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Us recordam a tots el socis que la propera

Assemblea General de l'Obra Cultural Balear es celebrarà el

proper dia 3 de setembre a les 20'30 hores en primera convo-

catòria i a les 21'OO en segona. Tindrà lloc al local parro-

quial de Santo Domingo, entrada pel carrer Almogàvers.
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EDITORIAL
Un ampli sector de la nostra població fins ara

havia anat cloc-piu i estava socialment desanimat. De
sobte va tenir una primera reació d'eufòria davant el
resultat de les elecccions municipals i els pactes
següents. "Han guanyat es nostros", deien sospirant.

Però no hi ha per fer-se gaires il·lusions. Gover-
nar pesa més que fer oposició. Tampoc és provable que hi
hagi una alternancia d'influències ni prerrogatives. Els
sectors o grups progressistes tindran provablement un
tracte d'igualtat amb els seus equivalents de signe
conservador. Però se'n conformen, ja que abans no havien
arribat a tant.

Tant el batle Jaume Armengol com els regidors
capdavanters deuen saber que la seva victòria els hi ha
vingut més curta que la pell del nas. Els faran falta
quatre anys d'honradesa i eficàcia dins un municipi com el
nostre a on ningú es pot lluir gaire. Caldrà que la massa
elecctoral indecisa s'assebenti de que el Consistori és de
tots el ciutadans i no de ningún grup o sector particular.
Els regidors ja ho saben, però més val que no ho oblidin.
Un dels qui tenen més responsabilitat ja ha afirmat que
la nota distintiva dels progressistes ha d'esser
l'honestadat política í personal. I això està molt bé.

D'aquí a quatre anys la dreta d'Inca pot haver
trobat algun altre líder millor que Antoni Pons (que
tampoc és tan difícil) i ja el comencen a cercar. Els
consevadors tornaran a la caça de nous vots per arrodonir
el poder fàctic que puguin tenir. Es possible que el PSOE
vagi més curt de diners a les campanyes pròximes per
haver-se-lí eixugat alguna de les fonts de finançament que
ja sabem.

Tota la classe política saben que cal anar vius i
per això mateix són moments d'il·lusió i esperança per tots
el inquers de bona voluntat que avui comptam amb uns
regidors més competitius (tant al govern com a l'oposició)
que en altres ocasions.
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EN JAUME ARMENGOL I COLL, EL PRIMER BATLE SOCIALISTA DE TOTA LA
HISTÒRIA D'INCA, ACABA AMB UN LLARG PERÍODE DE GOVERNS MUNICIPALS DE
DRETES QUE HAVIEN REGIT EL CONSISTORI, ELS DEU DARRERS EN TORN AL

REGIONALISTA ANTONI PONS.

Jaume Armengol, primer batle
socialista d'Inca.

Josep Mayans

El nou batle d'Inca té 53
anys . És apotecari , casat i te
tres filles: Maria Antònia, la
major, farà quart d'Història;
Francina M¿ de Lluc farà tercer
de Farmàcia i Maria Magdalena, la
petita, tercer de BUP. Jaume és
portador d'una vocació politica
que orienta la seva vida des de
que gairebé te us de rao. De ben
ïovenet, durant la decada dels
40 , ja sent el core en forma
d'admiració pel seu avi patern
que no va conèixer i el qual fou
un dels líders a les Illes del
liberalisme polític, batle d'Inca
en tres ocasions i diputat pel
Partit Liberal Progressista. Més
tard, a Barcelona, una llarga
lluita per la democracia, sempre
en posicions d'esquerra, entremig
del Moviment Socialista de Cata-
lunya (avui PSC), Esquerra Repu-
blicana i Partit Socialista Uni-
ficat de Catalunya (PSUC).

ELS HOMES PERDUREN,
ELS PARTITS PASSEN

Un cop a Mallorca comença en
el PSI-PSM. L'any 1984 abandonà
aquesta formació politica per
arrambar-se, tres anys més tard,
al PSOE.

--Quants d'anys porta servint
a Inca des de 1 'oposició?

—Bé, jo he estat regidor en
dues ocasions. Durant 1979-83
vaig estar dos anys en la majoria
municipal, mentre fou batle en
Jaume Crespí, i dos a 1 'oposició
al llarg del pacte UCD-PSOE que
portà a Pons a la batlia. Tota la

darrera legislatura del 1987 al
1991, ja en les files del PSOE,
com a Portaveu del Grup
Soci al i s ta.

--Aquest període d'oposició,
va esser una feina particularment
ingrata o un camí lògic per
arribar a la batlia?

--Jo crec, sincerament, que
la feina d'oposició dui ta durant
els últims quatre anys fou molt
positiva pel PSIB-PSOE i el temps
i el poble d'Inca a ixi ho han ma-
nifestat en les urnes. Vull apro-
fitar 1'avinentesa per agrair
1 'ajut dels meus companys de
grup, en París, en Bonilla, en
Comas, n'Artigues i en Tortellà,
sense el quals la meva feina no
hagués estat ni tan eficaç, ni
tan profitosa. Sí, de vegades ho
és d 'ingrata. Però era un deure i
un manat del poble i com a tal el
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vaig assumir. Mai el meu carni
politic no ha estat aconseguir la
bati ia d'Inca. Seria molt mesquí
que fos així. Sempre he estat po-
lític i ho seré, perquè en tene
vocació. Sempre estaré allà on
diguin els ciutadans d'aquestes
Illes. Personalment crec que tene
més qual i tat de parlamentari que
de gestor i així ho vaig expres-
sar al meu partit, però els inte-
ressos legitims del socialisme em
portaren altre volta a participar
en les eleccions municipals.

--Diuen que
guanyar abans les
eser poc conegut,
poca vida social .

vostè no va
eleccions per

per haver fet
És important

això per arribar al poder?
--En el 79 i en el 87 anava

de segon en la llista. Tampoc no
sé si era o no conegut. Si m'he
de fiar de les enquestes més
desfavorables em coneixia un 70
per cent de la població. Pot ser
era molt per no haver estat batle
mai. Ara deu haver augmentat
considerablement el grau de co-
neixença, sobre tot entre els in-
quers que han vingut de fora de
Mallorca o d'atltres pobles. Su-
pòs que fer vida social és impor-
tant però no decisiu.

--Els cent primers dies com a
marge de confiança, seran sufi-
cients tenint en compte que vénen
mesos de vacances i que tot es
paral itza?

--No, sincerament, no. Hones-
tament pens que el vertader canvi
començarà a veure's després del
Dijous Bo. Crec que aleshores ja

alguna de les promeses mes impoi
tants dels tres partits que foi—
men la majoria del Pacte de Go-
vernabili tat serà una esplèndida
realitat. Llavors el ciutadà com-
prendrà que el Pacte ha estat bo
per Inca i necessari.

—Algú es demana com respon
el funcionari at davant un canvi
total d'equip dirigent a un Ajun-
tament com ara el nostre.

--E1 funcionaris responen de
manera excellent, demostrant la
seva profess i ona 1 i tat. El tracte
entre majoria i funcionaris és
molt cordial, obert i ple de
confiança mútua. Jo diria, fins i
tot, que el canvi ha estat un es-
tímul de superació.

--No posam en dubte les seves
bones idees per a millorar la
ciutat d'Inca. Ara bé, hi ha uns

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

IIMCA
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macroproblemes que no es resol en
amb pressupostos normals i cor-
rents. Com quedara la butxaca del
contri buent ?

--Tots tres grups polïtics,
que ¿iviu formen la majoria muni-
cipal van prometre en els seus
respectius programes la moderació
en els impostos municipals, i se-
rà així. Per tant la butxaca del
contribuent inquer no es veurà
afectada. A hores d'ara ja hem
tingut contactes amb distintes
delegacions de 1'administració
estatal periferica i les perspec-
tives són bones. D'altra banda la
conversa amb el Ministeri de De-
fensa que hem mantingut va esser
molt possi t iva per Inca cara al
recobrament del quarter General
Luque. Totes les dues adminis-
tracions , 1'estatal i la local
faran possible aquest anhel del
poble abans del que els més opti-
mistes puguin pensar.

--Quin tipus de bat le pretén
esser vostè• gestor, intel-
lectual, politic, relacions pu-
bi i que s ... ?

--Potser ès demagògia, però
m'agradaria aconseguir esser el
bat le de tots els inquers sense
excepcions. Crec que això es con-
segueix essent una mica de tot,
però, priori tàriament posant-me
al servei del meu poble.

"El nacionalisme no es una
ideologia, sinó un sentiient, una

actitud vital"

áñ

--Quina sensació intima li ha
donat esser elegit primer ciutadà
inquer?

--De tot d'una una lògica pre-
ocupació. Després un estímul de
recobrar el record, el temps per-
dut. L'enyor de mon pare i la fal-
ta que em fa. Durant la República
féu classe de Química a l'Institut
de Sant Domingo amb Francesc de
Sales Aguiló, líder d'Esquerra
Republicana Balear-Izquierda Repu-
blicana d'Azaña. Era molt proper
a aquella formació política. Fou
perseguit, llavors per aquest
motiu. El record dels companys de
la Gran Enciclopèdia Catalana,
quan la dirigia en Jordi Carbo-
nell, al carrer Provenga, cantona-
da amb Bal mes. La lluita de lla-
vors, els sofriments morals i fí-
sics quan entraven dins el pis els
emmascarats i ens agredien, inde-

SAEZ-TOKRENS, S.A.
Concesionario Citroen

CITROËN

CA Juan de Austria, 104-110
Teléfono 50 12 52

07300 INCA (Baleares)
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"La conversa aib el Ministeri de Defensa fou molt positiva
per Inca de cara al recobrament del Quarter General Luque"

fensos. Valorar el que ha costat
arribar aquí. La solidaritat
d'aquell temps. Tantes i tantes
coses.... Aleshores durant la
dècada dels 60, jo era pel maig
del 68, ideològicament, enmig
d'Esquerra, Moviment Socialista de
Catalunya i PSUC, un poc de
tots

--Per cert, qualcú ha dit que
vostè s'havia canviat de jaqueta.

-- Mai no he canviat d'ideo-
logia. Seguesc essent un socia-
lista, un home d'esquerres. Com ho
son aquells companys que del PSP
van passar al PSOE o al PSM, no
canviaren d'ideologia, sino de
camí. Algú ha dit que vaig abando-
nar el nacionalisme per esser
batle. Ben pobre em sentiria huma-
nament i políticament si el que
duc dins de tant de temps anàs
encaminat a assolir una cosa tan
mesquina com un càrrec. D'altre
banda, jo no vaig abandonar el na-
cionalisme, sino un determinat
partit polític. El nacionalisme no
és una ideologia sino un senti- \
ment, una actitud vital, una ne- ,
cessitat d'esser i esser lliure,
amo del desti col·lectiu. Es fa in-
genui tat, tergiversació de la rea-
litat i xovinisme el considerar
que un partit polític sigui el
Nacionalisme . L'únic que diferen-
cia 1 'assoliment de la finalitat
última del nacionalisme entre op-
cions polítiques i persones que ho
són és 1 'estratègia i el camí per
arribar a la sobirania. Avui
aquesta sobirania, per a un socia-
lista, que també és interna-
cionalista, --cas contrari ja no
és socialista--, és la solidaritat
i la voluntària federació amb tots
els altres pobles d'Europa i de
1 'Estat. Per tant jo mai no he
canviat d'ideologia. Era socialis-
ta i som socialista, però en una
altra estratègia, un altre carni.

--Esperava abans de les elec-
cions aquests esdeveniments vis-
cuts, pactes, canvis d'actitud
d 'alguna gent. . . ?

--Si i no. Les enquestes que
manejava el Partit Socialista so-
vint no donaven al PP-UM la majo-
ria absoluta. El PSIB-PSOE se
situava en un arc de 7-8 regidors.
Les esperances de canvi eren

reals. Tanmateix si no hagués
estat així hagués assumit la
esponsabi1itat de l'oposició. És
un servei pol i tic del qual mai no
me n'he penedit, com tampoc de
pertànyer al partit socialista,
del qual m'he enriquit i après.
D'altre banda mai sabré com agrair
el tracte exquisit cap a la meva
persona tant dels companys de base
com de la cúpula del partit. Mai
m'havia sentit tan a gust en tots
els sentits, però sobretot en
1 'aspecte humà de confiança en mi
i sol idaritat de tots els meus
companys.

--Què fa vostè en el seu temps
lliure?

--Sobre tot llegir, escriure i
escoltat música clàssica. Però
sent un plaer especial , que em
recorda els anys de lluita a Bai—
celona, en escoltar Raimon, Serrat
i Llach. També els francesos :
Georges Brassens, Edit Piaf i,
sobre tot, Jacques Brel. Llegir
Proust, Joyce, Rimbaud, Baude-
laire, Espriu, Rosselló-Pòrcel i
Blai Bonet, company meu a Barce-
lona. Dels clàssics tots el rus-
sos, sobre tot Txaikovski, però
també Rimski Korssakof, Mussors-
qui, Borodin. Llavors Lizst,
Mozart, Schubert i tants d'altres,
sense oblidar Mompou, Granados i
Falla. I el nostre TorrandellM
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BERNAT MUNAR ESTRANY ES EL NOU REGIDOR DE
L'AJUNTAMENT D'INCA QUE, DES DEL PASSAT 15 DE JUNY FOU

NOMINAT COM A RESPONSABLE DE LES ÀREES DE EDUCACIÓ,
CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS. PERTENEIX AL GRUP

PSM-NACIONALISTES DE MALLORCA, QUE FORMA PACTE DE PROGRÉS
AMB EL PSOE I INDEPENDENTS D'INCA.

El futur dels esports a Inca,
vist per Bernat Munar,

nou regidor

Pere Castelló Bergas

Bernat Munar és, entre altres
càrrecs, el responsable de l'àrea
d'Esports de l'Ajuntament d'Inca.
És professor, llicenciat en Quími-
ques, segons ell, uns estudis ben
normalets. Té trenta cinc anys i
és fadrí, fora massa maldecaps.
Parlarem amb ell en aquesta ocasió
només en la seva faceta de respon-
sable municipal d'Esports d'aquí
endavant.

--Tu ets un esport i sta . . .
— A mi sempre m'ha agradat fer

esport, però darrerament amb les
tasques que he tengut no he dispo-
sat de gaire temps, --i cont inua
amb to desen fadat -- i ja estic a
l'edat de començar a pesar, fa deu
anys que anava més lleuger. Sempre
m'ha agradat el futbol, encara que
les grans dimensions del camp em
cansen molt i preferesc el futbi-
to. En altres esports el tennis,
ja que només en fa falta un altre
per poder jugar i darrerament m'he
comprat una bicicleta d'aquestes
de muntanya.

--Aquests quatre departaments
que hem esmentat, no és massa tas-
ca per un sol regidor?

--Sí, però la teoria és que
els regidors no han de fer cap
feina de tipus administratiu, ni
de ccordínació. Els regidors es
suposa que són els depositaris de
la voluntat popular per marcar les

linies de com es menester fer les
coses i, sobre tot, per determinar
les dotacions que es donaran a
cada una de les coses baix de la
seva responsabilitat. Llavors allò
més normal és que hi hagi ,

funcionaris, coordinadors, gestors
i contractats que treballin per
dur a terme totes aquestes coses
que es determinin. Que hi hagi
gent que faci la feina ja que la
cultura, en molts de casos, es duu
a terme per grups culturals i en
esports tothom fa la feina d'una
manera molt altruista. Aquesta
gent que es dedica al bàsquet,
tennis-taula, futbito, atletisme,
tennis, etc. allò que necessita és
que qualque persona coordini, que
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es posi ordre en el cas d'acti-
vitats de carrers, un lloc a on el
puguin practicar i que se'ls doni
unes mínimes condicions econò-
miques. I això és el que ha de fer
1'Ajuntament.

--Com es troba 1 'esport a
Inca, pel que coneixes ?

--Es pot veure de dues ma-
neres. Sí es mira des del punt de
vista de la gent que ho practica,
deu anar beníssim. Es vagi a on es
vagi mai hi ha lloc suficient per
tothom. Però el que passa si es
mira des del punt de vista insti-
tucional i de dotació de lloc, pot
millorar moltissim, hi ha molta de
gent que voldria practicar esport
i ni pot fer-ho perquè està des-
coordinada o no hi ha lloc a on
anar. En aquest cas és suposa que
és a on ha d'actuar l'Ajuntament.

--la 1 'Ajuntament, en quina
situació ho has trobat?

--Primer de tot no està plani-
ficat en general. Hi ha moltes
administracions superposades que
tracten l'esport, molts de clubs
federat, cosa pública, que no és
institucional però a la pràctica
sí que ho és, a més d'entitats
privades que s'hi dediquen. El que
fa falta és que tot això es coor-
dini de qualque manera.

La Conse-
lleria d'Esports té moltes coses
muntades, però l'Ajuntament hi té
molt que dir, ja que l'esport és
una cosa molt plana que es prac-
tica damunt un terreny, una
instal·lació, i el que s'ha de me-
nester és que es coordini per part
de l'organisme municipal i es pre-

FÁBRICA D'ARTICLES DE PELL

guants
bosses

peces de vestit

i marroquineria en general

Gran Via de Colon INCA Telèfon 50 19 00

ocupi de les dotacions de les
coses més ímpotants com poden
esser pavellons coberts o poli-
deportius. A més hi ha manca de
previsió per esports de motor,
monopatin, que se'ls hi ha de do-
nar lloc per practicar-ho.

— Hi ha molta falta a Inca
d ' instal·lacions ?

--A Inca pràcticament hi fal-
ta tot. Només tenim el polies-
portíu, que està pràcticament des-
pullat, només es troba l'espai, lo
que es troba és la piscina i això
funciona, i més ara en ple estiu.
Però falta de tot, mòduls, pave-
llons coberts... bé, moltissimes
de coses. Les instal·lacions poden
estar molt millor. Coses que
1 'Ajuntament no pot fer de cop i
volta.

--Quins son els teus projectes
més immediats per dur a terme?

--En primer lloc m'agradaria
esmentar l'amabilitat de l'ante-
rior regidor d'Esports, Pere Rot-
ger, encara que a l'Ajuntament
falti absolutament una organitza-
ció, funcionaris a nivell adminis-
tratiu que hi tenguin cura i un
coordinador que hi dediquí molt de
temps. A la trobada amb el regidor
anterior d'Esports vingué la per-
sona que es dedicà aquests darrers
anys a la sosa organitzat iva,
Antoni Mateu. Entre els dos han
intentat que hi hagués Esport, ara
bé, no ha quedat registrada aques-
ta tasca, supòs que voluntat no
els n'hi ha faltat.

YIIAHOYA
PAPELERÍA Y
LIBRERIA

Costa y Llobera.208

TP 5028*0
I7M INCA

INFORMATICA Y
MUEBLES OFICINA

Ho.toU, 47
-X 304229
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Allò que es va intentar du- \
rant aquest curs passat va esser x^
el funcionament d'una escola
d'esports, cosa que nosaltres te-^
niem programada, ja que l'esport
es menester crear-lo des de la ^
base, en els al·lots petits i do-
nant oportunitats de practicar-
-lo, s'ha de diversificar la
varietat dels esports, no només
s'ha de jugar a futbol, i a la
llarga es pot donar el cas que
algú destaqui en alguna disci-
plina deportiva i, si cal,
l'Ajuntament li pot donar més
tard suport individual o col·lec-
tiu. Això no s'havia començat a
fer de manera metòdica fins en-
guany. El problema és que a
l'hora de la veritat no va fun-
cionar al cent per cent, perquè
era molta de feina. Antoni Mateu
ho planificà, supervisât per Pere
Rotger, era una cosa molt àmplia
però que descansava en una base
de poca gent i l'organització
anava sobre que la feina la feien
per ganes, sense que de les coses
quedassin memòries arxivades, no
hi ha constància del que s'ha fet
ni una valoraió del que s'havia
duit a terme. Ara, de cara al
curs pròxim, només es fa el cur-
set de natació, no es començarà
de zero, però algunes coses s'han
de fer d'una manera molt dife-
rent .

La tasca que tenim programada
es pot dividir en diversos ni-
vells. El que es menester és fer-
-ho tot de seguida, sense gaudir
de cap millora en instal·lacions,
que continui el que es va fer du-

Sa

flor
artesania
decoració

CA Aigua, 1 Tel. 50 49 05 INCA

rant el curs anterior: els cinc o
sis cursets de manera provisional
tots ells. Encara que no estigui
en el nostre programa no es pot
aturar. Al final del proper curs,
es menester fer un seguiment més
directe i que es quedin lea aoaea
més establertes. Per l'any 92 ela

dpja
tots ells. Encara que no estigui
en el nostre programa no es pot
aturar. Al final del proper curs,
es menester fer un seguiment més
directe i que es quedin les coses
més establertes. Per l'any 92 els
pressuposts els haurem fet nosal-
tres, ja mirarem de relacionar
dues coses: les dotacions del
pressupost amb les activitats que
es pensen fer, partint de la base
de les necessitats dels clubs que
duguin a terme les seves activi-

STESCAIRE DISCOTE
I N C A

s'escatre
ABIERTO CADA DIA

BAJOS "BAR SA PUNTA C/ RENTADORES/



PAG. 11

tats i fent un pla econòmic i
d ' instal·lacions .

--I de cara al poble?
--Llavors s'ha de tenir en

compte el servei a la comunitat
que farà que l'ajuntament pugui
irradiar cap al poble. Si es fa
una escola d'esports que hi pugi
anar tothom, activitats d'exhi-
bició que puguin entrar dins les
festes. Que servesquin per promo-
cionar l'esport, activitats de
carrer. . . Un altre punt és el de
dotar d'instal·lacions bones a la
ciutat, després d'un estudi
exhaustiu del que hi ha concedit
per Inca, que és allò que setà
aprovat, els que fa falta es de-
manar de cara al pla d'inversions
de l'any 92, preparar les peti-

cions que s'han de fer a altres
institucions. També he de dir que
un dels punts del nostre pro-
grama, tant del PSM com del pac-
te, és escoltar les veus de la
gent vinculada a l'esport que
pugui donar idees formant una co-
missió o comité d'assessorament.

Una altra cosa que està a
l'aire des de que hem entrat no-
saltres al govern municipal, és
el tema del patronat d'esports.
Hem d'estudiar si serà operatiu
per a la contractació de persones
que treballin per l'esport ja un
dels problemes que tenen les ins-
tal·lacions és el de la seva con-
servació, manteniment i adminis-
tració .

Carretera Palma - Inca
Telèfon 50 46 90

RANSI
Carrer car. Vidal, 36 07300 INCA (MALLORCA)

PUB

N III T
C/Jaume Armengol

N-74 Inca

Aë

Botiga

La Florida
Plaça Espanya. 19

Inca (Mallorca)
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Denovena cavalcada

Quin desbarat més desbaratat, aquell
que el desbarati bon desbaratador serà.
I què? Què passa sí és un bon desbarata-
dor? De què serveix avui en dia ser un
bon desbaratador?

En el centre tot és blau, í en les
voreres groc. Groc i blau. Blau i groc.
M'agrada el groc.
res més bonic que

Groc ! Oh
el groc?

groc! hi ha
Sí, el verme11

amb 11 de llimona, de lletrada, de 1limonada
de llet, de lloc-comú, de llengua llarga, de llisqueu
de llussof,, de llisbiu, de lleixiu, de lloscalera, de
llussana. Ella de ella, que tot quan toca estavella.

Ella de porcella, que tot quan menja manlleva. Ella que
te vull ella, com ella era tota ella. Ella, que jo la

record, ella com i com era. Ella, oh, ella! Que bé
ja ve ella: que bé que ella ja ve.!

Sí els cordons de les abates són de randa no
arribaràs molt enfora. Si els cordons de les

sabates són de fil, potser que arribis fins aquí. Si els
cordons de les sabates són de cotó, què vols que et digui,
malicotó? No, no i no!

Apa, no siguis ridícul i fes el cap-víu.
Apa, no siguis
un castell amb
amb estovalles
Apa, no siguis
banderí. Apano
i no venguis a
Apa, vés-te'n;

ridóicul i fes de ca teva
xemeneia, amb foc i fum,
de quadres d'en Barceló,
flautí i aixeca el
siguis maldestre
visitar-me de nit.
vés-te'n i no tornis.

ÒPTICA REAL

Cl Obispo Llompart. 2
Tel 88 CÑ 40
07300 INCA

Restauraciones INCA
restauración muebles

y antigüedades

G. Luque,76
T. 50 5559 Inca
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""Hi ha hagut
algunes dificultats
per programar les

festes de Sant Abdon i
Senèn tal i com ens

hagués agradat : manca
de temps, uns actes ja

contractats per
1 'anterior consistori,
el saber que hi ha una

gran part del poble
inquer de vacances
fora de la nostra

ciutat...

""La nostra idea era
reduir el número de
dies de festes, en
tres o quatre dies

creim que ja n 'hi ha
prou. Potenciar allò
que és estrictament

tradicional i popular
com és la sortida de

la típica i antiga
Revetla el dissabte de

Sant Abdon, els jocs
populars per a grans i

petits així com els
nostres grups

folclòrics i musicals.

""Tot alternant amb
algunes actuacions de

categoria com concerts
de rock i recitals que

es podrien fer a un
lloc tancat com la

Plaça de Toros, si la
recuperam, i algunes

verbenes i espectacles
gratuits a les Places
Mallorca i Espanya.

Antoni Armengol,
fiegidor de Festes

Per una major
participació popular

""Sense oblidar els
actes culturals,

religiosos i esportius.
Tot això

amb la finalitat
d'atreure la gent

inquera i la forana.

""De les festes
d'enguany, malgrat les

dificultats, n'estic
satisfet. Crec que

entre tots hem fet un
programa actiu i
variat amb actes

esportius, folclòrics,
amb recobrament de

jocs populars antics i
actes per afavorir el

nostre potencial
cultural i molts

al tres.

""Pregaria al poble
d'Inca que participés

a les festes, que és
una forma de passai—ho
bé i de fer poble, que

és ben necessari.

""Bones festes a tots""

PERELLÓ
AUTOESCUELA

Preparación para la obtención del los permisos de la clase:
A l , À2, Bl, B2, y Cl (Camión)

Closes TEÓRICAS y PRACTICAS durante todo el dio
Bisbe Llompart, 111 Enti*. Tel. 50 28 64. INCA

Restauraciones INCA
restauración muebles

y antigüedades

G. Luque,76
T. 50 5559 Inca
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PROGRAMA
OFICIAL

FESTES PATRONALS

JULIOL 1991

Bones Festes!

Divendres, 26.

A les ]ü'30 - Comencen les festes patronals d'Inca. Amollada de coets
i cercavila amb la sortida de gegants i caparrots acom-
panyats pels xeremiers. Continua la GRAN DIADA DE TEN-
NIS al Camp Municipal d'Esports.

A les 11 '00. Actuació per i«-"s barriades dels Grups que participen en
la TROBADA DE HALLS REGIONALS.

A les 19'00. Cercavila a carree de la Banda de Cornetes i Tambors
d'ADENA. A la Plaça des Bestiar, exhibició del Grup
ADENA, actuació de PAM I PIPA i jocs populars: joies,
carreres de cintes, de sacs, pujada al pal ensabonat...
amb molts de premis per a grans i petits.

A les 20'00. Primeres semifinals de Trofeu de Bàsquet Sant Abdon-91,
hi participen OPEL-INCA, CIDE, LA GLÒRIA i PERLES
MANACOR; al Camp Municipal d'Esports.

Al mateix Camp Municipal d'Esports, eliminatòries del
Trofeu de Futbol-Sala Sant Abdon-91.

Alia mateix, jemvtinals del Trofeu de Frontenis.
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A la mateixa hora, elunuiatories del i forneig Je
Billar Ajuntament d'Inca al Club Biliar

Inauguració de 1'exposició NOU VITRAL! oer artistes
l'Escola Massana de Barcelona, al Centre Socio-CultuM
al carrer Bisbe Llompart.

Inauguració al Casal de Cultura de 1 exposició at>
Terrissaires d'Inca: CA'N PIRITIS, CA'S CEGO, G0MAR1
CA'N TORRENS.

Exposició de Pintura Jove al Casal de Cultura.

Sortida de Sa Quartera dels Grups de la V TROBADA DE
BALLS I TONADES REGIONALS. Passacarrers i Dallada a ¿-
Plaça d'Espanya dels Grups ANAQUIÑOS i de SANT JOAN DE
LABRITJA.

A les 21'00. A la Plaça de Mallorca, V TROBADA DE BALLS I TONADES
REGIONALS, amb la participació de:

* SA REVETLA D'INCA. Dirigida per Jauma Serra.
* SANT JOAN DE LABRITJA, d'Eivissa
* COFRE ANTIC D'INCA. Dirigida per Joana Mesrre
* ANAQUIÑOS, de Galicia.

* REVETLA DEL PUIG D'INCA. Dirigeix Tomeu Beltran

A les 21'15. Al Camp Municipal, 2S Semifinal de Bàsquet.

A les 24'00. Al Cafe Cantant DEGALA, Festival Jazz. amD íes

actuacions de TÉNTOL, DEBORAH CARTER, ARTURO HESS, !
VICENÇ BORRÀS.

Dissabte, 27
A les ÏO'OO. Comencen les eliminatòries de Petqnca a les

pistes de les Vivendes Sant Abdon.

A les 10'15. Curses ciclistes per afeccionats locals, ¿i
mateix itinerari que pel Circuit Cicliai.d P
Bestara.

A les 15'30. Es correrà el Circuit Ciclista Pedro Bes tard en
la seva LI edició. Les curses estaran destina-
des a les categories: Alevins, Infantils
Afeccionats, Cadets i Femmes . Es segu.'a per
l'itinerari tradicional: carrers Bisbe Llom-
part, de 1'Estació, placa Antoni Mateu, avdü
Germanies, Sant Domingo i Jaume Armengol.

A les 17'00. Al local de Sa Quartera eliminatòries del Tor-
neig de ping-pong.

A les 17'30. Al Camp Municipal d'Esports, campionat de
natació per a federats, Trofeu Ciutat d'Inca.

A les 19'30. Al mateix Camp Municipal d'Esports, 3er. i ftrt
lloc del "Trofeu Bàsquet".
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A les 20*00. Al Camp Municipal d'Esports, futbol sala i
final del Trofeu Frontenia Sant Abdon-91.
Inauaguració del nou frontó i entrega de
trofeus.

A la mateixa hora eliminatòries del Torneig de
Billar.

A les 21'00. Final de Bàsquet en el Camp Municipal.

A les 22'30. A la Plaça d'Espanya actuaran els Grups
RUMBEROS, JUNCAL i SINAÍ.

A les 23'30. A la Plaça Mallorca, pop-rock amb els conjunts
CÓMPLICES i T.BUITRES.

A les 24'00. Al Cafè Cantant DEGALA, Festival Jazz amb les
actuacions de TÉNTOL, DEBORAH CARTER, ARTURO
HESS i VICENÇ BORRÀS.

Diumenge, 28

A les 11'00. Tir al Plat. Camp de Tir de Ca'n Pujol, carre-
tera Inca a Sineu quilòmetre 3.

A les 17"00. Prova puntuable pel Campionat de Mallorca de
Cars al Polígon Industrial.

A les 19'30. A la Plaça Mallorca, Festival de Gimnàstica.
Hi participaran el Club Gimnàstica d'Alcúdia i
Escola Municipal de Gimnàstica d'Inca.

A les 20'00. Eliminatòries del Primer Torneig de Billar.

A les 20'30. Petit Concert de la banda Unió Musical InQuera.

A les 22'00. A la Plaça Espanya, actuació de l'Agrupació
Folclòrica Cofre Antic d'Inca.

A les 23'00. A la Plaça Mallorca, VERBENA amb l'actuació de
les orquestres Kuarzo, Mediterrani i Orquestri-
na d 'Algaida.

Dilluns, 29

A les 10'30. Al camp Municipal d'Esports, campionat de
Natació (No federats). Trofeu Sant Abdon 91.

A les 18'00. A Sa Quartera, final del campionat de ping-
pong.

A les 19'00. Passacarrer8 a càrrec de la banda de cornetes i
tambors de la Salle i Marjorettes.

A la Plaça d'Espanya, actuació de Teresetes
S'Estornell.
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A les 20'00. A Sa Quartera, entrega dels trofeus del campio-
nat de ping-pong.

Al Camp Municipal d'Esports, final de futbol-
-sala i entrega de trofeus.
Al Club Billar, final del primer torneig.

A les 20'30. A la Plaça Espanya, concert de la banda Unió
Musica] Inquera.

A les 21'30. Sortida da la tipica Rrevetla a càrrec de
l'Escola Municipal de Ball. Actuarà a la Plaça
de 1'Església, carrer Major, Sant Francesc,
Residència Miquel Mir, glorieta del Pare M.
Colom, Plaça Quartera, carrer Jaume Armengol,
Plaça d'Espanya i altres indrets.

A les 22'00 A la Plaça Mallorca, teatre regional, a càrrec
del Grup de Bunyola. S'escenificarà l'obra
"Tot Déu al Cel ".

A les 23'15. A la Plaça Espanya, actuació del popular grup
d'havaneres de Barcelona Roca Grossa.

A les 24'00. Al Cafè Cantant Degala, festival Jazz, amb
Téntol, Deborah Carter, Arturo Hess i Vicenç
Borràs.

Dimarts, 30

A les 09'30. Cercavila a càrrec de gegants i caparrots
acompanyats de la banda de cornetes i tambors
de La Salle amb Marjoretes i de Unió Musical
Inquera.

A les 10'15. Sortida de les Autoritats i Consistori, cap a
la Parròquia de Santa Maria la Major al so de
les bandes i acompanyats per caparrots i
xeremiers.

A les 12'00. A la Plaça de Santa Maria la Major, amollada de
coloma a càrrec de la Colombo fila Inquera i
seguidament visita a la Residència Miquel Mir.

A les 17'00. Curses de cavalls a l'hipòdrom de Son Bordils.

A les 20'30. A la Plaça d'Espanya concert per la banda Unió
Mus i ca 1 Inquera.

A les 22"00. Actuació de la Revet la d'Inca.

A les 22'30. A la Plaça Mallorca, actuació de la Revista
Còmica-Musical La Conquista del Oeste i Dúo
Sacapuntas.

A les 00'01. A la Plaça del Bestiar encasa de FOCS ARTIFI-
CIALS i GRAN TRACA FINAL.
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Antoni Pons, la fi d'una
etapa política.

La sortida de Antoni Pons de
la vida politica ha estat bastant
sobtada a pesar de havei—se
produí t en dos cops. Se'n ha anat
per la porta grossa, però se'n ha
anat. Resulta molt fàcil ara fer
llenya d'un arbre que ha caigut,
però ni ens passa pel cap. Veure
retirat de tot a un home que du-
rant tant de temps va acaparar
tant de poder ens porta a tota
casta de reflexions sobre quan
efímeres són les forces politi-
ques, els part its, les ideolo-
gies. els interessos, els ideals,
el favori tismes i tota la dinà-
mica de comportament humà que els
enrevolta.

Antoni Pons ha estat qua-
tre vegades cap de la llista mu-
nicipal més votada a Inca, dues
vegades amb majoria absoluta, i
amb equips de gent bastant va-
riada. El ponsisme ja forma part
de la historia d'Inca i dóna nom
a una determinada manera de fer
les coses. Deixam als historia-
dors i als pol i tics que el suc-
ceiran la tasca i la responsa-
bilitat d'escriure la seva histò-
ria i valorar la seva labor. Se-
guirem atents a les fluctuacions
d'aquest magma mai prou conegut
que és 1'electorat, el gust de la
gent i les circumstàncies en que
moa i fica o rectifica les seves
preferències.

• Colchas

* Cortinas

* Edredones

• Cuadrantes

ir
J^lütllfflex

1 Qaaar dai Colchón
i/ dml Bs6é

Calle Hostal», 3 Plaza España, 33
Teléfono 50 55 82

07300 I N C A (Mallorca)

Antoni Pons tingué poder. A
més de les persones que el vota-
ren, altres 1 'adularen, 1 'homena-
tjaren, i varen intentar trobar
amb ell coincidències d'interes-
sos . Ara que no té poder mereix,
com a minim la gratitud, compa-
nyia i solidaritat dels qui
1 'alçaren a 1 'altura que va arri-
bar. Durant molt anys Inca ha
tingut el bat le que majori-
tàriament ha votat, ha volgut i
ha merescut. Que frueixi d'un
descans ben merescut.M

INSTITUT DE PSICOLOGIA
INCA

* Psicologia escolar
* Psicologia clinica (adults i infants)
HORARI DE CONSULTES:
17,30 h. - 20.30 h. de dilluns a divendres
10 h. -13 h. dimecres i dissabtes

Tel. 88 12 82
CA PEREZ GALDÓS, 147 BAIXOS - INCA.
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ESCOLES MALLORQUINES

"Ensenyament en català per tot arreu".

EL COL·LECTIU CONEGUT AMB EL NOM DE
ESCOLES MALLORQUINES AGRUPA A
PROFESSORS, PARES I ALUMNES QUE
FAN ESCOLA EN CATALÀ A MALLORCA.
AL MAIG PASSAT, EL SEU SETÈ ENCON-
TRE A ARTÀ FOU UNA FITA IMPORTANT
PER A TOTA LA GENT QUE VIU AQUESTA
INQUIETUD. LA CONVOCATÒRIA, AMB
ASSISTÈNCIA DE DUES MIL PERSONES,
O DE LA MAGNÍFICA ORGANITZACIÓ AMB
UN AMPLI REPERTORI D'ACTES I UN
CÀLID AMBIENT MULTITUDINARI I
ALHORA FAMILIAR TINGUÉ UN ÈXIT QUE
NO ECLIPSAVA EL TEMA CENTRAL:
L'ANHEL DE QUE

"el català sigui la columna
vertebral d'un model educatiu
propi de les Illes Balears"

Que dues mil persones estiguin
reunides en un debat sobre aquest
tema, es tot un repte per a les
autoritats. Si bé l'acte comptava
amb una àmplia col·laboració insti-
cional, la majoria dels assitentes
anava més enllà de les postures
oficials.

AL MINISTERI
I AL GOVERN BALEAR

A la Diada d'Artà els repre-
sentants de distintes escoles ma-
llorquines demanaren que no s'hagi
de sol·licitar autorització per fer
l'ensenyament en català, quan
aquesta llengua és oficial de la
nostra Comunitat.

Demanaren també que urgentment
es transfereixein les competències
plenes en educació pel fet de que
és necessària la capacitat legis-
lativa per poder adequar la LOGSE
al propi model educatiu i a la
pròpia identitat cultural. Es va
esmentar també la necessitat d'es-
tablir un pla especial de xoc pels
nuclis de població més castella-
nitzada: Palma, Calvià, etc.

Per damunt de tot, la impor-
tància d'ampliar els àmbits d'ús
del català. Encara que es valora
el paper de l'escola i se la con-
sidera un focus amb efectes multi-
plicadors, també es veu que no
basta. I que és decisiva la premsa
i la televisió en català aixi com
en tots el actes quotidians en la
comunicació.
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DES DEL PASSAT NOU DE MARÇ DE 1191 EL NOSTRE PUIG DE SANT MAGDALENA
ENTRA DINS LA MÀXIMA CATEGORIA DE PROTECCIÓ PER PART DE LA

PLANIFICACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA, EN ATENCIÓ ALS SEUS VALORS
NATURALS I PAISATGÍSTICS. EL AMANTS DE LA NATURA I DEL PAISATGE TENIM
JA UNA EINA JURÍDICA PER DEFENSAR AQUESTA ESPAI NATURAL, FALTA SABER

SI ÉS SUFICIENT.

El Puig de Sant Magdalena d'Inca,
qualificat com a Àrea Natural

d"Especial Interés

Pere J.Alzina Vidal

La primera satisfacció de qual-
sevol persona sensible a l'entorn
paisatgístic pot i deu esser el
consens dels nostres representants
al Parlament Balear en adonar-se
de la necessitat de preservar el
Paisatge, present i futur del
nostre desenvolupament com a Illa
de la Mediterrània amb el que su-
posa tot això.

És positiva tota línia de tre-
ball cap a una major conciencíació
del medi natural.

Vet aquí que la citada llei es-
pecifica com el nostre Puig de
Santa Magadalena es qualificat
d'Àrea Natural d'Especial Interés.
A més de la qualificació és de re-
senyar com l'articulat de les
Àrees Naturals especifica també
que no s'hi podran construir camps
de golf. Vet acé doncs, que la
primera lluita ja està guanyada en
aquests moments.

En aquest s moments tenim una
eina jurídica, però no hem d'obli-
dar que subjectiva --ja que refle-
xa un model de societat a partir
d'un ideari polític que és fluc-
tuable i fruit de la mateixa
societat i dels seus represen-
tants-- per tant no és suficient.
Cal fer feina per a conseguir no-
ves fites en benefici col·lectiu de
la ciutadania inquera.

És el moment de recollir
manisfestacions de grups natura-
listes d'Inca: ..."per a fer
comptes,...ens interrogam sobre la
viabilitat de comprar i augmentar
la superfície pública del Parc..",
"...si d'una vegada per totes es
delimiten les zones d'accés al
públic i el grau de protecció de
les mateixes...", "... Sj és pos-
sible el posar i disposar de lle-
nya ja tallada per a les foganyes
a un lloc concret amb renovació
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constant, ja que actualment la
disposició de la llenya es fa amb
xorracs i destrals sense cap tipus
de contemplació a alzines i altres
vegetals. . . ", ". . .s 'han demanat
sobre la necessitat de posar els
mecanismes adients perqué els mi-
litars fugin i cedesquin els tei—
renys per a Colònies, campaments o
altres activitats (centre mete-
reológic, o altres). . , . .cal una

guarda forestal permanent ?. . . .cal
1 'accès massiu de cotxes cap a la
zona de la Creu?,
cions d'arbres i
segurament no fa
-ne.... •.pero ens
fer qualque neteja

. . . de repobla-
vegetals nadius
falta parlai—

hem replantejat
al bosc o gai—

riga ? .
lles?. -
d'Inca,

. .i 1 'invasió de les ove-
(Revi sta XALOC. Adena

? 10, octubre 1990).
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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

PARSA -FORLADY
EQUIPAMIENTO DE COCINAS

Pza España, 24 Tel 50 IO 13 I N C A

CENTRO DE IDIOMAS

ACADEMIA NUNDIS

INGLES FRANCES ITALIANO
ALEMÁN SUECO PORTUGUÉS

Hostals, 54-1° - Tel. 88 06 25 - INCA (Mallorca)

ArUVTKSAHIO
Canon

CO PI A DORAS -CALCULADOR AS -M.E.E. -FAX

AVDA. CIUTAT DE LLOMPOC. 146

a n t e s : GRAN VIA COLON.

TEL. 505391 - FAX. 505125
INCA
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Angel García Bonafè nou president
del Club Esportiu Constància pels

propers quatre anys.

Pere Castelló Bergas

DESPRÉS D'UN ANY DE FUNCIO-
NAMENT BAIX DEL CONTROL D'UNA
GESTORA EL CLUB ESPORTIU CONS-
TÀNCIA JA COMPTA AME UN NOU
PRESIDENT, ÀNGEL GARCIA BONAFÈ,
ADVOCAT I TINENT DE BATLE DEL
CONSISTORI INQUER. JA VA OSTENTAR
EL CÀRREC DE SECRETARI DE L'ESMEN-
TADA JUNTA GESTORA DURANT LA
TEMPORADA DEL 1990 AL 1991.

El Constància milità a la
categoria de regional preferent
la temporada de direcció de la
gestora i tingué una acceptable
temporada dins d'aquesta mencio-
nada categoria. Aconseguí dispu-
tar la liguilla d'ascens, però el
retornar a tercera divisió nacio-
nal no fou possible. Una d'aques-
tes causes que esdevingueren per
no pujar de categoria era la
transició de l'entitat cap a un
futur que tampoc es presenta
gaire més clar a pesar d'aquesta
elecció d"Àngel García Bonafè com
a president. La plantilla estava
formada per jugadors de la nostra
ciutat í malgrat el seu gran
esforç tant físic com econòmic
els resultats no acompanyaren. El
nou president del Constància
Àngel García vol, segons va mani-
festar a Inca-Revista, potenciar
la plantilla blaquinegre amb ho-
mes dels voltants de la nostra
ciutat, però mantenint el seu
caire desinteressat de no cobrar
cap retribució fixa ni sou, només
algunes indemnitazacíons per
trasllats i coses així.

La junta encapçalada per Àn-
gel García està completada per
Antoni Pujades com a vicepre-
sident primer, Llorenç Pol de vi-
cepresident segon, Francesc Pol
de vicepresident tercer, Tomeu
García de secretari, Alfons
Belman de tresorer i com a vocals
Rafel Cortès, Tomàs Payeras, Toni
Ramis, Tomeu Vallespir, Miquel
Escanelles i Bernat Coll.

Per altra banda cal esmentar
que el Club Deportiu Constància
comptarà a la temporada vinent
amb un altre equip de tercera
regional, que serà el filial,
format per jugadors del disolt
equip de Sencelles i per joves
que hagin acabat la seva època
juvenil provinents del Juventud
Sallista í del Beat Ramon Llull.

De moment sembla haver-se es-
vaït el fantasma de la desapa-
rició de l'històric equip blan-
quinegre d'Inca. Esperem que si-
gui per sempre.
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Mateu Caríellas, un ìnquer
dedicat en cos í ànima

a 1'at letisme.

Pere Cas tel Jó Bergas

PARLAM D•UN ATLETA D'INCA
CAPDAVANTER PELS TRIOMFS

ACONSEGUITS I PER LA PROJECCIÓ
QUE DEMOSTRA CADA COP QUE SURT

A LES PISTES HI PER LA SEVA
DEDICACIÓ EN COS I ÀNIMA

MATEU CAÑELLAS MARTORELL
TÉ DINOU ANYS; ESTUDIA PRIMER
D'ECONÒMIQUES A MADRID,
A ON RESIDEIX, EN EL CENTRE D'ALT
RENDIMENT BLUME PER ESPORTISTES.
ALLÀ LI TRUCÀREM. ESTAVA REUNIT
AMB EL METGE DEL CENTRE. MATEU
MANIFESTA UNA GRAN PERSONALITAT I
DEMOSTRA EL QUE VOL I EL QUE HA DE
FER PER CONSEGUIR-HO.

Li demanam pels seus inicis.
- -A ses Fi res d ' Inca, quan

estudiava 7è d'E.G.B. , el profes-
sor de Educació Física ens posava
sobresaliente als qui participàvem
en aquella la cursa pedestre popu-
lar. L'any següent vaig aconseguir
el lloc quinzè i vaig rebre una
medal la. Dins de 1 'esport escolar
vaig córrer una cursa del campi-
ona t de Ma 11 orca In fan til, quedant
classificat en tercer lloc. Des-
prés el Club Pollença, mitjançant
Pep Torrande 11 em fitxà. Aleshores
dins de la categoria infant i 1, co-
rria de tot, el que més quatre-
cents metres. A la categoria cadet
vaig fer la minima pel campionat
d'Espanya de mil metres. Seleccio-
nat per una prova escolar sobre
800 metres que es celebrà a Bèlgi-
ca em vaig classificar primer.

A continuació en Mateu conta
l'etapa de la categoria junior:

--Essent junior de primer any
vaig desplaçar-me a una concentra-

ció a Madrid i ja m'hi vaig quedar
Cal dir que amb el meu entrenador
Manel Blanco vaig passar a correr
distàncies superiors, de 800 fins
a 3.OOO metres. Després aquí, a
Madrid, la temporada d 'hivern , te-
nia 17 anys, i el problema d'esser
el primer anys en aquesta catego-
ria, disputant amb els de dinou
anys, però de seguida em vaig
adaptar. A 1 'estiu els triomfs
arribaren. Vaig conseguir una me-
dalla de plata al campionat d'Es-
panya junior en els 800 metres. La
marca dels 8OO va esser la quinta
millor d'Europa i la dels 1.500 la
millor europea dels nascuts dins
1 'anv 72.
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--En contactar amb Julio Bravo,
actual entrenador meu. va esser
quan em vaig desplaçar a la resi-
dència BI ume de Madrid becat pel
Consell Superior d'Esports.

Mateu seguiex contant el seu
segon any de pertànyer a la cate-
goria junior:

--A Madrid a les ordres de
Julio Bravo i en companyia d'atle-
tes de renom començarem a entrenar
més intensament : règim d 'alimenta-
ció, dietes, medicina i avantages
de tot tipus. Em produïren un can-
sament els primers dies per falta
de costum, de 1 'esforç que feia
amb una preparaió tan intensiva.
L'hivern següent aconsegui el
rècord d'Espanya de 3.000 i 15OO
metres en pista coberta. A l'estiu
faig mínima pel campionat del món
categoria junior als 15OO metres
participant a PI odiv, a Bulgària.
Vaig tenir una decepció molt forta
per poca experiència, degut a un
error tàctic.

--Com és de difícil el món de
1'atletisme?

—És més compì i cat de lo que
es pot pensar. Un ha de prendre
decisions vitals en moments vitals
Un bon atleta per esser campió del
món ha de tenir una superintel —
1igènia, a més d'un físic excep-
cional. El percentatge idoni seria
65 per cent fisic i 35 per cent
siquic.

--Mateu, tu ja tens el fisic
excepcional...

—No me preocupa, vaig amb lo
que tene. La gent diu que tene

condicions idònees. Jo estic aquí
i lluitaré tot el que pugui. A
part que és difícil avaluar una
persona si és o no excepcional ,
seria terrible pensai—hi sovint,
no faria res de res.

--Aquesta temporada, la d'en-
guany, el meu entrenador Julio
Bravo i jo ens vàrem posar d'acord
en no preparar 1 'hivern i encami-
nar tots els esforços cap a 1 'es-
tiu. Durant 1'hivern, per distreu-
re 'm una mica, vaig participar a
distintes proves de cross i en els
1.000 metres aconsegui el rècord
d'Espanya. Fou un test per veure

com va la temporada. Seleccionat
pel campionat del món, una setmana
com a descans, quedant el 36 del
món. Les critiques que vaig rebre
les vaig assumir, ja que la prepa-
ració va encaminada a la temporada
d 'estiu.

-- La temprada d'estiu comença
amb una prova de 5.000 metres ce-
lebrada a Vigo, típica, no de la
meva especial i tat, aconseguí un
segon lloc, guanyant als especia-
listes . Després a Madrid a una
prova de tres mil metres, catego-
ria senior, em donaren premi. Ens
escapàrem el 25è del món, Carlos
Adán, i jo i me va ganyar per deu
metres, es va haver d'esforçar. Al
míting de Madrid de la meva espe-
cialitat, hi participaren entre
d'altres l'olímpic José Luis Gon-
zález, jo era el que tenia la
pitjor puntuació de tots i vaig
quedar penúltim, aconseguint
millor marca d'aquesta temporada

la

CALIDAD PRECIO
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SUPER INCA
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--Fou al dia següent quan, a
1'entrenament José Luis Gonzalez
es dirìgi a mi per comentar la
carrera del dia anterior.

—Què és per tu José Luís Gon-
zález?

--És el mirall per a les gene-
racions futures, mirall d'esperan-
ça , flama viva. . . . , fins que algú
superi les seves proeses. Possi-
blement el matenguin la seva Comu-
nitat Autonòmica o el Consell Su-
perior d'Esports amb aquest fi.

En Mateu Cañellas continuà
durant la seva conversa amb el
relat --per mi apassionant-- dels
seus darrers triomfs, per satis-
facció d'ell i de tots els
inquers.

--Dissabte passat, dia 22, a
Alcalà de Henares, a una carrera a
la que no hi participava ni Fermin
Cacho ni José Luis González hi
foren presents el números dos. Hi
havia marques de 3'38 i 3'4O.
Sortida, al principi fou lent el
ritme, a falta de 300 metres estic
al davant, jo intent aguantar, i
guany amb un temps de 3'42''25.
Els 300 metres darrer es corren de
manera 1 lançada, els vaig córrer
en quaranta segons, una burrada
única. Aquesta fou la millor marca
d 'Europa junior, consi derant-me un
dels possibles medal listes d'a-
quest campionat. No pensava acabar
a aquest ritme. Fou una carrera de
demostració d'una certa conside-
ració, mostrant possiblitat d'un
futur esperançador, amb allò que
he fet es veuen unes possibilitat
per arribar a dalt de tot. Confiï—
mació de que podré estar amunt.

üJ Sebal,c.b
C I. F E 07 221856

Avda. Reyes Católicos, 99
Teléfono (971)502846

07300 I N C A
(Mallorca)

--Això et dóna ales.
--Si, sobre tot ho intent

assaborir, però al mateix temps
posant els peus a terra i baixant
un poc dels niguls, ja que la tas-
ca ni tan sols ha començat.

--Quines són les teves mires
pel futur?

--Les OI impiades del 96,
estaré en plena forma i una edat
òptima de 24 anys, i participant
en la prova que millor em va,
1.5OO metres.

— I les vacacions per quan?
--Arribaré el quinze d'agost a

la nostra ciutat, després de par-
ticipar en el Campionat d'Europa
que es celebra a Salónica, Grècia.

General Luque, 85 (esq. Torreta) - Tel. 50 02 20 - INCA
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Grup Ecologista ADENA Inca,
per una pedagogía del medí ambient

Es difícil fer un extracte d'illu-
sions, feina i més fe ina, lluita constant.
Existeixen mil i un detalls en record de
tants i tants que han posat el punt i la
coma necessaris per a poder continuar avan-
çant en aquest projecte comú i col·lectiu.
Unes realitzacions a on, a mes de 1 'enri-
quiment personal hem estat i confiam ser-ho
el nexe d'unió entre la naturalesa i els
infants i majors.

Ens hem proposat defensar el nostre
patrimoni limitat davant les necessitat
creades per a nosaltres els homes: balea-
rització, noves urbanitzacions, etc., hem
col·laborat en la preservació del paisatge
--en la mesura de les nostres possibí-
1 itats-- mitjançant el nostre compromís :
Per un catàleg digne, ara. Per la desnu-
clearització de la badia de Palma. Salvem
es Trenc. . Salobrar de Campos. Parc Natu-
ral de S'Albufera d'Alcúdia. Sa Dragonera i
tants que en queden.

Per conèixer els indrets i 1 'entorn
ens hem desplaçat caminant pels caminois de
Mal 1 orca : Cova de Sant Martí, Refugi de Son
Moragues, Torre Picada, Coves de Santa
Eugènia, Sa Fita del Ram, Cova des Moros,
Ermita de Maristel la, talaiot de Ses
Paisses i altres visites.

Hem volgut ensenyar i ocupar a tot
allot i allota dins la dinàmica natural
mitjançant acampades amb la seva progra-
mació. Tenim els ja reconeguts Campaments
d'Estiu (vuitena edició) i el d'Hivern
(segona edició). Tenim les nostres pròpies
activitats : muntatges de nius, realització
d'aquaris, confecció de nusos i herbaris,
realització de peces d'artesania amb miques
de pa, tirolines, rappel...

Realitzam connexions constants amb
els col·legis ja sigui amb el Concursos de
Dibuix (quarta edició), fotografia pel
Dijous Bo, col·laborar en 1 'edició anual de
Concurs de Betlems a Inca,etc.
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Naturalesa i societat poden ser dos
conceptes, però també dues realitats impli-
cades i que són inseparables. Aquesta im-
plicació 1 'hem dui ta pels medis de comuni-
cació: premsa local i provincial, ràdio
(programa ROPIT, a Radio Balear) i la nos-
tra pròpia revista XALOC.

Hem volgut incidir en la nostra
cultura, llengua i normalització. Ressenyar
la nostra poesia, poemes, acudits. Contem-
plar el aucells, origen, evolució, fitxes
d'observació, les migracions. Conèixer la
fauna i llenca : voltor negre, mussols, rates
pinyades. Apropar-nos a les races canines :
pastor alemany, masti espanyol... Imbuir-
-nos dins els medis naturals : Sa Fosca, els
nostres boscos.

Recordar temes generals com 1 'aire
en perill, causes de la contaminació, di-
vulgant guies, llibres, revistes, retalls
de premsa. També indicant utilitats com
fruites verinoses, els bolets, com protegir
la natura sense sortir de casa. Recordant
primer auxilis i lesions, organitzant cur-
sets ... i més !

.rfa
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