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A UN AMONIM

Dos mots sols per saludar
vull deixar aqui apuntat
jo sempre he apreciat
tot homo que gloses £a
ANONIM se va firmar
quan sa feina hagué acabat
va deixar es nom camuflat
no és es primer que ho £d
alxi si el van a cercar
no éii tan fàcil de trobar
com si es norn propi ha firmat

Jo te vull felicitar
bon glosador destacat
a dins es ram des glosat
-.;e saps desenvolupar
ìjas escrit per saludar
un pobre foravilà
que no s'ha identificat
i ja me té preocupat
perquè aquest mes passat
no el vàrem sentir alenar.

feia ses gloses molt bé
ses que a Pòrtol va enviar
si és que fos foravilà
perquè jo encara no ho sé
emperò riu ein 'turaré
íiiis que m'<srribi a enterar
'.•i, puesto a on se crià
i de quina família ve.

Tu i ell sou dos glosadors
d'una gran categoria
des d'aquS m'atreviria
a dir que sou des millors
no ho dic per alabar-voo
ni agraviar-vos voldria
dins es ram de poesia
jdLsou de Io més famós.

Tu te vares alegrar
llegies de bona gana
quan veres aquella plana
que aquell de sa part forana
memòries mos va enviar
10 que no va meditar
que Comissió Portolana
un present de palangana
11 fariem arribar
i tant se va "atolondrar"
des d'aquell moment ençà
es seu cervell va fer "pana".

Jo m'agrada en començar
deixar sa feina acabada
i aza pas una penada
pes ditxós foravilà
un poquet se va passax
i se'n va dur sa passada
i tenc por que de s'arruJxada
no es pugui recuperar.

3e va ter il.lusions
per a mi s'havia pensat

que fent gloses de picat
mos podia donarlliçons
i en ses seves cançons
deia qualque desbarat
i tant s'havia enfilat
que tan gros pegà s'esclat
que de llavors ençà té es cap
en males condicions.

A tu per a mi et convendria
ja que veig que l'aprecies
de mirar si el trobaries
i jo t'ho agrairia
si a escriure se decidia
també Ii ajudaries
i coratge Ii donaries
si veies que no en tenia.

Crec qu'ell ja no està segur
no se fia d'ell mateix
se va carregar un feix
i el va trobar mal de dur

• se creia es número u
dins es terreny aqueix
i s'ham va topar amb so peix
i Ii va fer un esqueix
que just Ii pots 'dobartu.

Per ventura voltros dos
si vos provau de juntar
vos podrieu enfrontar
amb uns que a Pòrtol hi ha
que se posen en firmar
Comissió de Glosadors
i el qui se sent coratjós
molts de pics les vol provar
i quan veu que no pot triomfar
se'n va i no diu "diós".

Dius que no t'ha de mester
aquell bon foravilà
perquè té es glosar molt sà
i totsol se'n sap desfer
i des glosadors de paper
que no se poden banyar,
d'això què me'n dius, germà?
si no pòden glopejar
vares dir que no ho feim bé
no he begut mai, ni beuré

i quan vulguis me pots provar
ses eines pots esmolar
d'assegut t'esperaré
no et pensis que afluixaré
me pots pegar a matar.

Pega'm i manco renou
dona'm branca si això és just
davant Ia mort no m'assust
jo ja res me ve de nou
si et sents valent com un bou
envest-me que som robust
sé cert que passaràs gust
davant en

MATEU PALOU

A UN ANONIM

Veig que has entrat en defensa
de aquest foravilà
però te vull avisaz
que per ell fer-inos callar
té sa .ntel.llgencia tendra
en lloc de cervell té cendra
pensa nwm com pot tu anar

Tu el defenses una mica
perquè ets pretensiós
me sembla que voltros dos
sou com un quic sense quica
que ets altres animals pica
només perquè està gelós

No discutim si té tares
ni ho volem publicar
i tu que el vols defensar
és perquè et vols abrigar
davall sa capa d'ets altres
i és perquè tens ses galtes
dures com a carn de ca

Gloses amb intel·ligència
ni tu ni ell sabeu fer
perquè patiu, vos diré,
d'un màxim de innocència
quan un glosa amb prudència
companyer no ha de mester
aixi ho pensa en Pau Ferrer,
és sa primera advertència

lUN DE COMISSIO

A UN FORAVILANDO

Foravilando total
te diré en quatre grapades
que no he mester cabeçades
ni he de mester morral
perquè som uh animal
que amb so metre lineal
sols no faig dues polzades
i no bot ses fllferrades
ni surt de dins es corral.

Tu te sents molt semental
i de cul pegues alçades
moltes coces m'has tirades
i a l'aire les he engospades
mai he anat a l'hospital
perquè em fas tant de mal
com si em dases besades
i et guany de moltes braçades
a ser un homo formal.

Tu no ets massa formal
i pegues moltes onsades
moltes paraules has dades
que si fa dues bufades
les se'n du es vent de mestral
però amb jo estàs cabal
totes les t'he perdonades
ses que jo dic són pesades
com es plom, arena o sal.

Aqui pos es punt final
no et daré més sabatades
més no et seran contestades
si tu me'n fas, m'és igual
tenc es cervell d'un metal
per fer ses coses pensades
tu el maneges a potades
no és raro si a vegades
tens tot es cap que et fa mal
1 no em facis més ninades f

>
foravilando total.

RAFEL ROIG



L' oposició que exercí el grup rnunicipal del PSOE-
AP ni piula- al darrer ple de l 'Ajuntament. Ben feta,
1' oposició obliga a espavilar-se al grup majoritari ,
i ha de repsrcutir sempre amb bé del poble, que Ss
el qui al cap i a Ia fi importa. Al pròxim ple el
cap de Ia majoria municipal d'U.M.haurà de contestar
les preguntes plantejades pel cap de 1" oposici6, da
les quals en trobareu informació en pàgines interiors.
La cosa promet ser mogudeta.

Durant el Mes Passat
Pasqua i Setmana Santa per tot Mallorca

La Col.lecció Thyssen a Espanya per deu anys

Spantax, adéu a una Xarter

En Guerra, un Mistere i com riure's de Ia gent

A l'Abril cada gota val per mil

Fira de Sant Francesc a Muro

Fira d'Abril a Santa Margalida

En Canellas va dir que volia TVE-2 "en castellano"

En Samaranch va dir que Ia seu de Ia veIa '92 no
estã decidida

El Mallorca seguí enfonsant-se

30è aniversari de Ia Via Sindicat de Ciutat

Segona etapa de Ia Biblioteca Bàsica de Mallorca

El princesa Sofia a Ia Badia de Palma

Robatori d'un quadres d'En Miró a Barcelona

Lluís Llach a l'Auditòrium

Accident a Ia Fira del Ram

Què sera de Sa Canova?

G.A.V.I.M



240 MILIONS DE PESSETES

PRESSUPOST PER AL 88

Amb els vots en contra del PSOE i favorables
d'AP, i naturalment de Ia majoria d'UM, es varen
aprovar els presuposts per enguany deI nostre Ajunta-
ment.

Les partides de despeses son: remuneració del
personal, 105 milions; compra de béns corrents i ser-
veis, 98 milions; interessos, 3 milions; transferències
corrents, 8 milions; inversions, 18 milions.

Aquestes són les partides més importants quant
a despeses. PeI que fa a ingressos són: Imposts muni-
cipals, 62 milions; imposts indirectes, 18 milions; Ta-
ses i altres ingressos, 74 milions; transferències cor-
rents, 83 milions.

El PSOE votà en contra dels pressuposts ja
que segons ells estaven aprovades partides ja gasta-
des, que s'aprovava el pressupost amb tres mesos
d'endarreriment, ja que segons Ia llei han d'estar
aprovats abans del 31 de desembre. També recalcaren
que de Ia partida de cultura, el 60% es gasta a Ses
Tres Germanes.

Què pensa fer perquè no se seguesqui parcel-
lant Son Ametler?

Les casetes situades entre Ia carretera d'Inca
i Ia carretera vella de Sencelles, en quina situació
estan?

Les casetes situades a Sa Vinya des Caülls, són
legals o il.legals? i què fa I'Ajuntament referent a
això?

Quines mesures es prenen amb les obres que
no tenen exposats cartells de permís d'obres?

Quines són Ies indemnitzacions del Sr. Batle
com vice-president del CIM i com a parlamentari?

Relació de subvencions que s'han denegades i
per què.

Situació de les obres del centre sanitari, de
Ia casa de cultura i del poIiesportiu.

Quines són les funcions d'obres i serveis i quan
es pensa reunir-les per primera vegada?

Quins són els resultats de les inspeccions fetes
per l'enginyer municipal a Carma?

Quines mesures pensa adoptar l'Ajuntament per
evitar les males olors de Carma que sofreixen els
ciutadans d'Es PIa de na Tesa i de Ca's Capità?

PADRO D'HABlTANTS

Segons el darrer padró d'habitants, els estadants
de Marratxí són 10.805.

El 1-1-87 Marratxf tenia:

Habitants:
Naixements 87
Immigracions
Total

altes

113
667

10.232

780
11.012

MENYS DINERS PER CULTURA

AIs pressuposts aprovats i presentats per UM
Ia quantitat destinada a cultura ha sofert una rebai-
xa: d'onze milions de l'any passat ha davallat als
10.450.000 ptes d'enguany.

PLAÇA DE PSlCOLEG

Es va aprovar Ia creació d'una plaça de psicò-
leg. I aquí foren altre cop els socialistes els qui vo-
taren en contra, ja que segons ells es creava una
plaça que ja feia uns mesos que estava ocupada.

El portaveu del PSOE, Martí Serra, digué que
segons Ia Llei, el personal ha d'esser contractat amb
aprovació del ple, i que el psicòleg havia estat conC-
tractat per decret d'alcaldia.

El batIe demanã al Sr. secretari si el batle te-
nia potestat per contractar directament-

El secretari digué que Ia llei facultava el batle
per a contractar personal per una Jeina determinada,
com a prestació de serveis.

Aquí, els regidors del PSOE demanaren al secre-
tari si el psicòleg presentava factura o estava en
nòmina, a Ia qual cosa contesta que estava en nòmi-
na.

El Sr. Cabeza del PSOE digué que tota persona
que cobra per nòmina està en plantilla, no com a
prestació de serveis, cas en el qual es presenta fac-
tura.

El batle acabà Ia discussió demanant al secreta-
ri un informe sobre aquest assumpte.

LES INTERPEL·LACIONS DEL PSOE

Durant el darrer ple, el grup municipal socialis-
ta va fer una sèrie d'interpel.lacions que varen que-
dar pendents de contesta fins al proper ple. Aquestes
són les qüestions plantejades:
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Defuncions 87 67
Emigracions 171

TotaI baixes
10.774

Total habitants de dret: 10.774
Total habitants de fet: 10.805

FESTES LOCALS

Les dues festes locals escollides per l'Ajunta-
ment per al present any 88 i aprovades el dia 12-
IV- 88 són: Ia segona festa de Pasqua, ja passada,
i el 30 de juny, Sant Marçal.

UNA APOTECARIA PER A PORTOL

Al darrer ple celebrat per l'Ajuntament el grup
socialista presentà una moció en el sentit que l'Ajun-
tament faci les gestions necessàries davant el col.le-
gi d'apotecaris i el consell general d'apotecaris o
altres organismes per obrir una apotecaria a Pòrtol,
ja que és una incongruència que l'únic nucli de pobla-
ció de Marratxí amb més de 1000 habitants no tengui
una apotecaria, i que Ia gent d'edat s'hagi de traslla-
dar a Sa Cabaneta o cercar qualcú que els faci el
favor d'anar-los a cercar els medicaments. La moció
fou aprovada per unanimitat.

QUINTOS A PORTOL

El proper 21 de maig hi haurà Ia tradicional
festa dels quintos a Pòrtol. Lamentam no poder-vos
donar més informació degut a què no s'han posat
en contacte amb aquesta Redacció.

MIQUEL BOSCH



Es Pont d'Inca
A N1ES PONT D'INCA

UN BAR RESTAURANT A SA PLAÇA

Des de desembre del 87, concretament des de
dia 7, està amb noltros en Xisco Ensenyat al front
des Bar Rte de "Sa Plaça" (abans Ca'n Pérez). En
Xisco és solleric i ja havia fet feina dins aquest gre-
mi. Ha vengut amb moltes ganes de fer feina i de
moment ho ha demostrat, si teniu ocasió de pegar-
hi un bot ho podreu comprovar.

EIs serveis que ens ofereix aquest establiment
son els següents: de dilluns a dissabte, menu del dia,
preu: 400 ptes. Diàriament: tapes variades, també
pa amb oli, i tot tipus d'entrepans.

EIs plats que ens recomana Ia casa com especi-
alitats son: paella, calamars farcits, porcella i xot
rostit, frit... aixo sí, tots aquests plats per comanda
prèvia.

Aquest local esta a Ia vostra disposició per ce-
lebrar qualsevol tipus de festa o acte (comunions,
batejos, festes d'aniversari...)

Disposa també.d'una gran terrassa que han a-
condicionat de cara a l 'estiu,on hi ha una altra bar-
ra per oferir un millor servei.

El dijous 21 d'abril es va celebrar el canvi de
nom i aprofitaren per convidar a tot el poble. Ens
oferiren una festa ben sonada, s'estrenà Ia barbacoa
i allà hi coguérem un parell de centenars de pinxos;
Ia sangria corria a voler i el trull i les cançons ens
varen acompanyar ' fins a mitja nit. Les despeses de
Ia bauxa varen córrer a càrrec de Ia casa.

La barbacoa funcionarà durant tot l'estiu i serà
instal.lada a Ia terrassa. Es servirà carn de Ia mi l lor
qualitat.

De moment no tanquen cap dia. El telèfon és
el 60 18 05 i tant en Xisco com en Jesús vos aten-
dran amb molt de gust.

MARITA LLADO

EL MIJAC I EL POBLE
ES DIVERTEIXEN PLEGATS

El 16 d'abril, de bon matí, partírem de cap
a Lluc un grup d'al.lots i d'animadors del MIJAC,
amb el fi de passar un cap de setmana ple d'activi-
tats, de jocs i de bulla en una paraula.

Arribarem a un lloc anomenat Ca'n Josep, on
vàrem passar aquests dos dies.

En arribar férem una petita excursió a una font
de Lluc, pero el temps ens obligà a donar mitja volta
i tornar a Ca'n Josep.

Després, a l'horabaixa, qual el sol pareixia tor-
nar aparèixer, férem un partit de futbol contra els
Blavets que va resultar sense èxit per part del MI-
JAC, malgrat que l'important fos participar.

Després del partit preparàrem Ia vetlada amb
coverbos, play-backs, etc. En haver sopat preparàrem
Ia missa peIs pares i tot seguit ens aficàrem dins
Ia vetlada del dissabte vespre.

En aquesta vetlada hi va haver participació de
tots els al.lots i animadors, que sens dubte va acabar
amb tothom degut al gran cansament que agafarem.

El diumenge de bon matí, en haver berenat,
vàrem anar a preparar el calderó i tot el que feia
fal ta per preparar Ia paella amb els pares.

Quan varen arribar els pares férem un partit
de futbol que va donar com a guanyadors els fills.
Després d'això es va fer Ia missa davall una alzina.
Aquesta missa va resultar molt compartida i agradosa
per a tothom.

Mentre es feia Ia missa el calderó ja estava
en el foc amb tots els ingredients de Ia paella i tot
seguit, en acabar Ia missa, dinàrem d'un arròs que
segons es va sentir va resultar molt bo. Aquesta pa-
ella Ia va fer n'Antònia "Llubinera" amb col.laboraci6
de na Joana Bauçà. Varen suar de debò davant el
calderó, ja que n'hi havia per 120 persones.

Després, amb panxa plena, es va dur a terme
l'activitat més moguda i amb més participació dels
pares, que seria Ia ginkama. A aquesta activitat hi
dedicàrem una hora, però Ia veritat és que valia Ia
pena perquè no tots els dies poden veure els seus
pares disfrutar i fer el ridícul de Ia manera que ho
feren.

Després de tot això arribaria el moment més
trist de tots, que seria Ia despedida. Aquesta es va
produir devers les cinc de l'horabaixa, esperant que
aquesta paella es tornas repetir ben aviat. Així és
que fins a Ia pròxima, si Déu ho vol.

JAUME SERVERA
(Animador del MIJAC)



Es PIa de Na Tesa
EN PLENA FORMA

Fa cosa de devers dos mesos que el poble va
un poc alçat. Però aquesta vegada és per un bon
motiu i el protagonista és en Xisco Barceló. Es prou
conegut per aquí per diverses raons. No fa gaire es
presenta a un concurs de cançó a Ses Tres Germanes
i quedà en molt bon lloc. Però ara és protagonista
perquè s'ha proposat molt seriosament de fer-nos
estar en bona forma. Tot començã fa dos anys, quan
el contractaren per entrenar unequip de futbol de
Consell. S'interessa molt per aquesta tasca i es va
treure el tTtol d'entrenador. La seva feina agradã
molt a l'Ajuntament de Consell i el poble en general
l'encoratjà a continuar i a eixamplar les seves possi-
bilitats. Va fer un curset de rehabilitació a Ia Mútua
Balear i eIs seus sebres i preparació en el camp de
Ia gimnàstica estan avalats per diverses autoritats
mediques. Un grup de dones de Consell Ii proposaren
que les dirigís algunes sessions de gimnàstica de man-
teniment que serviria alhora per tenir un entreteni-
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Xisco Barceló, monitor de gimnàstica

ment bo contra Ia monotonia de cada dia. La cosa
anà a més i ara ja són devers 80 les dones que hi
van.

Quant al PIa de na Tesa, també un grup de
dones s'interessaren per Ia gimnàstica i Ii demanaren
que cercàs un local adequat. En aquest punt, en Xis-
co diu que ha d'agrair moltfssim Ia disposició i l'aju-
da que Ii ha proporcionat en Tomeu Munar, perquè
ha posat un local seu a Ia seva disposició i l'ha en-
coratjat molt a dur a terme aquesta idea. I bé, el
cas és que devers 50 dones han començat les sessions
i a partir d'aquest mes, en lloc de dues per setmana,
ja en faran tres. La majoria de gent hi va per mi-
llorar Ia salut en general, però sobretot per qüestions
d'artrosi o de problemes d'esquena i també per reduir
el pês. Es una gimnàstica de rehabilitació i de man-
teniment, és una teràpia ffsica i a Ia vegada psíqui-
ca perquè és un temps d'escapada de l'estres diari.

En Xisco Barceló es veu prou capacitat i amb
il.lusió per formar una escola de futbol que comencés
des dels anys escolars, on l'estat físic fos l'element

principal. Li agradaria trobar en el seu poble, en
es PIa de na Tesa, Ia mateixa ajuda i col·laboració
que trobà, sense demanar-ho, a Consell. •

Des d'aquí proposam que l'Ajuntament de Mar-
ratxí s'interessi pel fet i que faciliti els mitjans a
les persones que, com en Xisco i en Tomeu, posen
les seves experiències i afeccions a l'abast de tothom
i en bé del poble.

JOANA M« MATAS
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AUTO ESCOLA

KALET
C/. Mare de Deu de M o n t s e r r a t , 30
Es Ratal - TeI. 27 39 97

C/. Pérez Galdós 9
TeI. 46 77 04

PA L M A D E M A L L O R CA

CAMIONS COTXES MOTOS MOTOREtS
C 1 ' Bl B2 Al A2 Llicències

Policia *"1***'
Dia 25.- Una pala excavadora va rompre una

canonada i deixà sense aigua el Polígon Industrial.
Uns desconeguts, de moment, es dediquen a

robar barreres metàl.liques de fora vila.
Han robat el motoret amb placa n f i ' 1671 d'Es

PIa de na Tesa.
Dia 26.- A les 11'30 hi hagué notícia d'una a-

larma de bomba en el Col.Iegi Santa Teresa. Efectius
especials de Ia G.C. i Ia P.M. varen fer un registre
i es comprova que era una faIsa alarma.

Dia 27.- Robatori en una ^asa de camp de POr-
tol.

Dia 28.- Un eixam d'abelles posà en periia eis
peatons d'una zona d'Es Pont d'Inca. Va esser elimi-
nat.

A les 15'30 se va disparar l'alarma de Ia Caixa
d'Estalvis de Pòrtol, essent una falsa alarma.

A les 15'55 varen prendre Ia cartera d'una pro-
fessora d'Es PIa de na Tesa: va trobar a faltar 5000
pessetes.
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Pau Mir i Ribas. 28 anys, casat. Ha d ' impart ir

un curset de restauració bàsica a Pòrtol, patrocinat
per I1INEM (PPO). Sera dins el proper juny. Si algú
hi està interessat que s'hi posi en contacte (603091).

Fins fa poc aquest era el matrimoni de més
edat de Marratxí. Ara ja no sera així degut a Ia
mort de Catalina Ramis Bestard. A l'amo en Josep
Duran, de Sa Font, Ii feim arribar el condol.

Maribel Vidal, ciutadana de 24 anys. Ha passat
un mes amb noltros alegrant Ia vida als qui anaven
a "Sa Nostra" de Pòrtol, on estava interina per aju-
dar a minvar l'excés de feina que hi ha.

Gabriel Rotger Bibiloni, psicòleg. Encara que
no sigui de Marratxí hi du molts d'anys i hi és casat.
Actualment està al front del gabinet psicopedagògic
i social creat recentment a l'Ajuntament.

Per
UJM

fi*&b*>'

Isabel Olivares Castillo. Va treure les darreres
oposicions d'auxiliar administratiu de l'Ajuntament
de Marratxí. Es de Granada (Espanya), però fa més
de 20 anys que és a Mallorca. 31 anys, casada i amb
tres fills. De moment esta com interina.

Una rectificació: En el passat número dèiem
que aquesta parella havia fet les seves noces d'or
matrimonials. I era veritat, però d'això ja fa vuit
anys (aquest passat abril han celebrat el 58 aniversa-
ri). Es veu que ho dúiem passat per aigua i els qui
feia poc que havien fet les noces d'argent era el
matrimoni format per Ia seva fi l la Pepa i el seu gen-
dre Miquel. Enhorabona a tots, ja que hi som.
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ES PAS DE S'AL.LOT MORT

Aquesta excursió és una altra com moltes amb
un meravellós paisatge i una vista molt guapa, com
és CaIa Tuent, Torre i s'Ermita de Sant Llorenç,
tota Ia costa de Sa Costera fins a Sa Torre de Na
Seca i també veim tota sa muntanya de Montcaire
i el Puig Major.

Fent aquesta excursió posam a prova els nostres
pulmons, ja que per alla on Ia feim és molt empinada
malgrat es pugui fer sempre de davallada però no
és tan interessant ni convenient ja que hauríem d'em-
prar més cotxes.

Si Ia feim durant l'hivern hem de procurar fer-
la quan el torrent des gorg des Diners dugui poca
aigua, i si és en l'estiu és convenient fer-la de bon
matí, ja que quan ens pega el sol damunt aquell ro-
quissam ens podem fregir un ou.

Començarem Ia marxa dins CaIa Tuent. En ha-
ver passat el pont de davant les cases de C'an Lleig
deixarem el cotxe i agafarem Ia primera marjada
a l'esquerra. A Ia dreta veurem un hort de taronges;
seguirem amunt per un caminoi que es perd dins el
torrent, i aquf comença allò més bo, per tant hem
de badar bé els ulls i posar els peus plans. En haver
deixat el caminet estarem dins el torrent; en esser
dalt d'ell tombarem a Ia dreta, on veurem una petita
rosseguera i hi veurem una fita (caramullet de pe-
dres). En haver pujat uns 50 m. tombarem a Ia dreta
per un caminoi i seguirem per ell fins arribar en
Es Pas de s'Al.lot Mort. Aquest pas és un penya-
segat que té una espècie d'horitzontal. Per travessar
aquest pas hem de procurar no errar cap peu, del
contrari no acabarfem l'excursió. En haver passat
seguirem amunt fins arribar baix d'un altre penyal,
on veurem una paret i en haver-la passada tomba-
rem a Ia dreta, entrant dins el torrent dels Binis.
En haver caminat uns 40 m. a Ia dreta veurem una
espècie d'escletxa molt empinada, pujarem per ella
fins a dalt. Una vegada a dalt tombarem a l'esquerra
i d'aquí en Es Bassols anirem camp a travers guiats
per unes fites. En esser bastant amunt veurem una
petita muntanya a Ia nostra dreta, passarem per Ia
seva esquerra, deixant-la a ella a Ia dreta. Davant
noltros, després d'una petita explanada, veurem una
altra petita muntanya xapada pel mig i noltros hi

passarem. En haver-hi passat entrarem dins un petit
bassol, aquí comença Ia davallada. A Ia dreta d'a-
quest bassol comença un caminoi empedregat a tros-
sos, ja molt esborrat, però seguirem en direcció nord;
veurem un penyal en forma de queixal que el podem
tenir com a referència, ja que hem de passar-hi per
davall. En haver-hi passat, a Ia seva dreta, Ia nostra
esquerra, veurem una paret que es diu "pas des mar-
ge", passat el qual veurem un tros de caminoi empe-
dregat que davalla arran del penyal . fins arribar al
camí de Sa Costera.

En arribar al Camí de Sa Costera, tonbarem
a Ia dreta, en direcció a CaIa Tuent, passant per
les cases de Capapuig. Després, tot seguint el camí,
arribarem al punt de sortida.

Horari aproximat: 4 hores

ITINERARI: Ca'n Lleig - Torrent des Diners
- Pas de s'Al.lot Mort - Torrent des Binis - Es Bas-
sol - Pas de Marge - Tuent.

©©©©

La P.M. informa...

Abril

Dia 1.- En el conventde les monges de Pòrtol
hi hagué un robatori.

Dia 3.- La PM hagué d'intervenir en el camp
de futbol de Ca'n Gaspar perquè s'hi barallaven.

Dia 4.- Colisió sense ferits en el camí de Son
Daviu entre dos turismes.

Baralla en una vivenda d'Es Pont d'Inca. Són
identificats Joaquina C.S., María José P.S. i José
A.S.P.

Dia 6.- Xoc entre dues furgonetes a Ia carrete-
ra vella de Bunyola; un dels conductors ha d'esser
assistit a Son Dureta.

Dia 11.- El turisme PM 2085 va atropellar un
mdtoret ocupat per les al.lotes Fracesca R.G. i An-
gela A.A. Una d'elles va quedar ingressada a Son
Dureta.

Dia 14.- En el Camí des Pinaret varen xocar
un turisme i una furgoneta. No hi hagué ferits.

Dia 15.- Per mor d'una picada d'abella Martí
Creus Amengual va esser traslladat urgentment a
Ia Policlínica.

Dia 16.- Colisió a Ia PMV 3014 entre dos turis-
mes conduïts per Pere S.C.(PM 9911 X) i Isabel R.S.
(MA 8450 AL).

Dia 17.- A Ia Fira del Fang el nin Bernat M.M
es va clavar un vidre en un costat i fou duit a Son
Duretai

Dia 22.- La PM trobà per Ia carretera a Cate-
rina R.C., amb domicili a Palma, que té les seves
facultats mentals perturbades i Ia varen tornar a
ca seva.

Dia 23.- A primera hora Ia PM va trobar al
conductor de Ia moto PM 7630 AN, Francesc G.C.,
tombat en Ia carretera Sa Cabaneta-Pòrtol i fou
traslladat al seu domicili. La G.C. i Ia P.M. investi-
guen el cas.

PASSA A. CA R3. 6
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LA NOSTRA FIRA

Fou llui'da una vegada més, i el bon nom de
Marratxí s'escampà pertot arreu de l'Illa. Hi hagué
molts de visitants, moltes parades d'exposició, els
ollers que vengueren a bastament i, fins i tot, el
dijous arribaren de Ciutat -fora de programa- els
il.lustres parlamentaris de Ia Comunitat Autònoma
convidats a dinar a Ses Tres Germanes pel nostre
senyor batle, generós i hospitalari, ell. Segur que
el trobaren bo i que no els va fer mal, però el poble
aquest any es quedà amb Ia boca al vent; només a
l'acaballó de Ia fira, ja tard el diumenge, quatre ar-
replegats arribaren a un tassó de xampany i mitja
dotzena de bcssonets. Gràcies, però per a tothom,
0 si voleu per al poble de Marratxí, ni una copeta
de vi. Però vaja, Ia fira tirà envant, que era el que
importava.

Aquest any hi va haver unes normes de regla-
mentació que bona falta hi feien, i és que va bé
que tothom sàpiga que Ia llei comanda i assenyala
les fites. Ara bé, Ia fira, aquesta fira tan nostra,
és millorable, com ho són totes les coses del món,
1 tal vegada Ia reglamentació esmentada s'haurà
d'ampliar. També hi va mancar organització, publici-
tat i informació a l'hora de Ies demostracions pràc-
tiques a Ia roda i per fer sebre l'inici de l'actuació
de Ia coral "Murta" , per exemple.

Volem incidir en què Ia fira, a més d'exposició
i despatx de peces de ceràmica que es treballen al
terme, és una fita cultural important que hauria d'es-
devenir beneficiosa per a tot el poble en general
aprofitant que els ollers exposen i venen les seves
creacions. Les manifestacions culturals en aquesta
darrera fira varen esser més aviat pobres: el concert
de Ia coral "Murta", una banda de música i una colla
de xeremiers, eI merescut homenatge a en Benet
Mas, concursos de fotografia i dibuix i uns premis
sorpresa a les millors parades de l'esposició. Més
poc és res, però en deu dies es podrien fer més coseí

EDITORIAL
i més importants. Un poc de cultura popular hauria
entrat fàcilment amb música per les orelles i pels
ulls amb un bon ball de bot o un grup nostrat, a
més de qualque xerradeta sobre algun tema determi-
nat, que sempre és il.lustrativa. Creim que en a-
quests aspectes culturals hom no ha de pensar en
l'assistència massiva de Ia gent als actes, sinó més
aviat en anar sembrant aquí i alla sempre que es
tengui l'ocasió.

Un capítol d'emperons:

Li mancà a aquesta fira una representació d'es-
tils i corrents de ceràmica facilitada per col.leccio-
nistes o duita d'altres indrets -l'afer Marrakesch no
sabem encara com ha acabat- i creim inclüs que se-
ria bo convidar terrissaires d'altres llocs per a que
vinguessin a exposar a Marratxí. Es una idea discuti-
ble que requereix matisar, Ia realització de Ia qual
dependria de moltes coses, entre altres Ia capacitat
del nostre Ajuntament oer a internacionalitzar, al-
manco cada un parell d'anys, Ia fira, perquè les cul-
tures no s'han d'estancar, sinó que han d'obriE fines-
tres. Amb tota Ia por ireacció en contra que sabem
que causarà aquesta idea, pensam que, ben realitza-
da, podria enriquir Ia ceràmica dels nostres ollers
amb noves aportacions i ampliar el seu mercat de
treball, d'expansió econòmica, etc. I no en parlem
del bon nom de Marratxí.

D'altra banda, va esser una pena que un dels
que exposaven a Ia fira -s'ha de tenir en compte
que l'Ajuntament no cobra ni una pesseta pel lloc
d'exposició ni pel lloc de venda- gosà cobrar les pe-
cetes de fang crues, acabades de fer, als infants d'u-
na escola que visitaven Ia fira. Per més senyes va
esser el divendres, i les cobrava, repetim crues, a
vint-i-cinc pessetes.

Una altra cosa: què té "Art de Mallorca", de
Manacor, que no tenguin els altres, a primera fila
davant tothom i amb una parada d'exposició més
gran.

I també estaria bé que l 'Ajuntament donàs corrp
te al poble dels quatre milions de pessetes que donà
el Consell Insular de Mallorca, per allò de què no
només s'ha d'esser honrat, sinó que també hom ho
ha de parèixer i s'ha de poder demostrar.

Ens consta que hi va haver abans de Ia fira
i també després un diàleg molt positiu entre repre-
sentants de l'Ajuntament i els ollers. D'aquest diàleg
i altres converses esperam que surtin idees noves
amb Ia finalitat de motivar els ollers i tots els qui
participen en el muntatge de Ia fira.

Només aquest ànim de motivar una fira millor
és el que ens ha mogut a escriure aquestes retxes.

EL CONSFLI DE REDACCIÓ



fira del FANG
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Na Coloma de Ca'n Bernadí, de Pòrtol
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Na Carme Riteta, de Son Ros, de Pòrtol
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En 3ernat i n'Antònia de Ca's Canonge, de Pòrtol

L'artista Biel Seguí, de Pòrtol

Madò lerònia de Sa Roca Llisa, de Pòrtoi F!n Tnni Monjo i na Margalida, de Ca'n Veni



Na Maria de Sa Penya, de Põrtol

Integrants del "Taller Argila", de Ciutat
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N'Esperança de Sa Penya, de Pòrtol
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En Ruben Cano, de Ciutat

Na Carme Hermoso. de Santa Maria del Camr Na Caterina V'ich, de Santa Mar i a de!



En Miquel Alberti, de Llucmajor La família de Ca'n Bernadí, de Sa Cabaneta

l.es representants de ceràmiques Aleza, de Caimari La parada de Ca'n Torrens, d'lnca
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En Ramon Canyelles, de Santa Maria del Camî Les representants de Ca's Gerricons, de Consell



. . . . l L1EXPOSICIC
El passat dia 19 d'abril els alumnes de VIII curs

del Col.legi Sant Gaieta vàrem anar a Ia QUARTA
FIRA DEL FANG A MARRATXI.

AlIa varem veure com es treballa el fang i les
coses que es fan. Hi havia uns prestatges on estaven
les peces, des de figures abstractes fins els típics
i clàssics siurells. Tot estava situat a "Ses Tres Ger-
manes".

Vàrem organitzar un concurs fotogràfic. En a-
questes planes teniu una petita mostra de les fotos
fetes. La de Ia portada d'aquest número també és
del nostre grup, original de Llufs Blanes.

JOAN J. LOPEZ

Y

Gerrícons brodats, d'Oscar Maldonado, Cristòfor Mon-
serrat, Xisco López i Joan J. L6pez

Una vidriola ennigulada,d'Antoni Mateu i Rafel Martí

Fang i art, de Pere Camps

3¿¿r*^m
Cavaller siureIl, de Domènec Villalonga
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Mallorca pintada als plats, de Jordi Martínez



Llum de ceràmica, d'Ignaci Llera
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S'Escola VeIIa, s/n
07141-Pòrtol

La parada d'Esperança Amengual,
de Sa Penya, un altre dels muntatges premiats

Una de les parades guanyadores, de Ferran MoIl, Joan
J. Linares i Vicenç Picó

IMPRES DE DOMIClLIAClO BANCARlA

Carta d'ordre al BANC o CAIXA
Agència nB Carrer
Localitat

Distingits senyors:
Vos agrairé que, fins a nova ordre, vulgueu atendre amb càrrec al meu compte corrent,

eIs rebuts que vos siguin presentats per Ia revista PORTULA, corresponents a Ia meva quota.

de de

(signatura)

Nom del Subscriptor

Sr.

C/

Localitat

Titular del

Sr.

Compte Corrent

C/

Localitat

C/C. n«

(Enviau-ho, omplert, a l'adreça indicada en el marge superior )



COMUNICATS
C A I B

S'han aprovat les formes oficials dals topònims
de les Illes Balears. PeI qae fa a Marratxí:

Marratxí
Sa Cabanata
Es Figueral
Es PIa de na Tesa
Es Pont d'Inca
Portol

Abans del 30 d'abril l'Ajuntament haurà hagut
d'adequar els topònims del seu territori.

El passat 25 d'abril fou presentada a Ia Direc-
ció General de Joventut Ia publicació "JOVE-S8".
Es tracta d'un recull d'informació sobre com viat-
jar de Ia forma més econòmica, campaments, camps
de treball, càmpings, activitats a Ia naturalesa, com
cercar treball i com i on es poden fer cursos d'idio-
mes.

Aquesta publicació ha estat elaborada pel centre
d'informació i docutrantació de Ia mateixa D.Gral
de Ia J., Ia qual depèn de Ia Conselleria adjunta a
Ia Presidència, regida per Francesc Gilet. .

Visites. El presidsnt Canellas visita S'Albufera
de Mallorca. Juntament amb Ia seva comitiva visita
les instal.lacions i els aguaits, així com el pla d'obres
de s'Albufera. També varsn recórrer l'exposició di-
dàctica per a infants, les obres de l'alberg, del cen-
tre de recepció i les obres de neteja dels canals,
pels quals es desplaçaren en barques.

C I M

El CIM ha signat un conveni amb l'empresa
"Unión Balear de Entidades Sanitarias" per a presta-
cions de serveis d'hematologia a l'Hospital General
de Ciutat.

El sarvei d'hamoteràpia es compromet a cobrir
les necessitats de l'Hospital General en horaris noc-
turns, els dies festius i també qualsevol altre moment
en quo l'Hospital General ho pugui necassitar per
qualsevol altra causa, com és ara vacances o malal-
tia del personal.

GABINET PSICOPEDAGOGIC I SOCIAL

A partir d'aquest número de Pdrtula realitzarem
un recorregut a través de totes les etapes d'evolució
per les que passa l'individu aI llarg de Ia seva exis-
tència.

El desenvolupament humà es produeix seguint
una sèrie d'etapes vinculades amb l'edat, a les quals
existeixen importants correlacions entre el creixement
i el decreixement físic, els aspectes sócio^omunitari-
culturals, familiars i Ia personalitat pròpia de cada
individu.

JOVE'88

DIRECCIÓ GENERAL OE JOVENTUT
CONSELLERIA AOJUNTA A LA PRESIDÈNCIA

GOVERN BALEAR

Es pretendrà confeccionar un breviari de Ia psi-
cologia evolutiva de Ia persona. Aquest estarà dividit
en les següents etapes:

1.- Període prenatal i neonat (període d'emba-
ràs, naixement i primers dies de vida de l ' infant)

2.- Des dels primers dies fins als dos anys
3.- Des dels dos fins als tres anys.
4.- DeIs tres als sis anys.
5.- Dels sis ate onze.
6.- Prepubertat i adolescència.
7.- Pubertat i adolescència (II)
8.- Problemes de l'adolescència
9.- L'home adult.(plenitud de totes les capacitats

de l'individu)
I0.- La senescència (primera etapa d'involució

o regressió de l'individu)
11.- La senectut (Ia 3* edat, Ia vellesa)

GABRIEL ROTGER I BIBILONI
"sicòleg



Ajuntament
SELECCIONATS DEL CONCURS

DE FOTOGRAFIA

1.- Joan A. Abraham Sampol (Ciutat)
2.- Bernat Amengual Reynés (Pdrtol)
3.- Bartomeu Aguilar Jofre (Ciutat)
Accessit.- Joan Ferrer Obrador

Aquest és un espai en col·laboració
amb l'Ajuntament de Marratxí.

Cada mes PORTULA es posa en contacte
amb un representant de l'Ajuntament.

. Si vos interessa aclarir dubtes
o tenir alguna informació concreta sobre

• Ia gestió municipal
posau-vos en contacte a m b a l g u n membre

del Consell de Redacció de Ia revista
• . • i intentarem complaure-vos.

ï

CONCURS DE DIBUIX

1.- Guillem Bosch Roca (8e EGB, Costa i Llobera)
M8 del Camí Juan (7è EGB, Santa Teresa)
3.- lrene García Martínez (8è EGB, La Salle)

LJn moment del lliurament del primer premi de dibuix

II CONCURS DE CARTELLS
SANT MARCAL 88

Resum de les bases: Una obra per persona. For-
mat: 65 cm de llarg per 45 d'ample. Hi ha de figurar
el text: "Sant Marçal 88". Maxim de quatre colors.
Presentar abans del 21 de maig a l'Ajuntament junta-
ment amb un sobre tancat amb el nom, domicili,
edat de l'autor i telèfon; Ia signatura o pseudònim
que figuri a l'obra, figurarà també a l'exterior del
sobre. El veredicte es donarà a conèixer el 23 de
maig a les 21 hores; acte seguit hi haurà el lliura-
ment del premi al guanyador, consistent en 25.000
ptes i diploma.

11 CONCURS DE PINTURA DE MARRATXI

Resum de les bases: Tema lliure, qualsevol tèc-
nica. Una sola obra per pintor. Format: no podrà
esser inferior a 73x60 ni superior a 100x81. Les obres
han d'anar emmarcades en un marc de 3 cm. d'am-
plària màxima. Les obres aniran signades per l'autor,
acompanyades d'un sobre tancat que inclourà Ia iden-
tificació completa de I'autor. Termini de presentació:
17 de juny a les 14 hores a l'Ajuntament de Marrat-
xí. El veredicte es farà públic abans de Ia inaugura-
ció de l'exposició que restarà oberta entre el 26 de
juny fins el 3 de juliol a Ia casa de cultura de Sa
Cabaneta. Es concediran tres premis: el primer de
125.000 ptes, el segon de 75.000 i el tercer (per al
pintor local que no hagi obtingut premi) 50.000 ptes.
Aixímateix s'atorgaran plaques.

1 CONCURS DE REDACCIO SANT MARCAL

Per als nins dels centres escolars de Marratxí
que hi estiguin censats i cursin Ia segona etapa d'E.
G.B. (6è, 7è i 8è).

Tema: "El meu poble. Com és el meu terme
municipal? Com m'agradaria que fos?"

Presentació: màxim dos folis, escrits a mà o
a màquina, en llengua catalana- o espanyola. Termini:
abans del 31 de maig. Premis:

1.-8.000 ptes en material escolar
2.- 5.000 ptes en material escolar
3.-3.000 ptes en material escolar

EIs tres tendran una placa commemorativa.

CONCERT

El proper dissabte, 21 de maig, hi haurà un
concert de l'orquestra simfonica Ciutat de Palma
a l'església de Sant Marçal. Començarà -a les 18'30.

CONFERENCIES

Ja s'han fet tres xerrades al Col.legi Blanquerna
sobre temes de pediatria, a càrrec de Ia dra. Marisol
Rocafull.

Aixfmateix el dilluns 2 de maig n'hi hagué una
sobre "El fracàs escolar" impartida per especialistes
del servei d'educació sanitària de Ia comissió de sani-
tat del Consell Insular de Mallorca.

NOVES PLACES

Varen passar per comissió d'hisenda les bases
per crear places depolicia municipal, auxiliar admi-
nistratiu i algutzir.

NOVA CASA DE CULTURA
Està en obres Ia que era residència dels mestres

de l'escola de Sa Cabaneta, a Ia plaça de l'Ajunta-
ment. Si tot va bé es podrà inaugurar per les prope-
res festes de Sant Marçal amb les diverses exposici-
ons previstes.

Les festes de Sant Marçal duraran des del dia
26 de juny fins el 3 de juliol.

C O N S U L T E S :

—Què es fa comptes fer sobre el tema de Ia naveta
prehistòrica de Son Caulelles?
--Quin és el pressupost desglossat dels quatre milions
de Ia passada Fira del Fang?

Ambdues seran contestades el proper mes. La
primera està en fase d'estudi i consultes tècniques;
Ia segona està pendent de consignar les darreres des-
peses realitzades.



Premis "SANomw

"SA NOSTRA" PAGA DOBLE

Gabriel Marquès Capellã, guanyador del premi
paga doble de "SA NOSTRA" corresponent al passat
mes de febrer.

El pensionista premiat va néixer a Algaida el
9 de desembre del 1899. Ens diu que va anar a l'es-
cola fins el vuit anys i que després feia feina de
mosso de ferrer. L'any 1910, pressionat pel seu pa-
dastre viatja a França on treballa a un magatzem
de verdures i als 15 anys retorna a Mallorca havent
vist esclatar Ia primera guerra mundial. Es llogat
a Sa Fonda de Sóller com escurador de pIats i mosso
de cuina. Més tard fa de missatge i guarda animals
a Ia possessió de Son Clota, entre Algaida i Sence-
lles.

Es va casar i té tres fills amb Na Maria Josep
Vallés Borràs. Sempre ha fet feina al camp, de llau-
rador, fins que es va retirar.

Un dia el veh te l va marejar i va caure a Por-
tol, on resideix des de l'any 1982.

' Enhorabona!
En Ia foto, el guanyador de febrer amb el director
de "Sa Nostra" a Portol, Antoni Font.

CADCA DE BALEARS

"SA NOSTRA" PAGA DOBLE

Antoni Bestard Bibiloni, guanyador del premi
paga doble de "SA NOSTRA" de Sa Cabaneta corres-
ponent al passat mes d'abril.

L'amo Antoni Bestard, de Ca'n Vermell, ha es-
tat tot content perquè no havia tret cap premi mai.
Va tenir una gran alegria quan ho va saber.

Ens explica que té 82 anys. Durant 46 anys
ha anat i vengut de Palma amb Ia bicicleta. Pràcti-
cament tota Ia vida ha fet de picapedrer.

Sempre ha viscut a Sa Cabaneta, que és el lloc
on va néixer i s'hi va casar. Te cinc fills, tots ca-
sats, i vuit néts.

Troba que no hauria d'esser Ia darrera vegada
que Ii tocàs.

Enhorabona !

En Ia foto, el guanyador d'abril amb ei director de
"Sa Nostra" a Sa Cabaneta, Joan Nadal.



GABRIEL A. VICH

F A N G

Segons Ia tradició que ens ha arribat dels nos-
tres pares, Déu feu l'home a partir del fang. "Anys"
més tard "arribã" un tal Darwin i va dir que nosal-
tres venim de les moneès. Malgrat aquesta sigui Ia
font vertadera del nostre origen, crec que Ia idea
de què Déu èns fes de fang és original i si més
no més agradable que saber que soc parent de Ia
mona "Xita".

Però el fang al llarg de Ia història de Ia huma-
nitat ha tengut fins ara un paper prou important.
Si un extraterrestre ens fes una visita un dia d'a-
quests crec que es quedaria bastant sorprès per a-
quest fet. Veuria per una banda Ia nostra "avançadís-
sima" tecnologia que ha pogut fer, per exemple, un
satèl.lit que des de molts quilometres per damunt
del nostre terrat pugui fer una foto i identificar un
diari mal tirat devora el mural de Miro al Parc de
Ia Mar. Per l'altra veuria també com a Marratxí es
fa una fira en Ia que tot són articles de fang. I en-
cara més si sabés que aquest fou el primer material
utilitzat per l'home juntament amb Ia fusta.

I és que el fang, malgrat ara visqui en una èpo-
ca tecnològica encara dóna molt que parlar. Malgrat
hi hagi olles a pressió, el bon menjar encara es fa
amb fang. Les teulades, Ia decoració... i tantes i
tantes coses. Però és que el fang també és artesa-
nia. Les mans del gerrer van treballant Ia peça i
d'un bolic caòtic en fan un objecte d'allò més her^
mós.

També el fang ha estat protagonista de les nos-
tres vides quan érem menuts. El fang és Ia joguina
perfecta dels infants: amb ell fan tot el que volen.
També, quasi cada any a l'esco|a ens feien fer objec-
tes, gerros, Betlems... Tot el que poguem imaginar.
Amb les mans humides, un davantal vell i molta ima-
ginació. Aquesta era Ia recepta per passar una bona
estona entretinguda, entre llibre i llibre. A Ia fi el
resultat solia esser desastrós, però al manco ja ha-
víem disfrutat com a bojos durant un temps escolar
que sempre ha parescut sagrat.

No cal oblidar que el fang també £s futur. Ara
els japonesos estudien l'aplicació de materials cerà-
mics derivats del fang als motors d'explosió, donant
inclús un millor resultat que les aleacions metàl.Ii-
ques provades fins ara. També, hi ha gent que té
per afecció de cap de setmana treballar el fang. Però
sempre que vegem un producte artesanal, decoratiu
amb un ús concret, ens hem d'enrecordar que és fruit
de les mans d'un artesà gerrer, que el feu un bon
dia i que Ii dedicà tot el seu temps i saber. Ara
té Ia satisfacció d'haver fet un bon producte, de qua-
litat, i encara més si nosaltres l'adquirim i en feim
ús. Així ajudarem a l'artesà a viure, reconeixerem
el gran mèrit de Ia seva feina, i a Ia vegada man-
tendrem el gremi, tan característic de Marratxí i
del nostre país.

oi>Ticn^"
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I.- El passat dia 6 de Maig, al col.legi 3ant
Gaietà i amb motiu de Ia Festa de Primavera, es
presentà un concert protagonitzat per Ia soprano
F'?ncescè> Cuart, *cnmpanyada al piano per Ignaci
^'.iri^i-
iJn programa eclèctic, en el qual hi apareixien
des e'espirituals negres fins a fragments
d'òpera.

Tï.- Dos dies més tard, Ia vetlada es repetí a
>'esglesia de Sant Alfons de Felanitx i dins el
m?~c de !a dotzena Setmana de Müsica.
Es curiós corstatar com Ia soprano mallorquina,
prc*e=sora del Conservatori, ha sortit a
l'e^eerari dues vegades en tan curt espai de
ternpc, Curiós, dic i d'agrair. A tots ens
plauria sentir-la més sovint.

Pere Estelrich i Massutí
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Fa 150 anys (maig del 1838)

Se presenten al consistori
els nous regidors elegits per Ia
junta parroquial de Ia vila. S6n:

Miquel Frau Nebot, batle
Joan Company, regidor
Antoni Frau, regidor
Miquel Santandreu, síndic

EIs pren jurament el batle
cessant, Mateu Canellas. Segueixen
com regidors Antoni Canellas i
Antoni Serra.

L'Ajuntament contesta Ia cir-
cular de Ia Diputació sobre Ia re-
captació de Ia contribució de Ia
"milicia nacional" dient que puja
Ia quantitat de 60 reials.

S'ha de fer el repartiment
individual de 29 lliures i 8 sous
assignades a aquest poble per quota
de Ia contribució de subsidi de
comerç.

S'anomena una comissió for-
mada pel regidor Antoni Canellas,
2l síndic Miquel Santandreu, el
secretari Pere Francesc Rubí i
els perits Josep Serra i Rafel
Crespí per procedir al repartiment
individual.

En fa 50 (maig del 1938)

El ministeri de l'interior de-
nega Ia petició de militarització
de Miquel Bestard Serra, funcionari
de l'Ajuntament i dipositari.

La cap de Ia delegació local
femenina de Falange de Sa Caba-
neta demana un local apropiat per
a l'esmentada organització.

S'han de fer banderes noves
per a les escoles perquè les que
hi ha ja són velles.

Des de l'Ajuntament nomenen
Antoni Mulet Canellas com diposi-
tari interí, sense sou ni cap casta
de remuneració.

Encarreguen a Nofre Riera
Gomila, perit mercantil, Ia confec-
ció del repartiment general d'utili-
tats.

S'ha de trobar algú que faci
un projecte per dur l'aigua del
Torrent Gros als nuclis d'Es Pont
d'Inca i d'Es PIa de na Tesa.

Hi ha problemes per posar
Ia central de telèfons en Es PIa
e na Tesa perquè Ia "Compañía"

té Ia dificultat del camp militar
de Son Bonet.

L'Ajuntament proposa Ia casa
de Bartomeu Mayol Oliver, del
carrer Weyler.

En fa 25 (maig del 1963)

S'aprova el pressupost munici-
pal extraordinari per a l'asfaltat
i col.locació parcial de voravies
en els carrers:

Virgen del Refugio, Molino,
Santa Bàrbara, Rector Llompart-
entre Ia del Marqués de Zayas i
el final- Escuela, Balmes -entre
José Antonio i B- i Hermanos Bar-
bará, i Ia urbanització de Ia plaça
del Gral. Sanjurjo.

Queda fixat en 833.762'19
ptes.

La corporació municipal se
subscriu com soci d'honor del Fo-
ment del Turisme de Mallorca amb
Ia quota de 100 ptes mensuals.

L'Ajuntament acorda partici-
par amb una carrossa a les fires
i festes de Primavera de Ciutat.

Es concedeixen les següents
llicències de construcció:

a Guillem Ramis Palou, per
una vivenda en un solar .del c/
Mallorca.

A Francesc Servera Sabater
per una vivenda i magatzem en
un solar del C/Sant Agustí.

B I E L
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