 1 lástima que no hi
hagi més instal'lacions , tenint en
compte el nombre d 'equips i de
jugadors que tenen els tres clubs
de futbol a la nostra ciutat. En
el cas del club Juvenil Saliista,
al qual pertany A.P.A. La Salle,
dóna la circumstància de que en-
trenam quatre equips al mateix
temps dins el camp. Es necessita
habilitar altres camps per a la
pràctica del futbol, com el Quar-
ter del carrer General Luque o el
de Crist Rei o bé el del Constàn-
cia. L'ús del camp nou per part
del Saliista ha de menester només
una cosa: diàleg entre les direc-
ti ves.

--D'altra banda és veu menys
afició de la gent pel futbol. Es
lògic: la televisió dóna massa
partits, es cansa la gent. Par-
tits el dissabte a vespre i el
diumenge a la tarda. Això crema
1'afició per aquest deport. A
Inca es va veure el Constància
quan va al davant de la classifi-
cació i es nota un bon ambient.
La gent vol veure guanyar, els
resultats comanden; així i tot és
freda 1 'assistència al camp. per
anar endavant es menester molt de
futbol-base amb gent d'Inca i
motivar als inquers.

--L'estructura federativa ac-
tual del futbol illenc, com la
veus?

--La tercera divisió balear amb
equips de Menorca i Eivissa no és
rendable. S'hauria de fer una
competició d'aquesta mateixa ca-
tegoria comptant només amb clubs
de Mallorca, al mateix modo que
la regional preferent.
--I del futur del futbol a Inca

que ens diries?
--D'aquí a dos anys hi haurà un

rami 1 let de jugadors que haurien
d'anar-se'n al Cosnstància. Les
polèmiques s'hurien d'oblidar.
Tots els jugadors del futbol in-
quer haurien de pertànyer al
Constància. Es necessària una
fusió de clubs, tot per millorar
el futbol de Ja nostra ciutat, el
contrari por er perillar 1'esport
fins ara anomenat rei.

Restauraciones INCA
restauración muebles

y antigüedades

G. Luque,76
T. 50 5559 Inca
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