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ESCACSAMARRATXI

aquest petit article és
infornar als amics i simpatitzants del
nostre poble de les activitats que duim a
terme al CLUB D' ESCACS UMIOMARRATXI, una
associació que té per finalitat donar a
conèixer, divulgar i potenciar al nostre
Htunicipi el jocd'escacs, un joc tan vell
com Ia humanitat, i que té molt de cièn-
cia , d ' art i també d ' esport mental, de tal
nera que a les altes competicions re-

quereix un entrenament físic considera-
ble per poder estar en bona foi

El club d'escacs té el seu local social

al bar ' * La Union ' ', de Sa Cabaneta. Ara
som una trentena de socis, repartits en
cinc equips de diferents categories.
VuIl destacar que entre els socis hi ha
una gran companyonia, cosa molt impor-
tant al club, on tots són benvinguts i ena
agrada que hi vengui gent nova. EIs escacs
es poden practicar des dels cino o sia
anys, icadaanyhihamésafiliats.
Com més serem, més afició hi haurà, i més
qualitat.

L'aconteixement més important de
l'estiu es celebrarà a finals del mes de
juny al bar ' ' La Unión ' ' : es disputarà el
VIIIe torneig d'escacs Sant Marcal, que
promet ser molt interessant. Hi partici-
paran dos Mestres de Balears, un subcam-
pió juvenil 1990 deMallorca i un campic
de primera categoria, entre d'altres.
Ens agradaria que Ia participació fos Ia
més nombrosa possible. Podeu passar ela
divendres de 19 h. a 24 h. pel bar ' JLa
Unión' ', on ens veimels socis i companys
i vos podeu inscriure al torneig. Anim,
queés una bona experiència, i tots tenim,
simésno, possibilitats
d ' aprendre i, tal vegada, de guanyar.

El mes que ve vos informaré del resul-
tat del torneig. BAVIDMOMZOMIS QOAIL

Mes de maig, dia 1. - La P.L. ha detin-
gut tresindividusque robavena ' 'Pastes
Oallo".
La P. L. ha retingut dos menors que lleva-
ven anagrames dels cotxes aparcats en Es
PIa de na Tesa.

Dia 4.- EIs bombers del CIM i Ia P.L.
rescataren amb vida un ca que estava dins
un pou a Son Cos.
Dia 6. - A les 11 ' 30 es disparà de bell

nou 1 ' alarma de 1 ' estanc de Sa Cabaneta.
Fou una falsa alarma.
Dia 10. - La P.L. va trobar un nin defi-

cient que s'havia perdut. Fou duit al seu
domici 1 i del Vivero.
Dia 12. - A les 23 h. fou romput el vidre

d ' un turisme en Es Pont d ' Inca.
Dial3.- Alesl9'20alaC-713hihague

unacol. lisioentreunmotoret iunturis-

Dia 14. - A les 12 ' 35 es va rebre un avís
que hi havia focal ' 'Gran Desvan' ' . Quan
Ia P. L. i els bombers hi anaren es compro-
và que es tractava d ' una falsa alarma.
Dia 16.- Alesl7'45sona l'alarmad'un

xalet ; va ser falsa.
Dia 17. - A les 13'3D un camió grua va

tomar uns pals de Ia telefònica en el C/
Veyler. LaP.L. varegulareltrànsitfins
1 ' arribada dels empleats de Ia telefoni -
ca que tallaren els cables.
Dia 24. - A les 18'45 es produeix un in-

cendi a Son Verí essent sufocat per Ia

NFORHA...
P.L.
Dia 25. - A les 15'20 es declarà un in-

cendi a una zona verda del Polígon Indus-
trial .
A les 19'30 en el creuer de Ia C-713 i Ie
PMV-3014 es produí un fort xoc entre dos
turismes, sensedanyspersonals.

Dia 26.- A Ia 1'20 de Ia matinada ur
motoret amb dos joves de Santa Maria ve
sortirde Ia calcada i xocà contra una pa-
ret de Portol. EIs hagueren de dur a Sor
Dureta amb ambulància.

Dia 27.- A les 11'55 foren detinguts
perlaP.L. BautistaS.S. iAntonioS.S.
perexhibirelsseusorgansgenitalsenlf
viapública.
Alesl5'051aP.L. esvatraslladaraCa'c
Buc per problemes de veïnats.
A les 17 ' 30 C. L. C. fou atracat per dos in-
dividus i una al.lota, amb un ganivet, »
l'estació del tren de Marratxí; Ii pren-
gueren 500 ptes.
Un motoret que havia estat robat en Ef
Pont d ' Inca Nou fou recuperat per Ia P. L.

Denúncies de trànsit.
Detinguts, 7
Alcoholèmies, 20
Cotxes retirats, 2

150

Informació facilitada pel caporal dc
Ia Policia Local deMarratxí .
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AVUI ES NOTICIA

*̂*» SANT ALONSO1
CENT ANYS

Dia 22 de juny de
1890 fou col.locada Ia
primera pedra del tem-
ple parroauial d'Es
Pont d'Inca. Ara fa 100
anysjusts.

Ens afegim a
aquest important esde-
veniment tot desitjant
el millor per als nos-
tres amics i veïnats
pontd'inquers.

JORNADA CONTINUADA ALCOL.LEGI "COSTAI LLOBERA"

També és important notícia puntual d'aquest mes el resultat de les votacions ce-
lebrades al col. legi Costa i LLobera, per dur a terme Ia jornada continuada i així
pxxler fermés aotivitats extraescolars.
Aauests resultats han astorat tant al claustre de professosr com a Ia Junta Di-

rectivadel'A.P.A., querecolzavenlainioiativa. Sobre287 vots omesosn'hi hagué
263afavor.

Durant el mes passat...

-Bloqueig deNoscou a Lituània.
-Letónia es declara independent.
-Boris Ieltsin operat a Barcelona.
-Concerts de Phil Collins a Barcelona i a
Madrid.
-Vaga de benzineres.
-Es va anunciar que aviat es veuran les
television« privades.
-El quart canal de televisioconvertit en
unbullitdeC33, C9, TV2.
-L'autopista d'Inca d'en Canellas es va
carregar unmoli fariner historic i sin-
gular. Quan es respectarà com cal el pa-
trimoni?
-El conseller Cladera va intentar defen-
sar al Parlament un informe diferent al
que tenien tots els altres mebres de Ia
Cambra. Quinsembolics! ! ! !
-Lamosca carnívora amenacaMallorca.

-En Triay es retira de Ia política. El
candidat a Ia presidència de Ia CA és el
BatledeCalvia, FrancescObrador. Espe-
rem que no ens urbanitzi tot Mallorca a
imatge i semblança del seu municipi. . . .
-Juan Guerra» Rosendo Naseiro. . . Quin
seràel següent?
-Llencament del Hubble, el primer tele-
scopi situat fora de Ia terra. Amb ell
podrem conèixer el passat del nostre
univers. Sense cap dubte un dels majors
moments de lahistoria de lahumanitat.
-Crisi interna al PSOEestatal.
-Va morirunsoldat mentres feiaunacur-
sade3000metres! ! ! Nofanfaltacomenta-
ris.
-CameresdeTVpercontrolareltransitde
Palma.
-Aprovat el projecte de reforma de l'Es-
tatut . GAVIM
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CENTENARI DE LA PARROQUIA DEL PONT
D'INCA.

El present any, com ja hem dit, es ce-
lebra el centenari de lacol. locaciode Ia
primera pedra de Ia Parroquia de Sant
Alonso Rodríguez del Pont d ' Inca.
Des de el 16 al 22 de Juny hi haurà dis-

tintes actuacions a Ia placa de l'Esglé-
sia; les trobareu especificades a les
planes centrals. L'Ajuntament ha conce-
dit unasubvenció de dos-centesmil ptes.
per a Ia celebració d ' aquest centenari .

CURSET DE NATACIO A SES TRES QERMA-
NES.

Com ja fa onze anys, l'Ajuntament ha
organitzat pel proper mes de Juliol un
curset de natació, que com els darrers
anys es durà a terme a Ia piscina a Ses Tres
Germanes.

DISTINTES SOL.LICITUDS DE LA COMU-
NITAT DE PROPIETARIS DEL POLIGON INDUS-
TRIAL.

La Comunitat de Propietaris del Po-
lígon Industrial deMarratxí ha dirigit
una seríe d'escrits a l'Ajuntament per
tal crue prengués mesures de prevenció,
davant l'augment de trànsit, que es pro-
duiraen funcionarel centresanitari.

Major de Pòrtol. A Ia foto podeu veure un
dels moments conflictius del trànsit al
carrer d ' Olesa.

ALARMA PER AL POLIESPORTIU DE CA'N
RUBIOL.

• I

í W»r

•1 HBRT'

onAl poliesportiu de Ca'n Rubiol,
les obres ja estan molt avançades en el
que toca a l'edifici de gimnas i vestua-
ris , s ' hi instal. larà una ala

També han demanat una nova sortida a Ia
carreterad'Inca, ja laquedónaa laben-
sineratepocavisibilitat is'hihanpro-
duït alguns accidents.

ORDENACIO DEL TRANSIT ALS CARRERS
OLEZA, MAJORIANTONIMAURA.

EIs serveis tècnics municipals jun-
tament amb Ia Policia Municipal, estan
elaborant un estudi sobre aparcaments i
sones blaves als carrers d'Antoni Maura
del Pont d'Inca, Oleza de Sa Cabaneta i

HAN COMENCAT LES OBRES A ERICA.

L'edifici propietat municipal, que
fou l'antiga fabrica d'Erica, i que fou
canviat per uns solars a Ia urbanització
del Pont d'Inca Nou, si han començat les
obres, Io que es veu al primer cop d ' ul 1,
es que s ' ha pintat Ia façana.

APROVAT EL PRESSUPOST DE L'ANY 90.

Al ple celebrat el mes d'Abril fou
aprovat el pressupost per l'any 90, el
qualpujaalaquantitatde380. 000. 000de
Ptes.

La partida més gran de despeses i qu



representa més del SOX del pressupost es
Ia destinada al personal, i oue puja Ia
quantitat de 201.594 .984 Ptes.

MOLTKS OBRES PER L'ANY 90.

L'Ajuntament ha tramés al C.I.M.,
per a que sigui inclos dins el pla d'obres
i serveis de l'any 90, una sèrie de pro-
jectes tècnics, entre els quals cal des-
tacarelssegüents: Projected'asfaltat
del carrer Garriga, millores a l'enllu-
menat públic dels carrersJaume I, i tra-
vesseres 6 i 8 del carrer de Sa Comuna;
nrojectedereformadelaPlacade ' 'Espa-
na ' ' de Sa Cabaneta.

JUBILACIO DE D. PEDRO.

Î121|-
' 'prohibido tirar escombros' ', i com es
pot veure a Ia foto precisament Io que no
falta és fems. A lomillor és que el car-
tell esta en castellà i Ia gent nol'en-
tén.

FRANCESC SALVA, UN ESCULTOR OLBLI-
DAT PEL SEU POBLE.

A un ple celebrat a finals de gener o
principis de febrer l'any 82, l'Ajunta-
ment acordà iniciar 1 ' expedient per nom-
brar fill il.lustre a Francesc Salvà i
Pizà, escultorquevaneixeralPontd'In-

A l'acabar el present curs, D. Pedro,
Bl conegut consergedel col. legi ' 'Costa
i Llobera per itius i ratius de
l'edat, esjubilarà, peraquestntotiu, el
claustre de professors i Ia Junta Direc-
tivadel'A.P.A. , hanpreparatunapetita
Cesta d ' acomiadament.

LA GENT INCIVILITZADA DE SEMPRE.

à 'jÍJf,
Han passat vuit anys, i fins ara no
tels motius al. legats per l'Ajunta-

ment pernonomenarfill il.lustredeMa-
rratxi aquest escultor que fou alumne
dels genials Gaudí i Faust Morell.

EXPOSICIO DE MARIA HORRACH

La coneguda artista santamariera,
afincada en Es Pont d ' Inca, Maria Hprrach
aquests dies té oberta una exposició dels
seus tapissos i collages a Ia galeria
d'art ' 'Bearn' ', de Palma. La podeu veu-
re, juntament amb obra de l'escultora
Marita Cort, fins al 7 de juny.

LA BIBLIOTECA S'INFORMATITZA

L'Ajuntament va aprovar l'adquisi-
cio d'un ordinador per a Ia biblioteca
pública municipal situada al Col.legi
'Costa i Llobera''. A partir d'ara es

durà unsistema informatitzat de les fit-
xes bibliogràfiques. Si tot va be Ia se-
güent passa serà adquirir-ne un per a Ia
bibliotecamunicipaldel ' 'Blanquerna'
i aixíhi podràhaverintercanvi d'infor-
mació. Totperaunmillorserveialslec-
tors.

Just devora Io que ha d'esser el cen-
tre sanitari, hi ha un cartell que diu
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DIADA DE L1ANGEL AL PINAR DE SON ALEGRE
(Es PIa de na Tesa)

Enguany es va tornar a fer, després de
Its anys, el Panoaritat a Son Alegre del

dia de 1 'Angel. Va ser una proposta de I7As-
sociació de veïnats i Ia gent hi va respon-
dre amb entusiasme. Hi va acudir molta gent
a peu des de Ia placa i, després demenjar les
panades de rigor, es feren alguns jocs pre-
parats per a l'ocasió. Esvapodercompro-
varqueelsgrans tenen més juguera que els
petits. Tothom, grans i petits, passàrem
una jornada de perfecta companyonia i crec
que quedàrem convidats per a 1 ' any que ve.

JOAHA HARIA MATAS
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de ' ' SonSant Joan ' ' deixi ben clara 1 ' as-
signacióde quatre-centsmilions depes-

AEROPORT
-NO =——

setes per adequar
re ' n rendiment.

'Son Boned' ' i treu-

Novainent ' 'Son Boned' ' fou notícia.
La gent veu passar els dies, les setmanes

La gent antiga del poble està acostu-
ida a l'aeroport. Potser no tem l'aug-

ment de trànsit pel renou ni per Ia pèrdua
d'un llocd'esplai . El que temés Ia pos-
sibilitat que una avioneta vagi a raure
damunt Ia seva teulada. A que hi caiguin
paracaigudistes ja hi estan avesats:
l'any passat en va caureun a damunt una
casad'enfrontdel'església, novorales

i, fins
i tot,
e 1 s
a n y s
c o m -
p r o -
v a n t
com es
de te -
rioren
1 e s

te -
d
1
r o
port.
A le s -
ho re s
comen-
ca a
pensar
què és
d e
t r i s t
t e n i r

i si iP
t
Kl di-
rec tor
de "Son
S a n t
Joan' '
surt al
P a s
d i e n t
que és
q u a s i
impos-
s i b 1 e

e r quèî
avione-
tes són
tan bo-
nes de
m e n a r
com els
cotxes.
La pre-
g u n t a

tudat un terreny tan aprofitable
camp d ' esports pel poble.
Fins i tot l'Ajuntament ho intenta.

Però, vet aquí, que de tant en tant una
mà misteriosa remena l'olla per deixar
ben clar que ' 'Son Boned' ' és ' 'Son Bo-
ned' ', que té un (ouns) propietaris i que
de poliesportiu pel poble res de res.
Primer fou 1 ' atzar que, en forma d'acci-
dent, posà l'aeroport a les planes dels
diaris : va caure una avioneta quan anava a
aterrar. Sortosament ho hi va haver fe-
ritsgreusni greusdanysmaterials.
Les versions en els mitjans de comunica-
ció forendiferents: uns donaven Ia culpa
als nens que jugavena Ia pista. D'altres
que un cop de vent havia forcat l'acci-
dent.
Després d '' uns dies els primers publiquen
un comunicat amb entrevistes als veïns
donant suport a Ia segona tesi .
Qualque periodista comenta que hi pastu-
rencabres, a ' 'SonBoned' ' . Cert, hi te-
pen el sestador en una de les naus. Deu
ésser perquè alguú els hi deixa estar.
Per si queden dubtes, a Ia setmana següent
BS fa lloc en el diari perquè el director

surt tota sola : si en va caure una fa uns
dies a les pistes, no en pot caure una al -
tra en un altre lloc? Com es pot estar se-
gur? I Ia gent nova? Aquestes persones que
han comprat el seu xalet al Pont d'Inca
Nou o al PIa de na Tesa per fugirdel trull
de Ciutat, no temen tan sols a Ia possible
caigudad'una avioneta. Aquestes perso-
nes estan retgirades pensant que se ' Is ha
acabat lapau, eldormirtranquils. Aero-
port - Ho !

Però, què passaria si desaparegués
l'aeroport? La gent que va veure expro-
piades les seves terres perunamillora de
les comunicacions, podria reclamar els
seus drets de propietat? I si ho feia, què
en faria de les terres? Podria l'Ajunta-
ment obtenir-les pel poble? Quines se-
rien les despeses que Ia gent hauria de
suportar? Quants anys restarien endeu-
tades les arquesmunicipals?
Bs difícil endevinar-ho. En qualsevol
cas resulta dolorós que les
instal. lacions i els terrenys de ' ' Son
Boned'
pocs privilegiats.

puguin disfrutar-los uns

CAVALLKT QVAM EKKS JOVK
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Des de Ia Casa de Ia ViIa
SANT MARÇAL90. PROGRAMA DE FESTES

Dissabte, 23 cte juny
16 h. - Gran Tirada al Plat, a Son Verí
17 h.- Ia Carrera d'exhibició de
' 'Quads' ' (Motos de 4 rodes) , al circuit
de Sev tres germanes
18'30- Cursa popular Sant Marcal 1990,
per Sa Cabaneta
20'30-Actuaciómusical
21'30- Inauguració de l'enllumenat ex-
teriordel'esglésiadeSantMarcal (do-
natperl'Ajuntament)

tró
18 h.- Volta cicloturista al municipi.
Sortides: 18h (Pòrtol), 18'15 (SaCaba-
neta), 1B'45 (EsPladenaTesa), 19 (Ks
Pont d ' Inoa - Aeroclub )
23 h. - Qran verbena, amb els grups : Kuar-
so, Kl Regreso, La gran Orquestra Plate-
ria

Diumenge, 24
Gran trofeu SantMarcal demotocicli«
Puntuable pel campionat de Balears
8'30.- Verificació i entrenaments ofi-
cials
11 h. - Carreres de 50 oc, 75 oc i 125 cc.
Circuït de Sa Cabana
19 h. - Missa a Sant Marcal
19'30-PregódeSantMarcal, acàrreode
Mn Josep Capó
19'45- Concert de Ia Capella Oratoriana
(Dir: QoriMarcús)
21'30- Inauguració del IV Certamen de
pintura de Marratxi, al saló d'actes de
l'Ajuntament. Ks podrà visitar fins dia
1, de20a22h)

Dimarts, 26
18 h.- Presentació del joc didàctic
' 'ConeixMarratxiambel jocdelaserp' ' ,
deBonifaciMolada, BielRotgeriGuillem
Ramis. Editat pel Gabinet Psicopedagò-
gic i Social de l'Ajuntament. (AIs
al.lots d'EGB oue hi asisteixin se'ls
n'entregaràunexemplar)

Dimecres, 27
21'30- Nit infantil: El petit circ d'A-
frica, amb: "National ballet du Sene-
gal' ' , ElmàgicRicky, ElspallassosCha-
tara, Cholo i Pocholo, Los Platas-acro-
bàcia, 7upi de TVK

Dijous, 28
18h.-Voladad'estels, aLaVerònica
22 h.- Funció teatral. Kl Grup Mitjorn
representarà l'obra 'Virgo Potens'',
d 'Andreu Amer

Divendres, 29
11 h.- Missa solemne, seguida del XXIV
Acte d ' homenatge a Ia vellesa del Munici -
Pi
19 h.- Inauguració de l'exposició dels
artistes locals, al saló parroouial de
Sant Marc*l
19'15- Gran festa infantil, organitzada
pel grupd' esplai Es Campet deSaCabaneta
22 h. - Gran verbena-Shov, amb els grups:
Voltors i Hicky Collins, El shovde Moo-
ligthstars, L'OrauestraClippers

Dissabte, 30, Sant Marcal
11 h. - Missa solemne en honor del sant pa-

Diumenge, 1 de juliol
16 h. - Carreraciclista de juvenils i afi-
cionats
18 ' 30- Carrera ciclista dels veterans
21h.- Entregadelspremisdel IVCertamen
de pintura de Marratxí, del concurs de
cartells i del concurs de redacció; al
salód'actesde l'Ajuntament
21 ' 30- Nit de Folklore popular. Celebra-
ciódelaVIIBalladaPopular, organitza-
da pel grup Airesdes PIa de Marratxí, amb
invervencióde: Esclafits i Castanyetes
(Artà), Flors des Salt (Puigpunyent),
Revetla de Sant Antoni (Son Ferriol),
Aplec de Marratxí, Grup municipal S'Es-
tol (Esporles), Revetla d'Algebelí
(Muro), Escola de ball de Bunyola i Aires
des PIa de Marratxi. Actuació especial
del grup de danses ' ' Beni Amers ' ' ( d 'Al -
ger)
24 h. - Final de les festes amb el tradi-
cional Castell de Focs Artificials

AQDEST AJDVTAMEVT VOS COHVIOA A TOTS ,
VEIVATS I AMICS DEL TERME, A L
VOSTRES FESTES. TOTS ELS ACTES
GRATDITS. MOLTS D ' AVTS !
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A los 50 años de colocada Ia primera piedra

de nuestro Templo Parroquial

celebra

P O N T D' I N CA
tal acontecimiento,

y tributa homenaje a su

patrona

S A N T A C A T A L I N A T H O M Á S

1 8 9 0

A l'Asscmblea Parroquial, de dia 16 de
Marc, vaig demanar voluntaris per a for-
*ar una Comissió Promotora de les Peste«
del Centenari. De llavors encà, aquesta
comissió està treballant amb il.lusio.
Però el aeu desig és que també tots vosal -
tres, desdel més gran finsal més petit,
compartigueu solidàriament l*alegria i
Ia responsabilitat del Centenari. Tant
de bo que ningú s'hi senti indiferent!
Tant de bo que tots hi aporteu entusiasme
i calor de germans !

Des del punt de vista pastoral, desig
que Ia nostra parròquia, amb motiu deI
Centenari , esdevengui més i més una gran
familiadegermansques'estimen de ver i
fancamijunts. Unacomunitatvivaiacti-
va, banderablancad'unitat idepauenmig
del nostre poble.

Amios, val Ia pena que ens engresquem
en Ia celebració del Centenari. Ha de ser
una fita lluminosa dins Ia nostra histò-
ria.

Una forta abraçada a tots.

GDILLOf PAROtA GAJJiES, Rector

*

A G O S T O

lni|>. l*nliu-rnirn — l':ihnu

Vos anuncïi una notícia que ens hauria
d'omplir de goig a tots els qui formam Ia
ran familia cristianadel Pont d'Inca:
IA 22 DE JUNY FARA 100 ANYS QUE VA SER BE-

NEiDA I COL.LOCADA LA PRIMERA PEDRA DEL
NOSTRE TEMPLE PARROQUIAL. Començarà
aleshores 1 'Any del Centenari. No és ver
que tan faust esdeveniment mereix esser
pregonatalsquatrevents7Esperaixoque
voldria que aquesta carta arribas a totes
les vostres llars i a tots els vostres
cors, com una escomesa xalesta i entran-
yable . Volemcelebrar una gran festa IUna
festaqueduritot l'any: L7ANYDELCENTE-
NARI. r/ / )

*•/
r

-"•- v*S *>',/t<f' . 'ioJ//'W.E.
1
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PROQRAMA
DBLAPRIMERASETMANA

DEFESTES
DEL CENTENARI

16deJuny
Llh.-CercavüespeLïcarrersanunciantlesfes-
;esdelCentenari
iO'30.-MissaSolemne
31 '30.- Pregó que pronunciarà Josep Mascaró
3asarius,anlicveidel Pontd'L·ica
i2'30.-Revertia:BaUsmaUorquinsfinsatrenc
l'alba

torn d'un botó", pel grup de teatre XICA-
RANDANA,del'I.B. "OuiUemSagrera"(Bs
pregaabcassiatentsqueportinboto,fuiaguDa
decosir)

18,19,20i21deJuny
Exposicions de les obres participants ak cori-
cursosdedibuix, fotogranairameUers

17deJuny 22deJuny
LOh.-JocsinfantUs,ambconcursdedibuixos, 21 h.- Missa solemne: ja fa cent anys de La
GHncanacultural,cucanyes...etc coUocaciódekprimerapedra
L8h,-'HrobadadeCorakinfantUs 22 h.- Revetia juvenil, amb les actuacions de
21'30.-Representacioteatralderobra"En "Canyamel"i"JuanltoPterchaysusCo^aos"
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Fer ui fine

EknousbanquersdePòriotCristòtarGarauiSe-
bastiaBonas,del'oiicmad'EsCiadit

Ca'nToioldesaUet,unapoputoibotigaporto-
UnaquehatancaUessOTesportes.

La Comissió ragantaadora de les festes del
Centenand'EsPoatd'bwaTotssafests,eUs.

p^un3rHpfr3EBn^~3nffnw nffî  Ri7Juc
aquests dies té exposició oberta a Ia gatena
BeamdeCiuUt
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Mn.GuinemPareia,deMa Eselnou
rectoTd'EsPonîd'ÙMadesdelpassatortubre.
Abam havia estat a Génova, Manaco
tanyíiCampos

FranceseaBaneiaésUnavaearteraajudantdePòrtoliSaCa-
banrtade$deiaunsmeso&Pntefeinaqoehiha,pefo,encara
nobastt. Ekreíponsab^ídeCorreushauriendeíeniiencomp-
teelcreixenwntdelnostrepobteiUsOTadisseminaeiáAquí
tjuqAii*ctMim**i ^btgfiOffPHM*HftfHffiilfBMJil^"

MateuCany*Ues.Noupouciamiinicipalanibplacaenpro-
jietatDuvintanysdsfadniencaianoestàcompromès....

BematMarà,d«SanuManadelCami,unakrenoo
poticiaperaManatn.

Mn Josep Capó, de Santa Matia deI Camí,
coLlaboradoribon amicnosbe Eoguanyésl'encane-
gatdeierriPMgódeSantMaMaL

Soi Mana RosscUó Maimó, d'EsCamteó. Abans d«
veniraPòrudvaestaialccmTentdeSaPobkL
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D'entrada vos vull dir que el títol
l'he pres d'un article que he traduït i
comentat de Peter Jackson, sobre Ia pro-
tecció dels animals. Acabat l'article,
iMi l'he llegit una altra vegada. Potser
encara hi trobareu errors i desencerts.
El que vos vull dir és que a Ia fi no he sa-
but si al títol »os podia ser aplicat a
nosal t res, els humans.

ANIMALS DECOMPANYIA(D
Cada diaés més gran el nombre de per-

sones que té un animal de companyia. Oai-
rebé tots es ' 'conformen' ' amb un ca o un
ix, peròn'hihagues'estimenmésalgu-

na ' 'cosa' ' mesexotica, desdetortugue-
tes fins a grans felins.

Sigui coa sigui, hen d'admetre que es
cant reu amb 1 ' animal una obl igació mini -
ma: Ia de tenir-ne un bon esment. Així
també hemd'acceptarque n'hi ha d'espè-
cies que presenten dificultats per a
adaptar-se al tracte domestic, o que no
s ' hi poden adaptar mai.

Una gran part dels animals ''domes-
ticats' ' provenen directament de lacap-
tura d'individus en estat salvatge, on
tenen un hàbitat, condicions de lliber-
tat, alimentació i entorn "social"
molt específics, i per tant, mals de re-
produir en captivitat o domesticitat,
especialment a les ciutats. Hi ha espe-
cial dificultat en què trobin una vida i
entornnormals, i tambéfamal trobar-los
una dieta adient o donar-los les condi-
cions de temperatura o humitat que neces-
siten. Lacaptura, el transport, l'enga-
biament, l'angoixa, Ia separació de Ia
seva pròpia espècie i medi ambient, els
comdemna per forca a una vida breu i tor-
turada .

El desig de tenir un ' 'animalet rar' '
fa que es cacin més aquelles espècies en
perill d'extinció perdemanda del consum
d'unmercat creixent (i lucratiu) d'ani-
malsdecpmpanyiaamajorpreu, mésperse-
cució, finsal'extermini.

Tant el W.W.F.(2) com altres enti-
tats que defensen Ia natura i els drets
dels animals no s'oposa absolutament a
1 ' adopció d ' animals salvatges com a ani -
mals de companyia, sempre que aquests
acceptin bé les condicions de domestici -
tat si Ia captura no posa en perill les
poblacions salvatges i si els animals no
comporten risc pel país importador.
(Tots sabem exemples nefasts dels efec-
tes de les introduccions incontrolades
sobre Ia fauna autòctona. El que sí s'ha
d'evitar és que el comerç incontrolat i
egoïsta acabi per a sempre amb les pobla-
cions salvatges. (Podemarribar a ' 'vo-
ler' tant els animals que els ' 'liqui-
dem' Coses dels homes educats, dels
animalssuperiors) .

nitari, moltes malalties tenen unj
transmissió directa o indirecta entri
elsanimals, ientreelsanimalsil'home
Lescondiciqnsenquè escapturen i trans-
porten, Ia il.legalitat o clandestini-
tat, a vegades, d'aquest comerc fa qui
aquest risc sanitari sigui elevat.

el pe
Ii

'l
Seria molt llarg d'esmentar

rill que aquests animals ' 'turist
forca'' comporten per a les faun
pais receptor, perquè s'han donat
moltscasos catastròfics i difícilsd
turar o de controlar. Des de les rates al*
conills, desdecertesespeciesdepeixof
o mariscs, capaços d'eliminar els seu«
competidorsnatius, desdelescotorresJ
lloros que ja colonitzen algunes ciutat«
ocupant el lloc dels coloms fins a Ia pro-
liferació demoixos o cansasalvatjats ei
els espais naturals, són fets que hem di
tenir en compte i veure-hi Ia nostra res-
ponsabilitat .

Tots recordam casos ben trists con
els de Ia lleona Elsa, que, perquè ja nc
era aquella ' ' joguina peluda ' ' que fou de
petita, va patir l'abandonament i uz
llarg calvari . En pagament als seus ser-
veis, ja no podra viure mai més entre el«
seus congèneres, els lleons, perquè no h;
tengut una educació natural, salvatge,
com Déu mana. No és una lleona. Va sei
criada com un juguet mecànic.

Com mos convé fer amb Ia nostra con-
ducta cap als homes, cap a les dones, car
alsnins, tenimcadadial'oportunitat de
revisar Ia nostra responsabilitat i
tracte amb els animals, amb les plantes,
amb les coses. Siguem persones !

VICKMÇ SASTKf

(1) Traducció lliure i comentaris de
1 ' original de Peter Jackson ' * Animals er
Perill. WorldWildlifefound" .

(2) El W.W.F. és una fundació inter-
nacional perala conservacióde Ia flora,
fauna, paisatge i aigua estesa per tot eJ

Per altra part, pel que fa al risc sa-



UN DISC RECOMANABLE

' 'Glory' ' . Així és com es diu el títol
e Ia pelxcul. Ia, i per tant del disc de Ia
ateixa películ.la. No xerrarem de Ia
elícul.la, perquè a l'espai d'aquest
rticle no ens interessa, però sí parla-
emde lamusica. La banda sonora original
el film ' 'Qlory' ', brilla pel seu gran
ivellderegularitat i elseugrannivell
e qualitat, que és constant en tots els
Dments de l'audició (sobre tot en els
arrersi ' 'gloriosos' ' quinzeminutsde
'album) . La primera etapa del diso pre-
ara 1 'oient per a Ia impressionant i de-
Lnitiva segona part del disc.

Trepidants ritmes de tambors, clàs-
ius en el context del film, obrin molts
els temes, que semesolen després amb Ia
Brcaimajestuositatdelsviolinsidels
arns respectivament.

Les melodies, difícilment supera-
Les, duen l'oient a un estat d'emooio i
Ktàsi indescriptible. També hi ha abun-
incia de cors, que es reafiraea espe-
Lalment a un tema del disc, i que ens re-
arden els utilitzats per Norricone a Ia
amosa ' 'TheMission' '.

?1 1Z*-- f- diferent aquesta banda so-
ira de les demés ¿SU£ hs sentit, es que té
iaperfectaharmonia, ielscjaHvisdeto,
fins i tot de temps, estan perfectament
»llaçats, formant una sonoritat con-
inta que sona delicada, meravellosa, i
ibre tot celestial.

Horner (< sitor de "Wi-
'Fieldsof Dreams' ' ), ésel

msable de tot aixo, em el creador d'.
iesta impressionant obra, d'aquest
tvellós pnema musical, que té com Ia i
.n virtut, haver convertit Ia conjun-
i harmonització de notes en un art, i

t el que significa aquesta paraula -

JABNK TUGORSS

I'

.,.UNA PELLICULA
''CUANDO HARRY EMCONTRO A SALLY''

APROXIMADAMENTRANTDUESHORES,^
Aquest es el t aproxi

1. licula, i el que prqbabl
remdel filmdeRobReiner.

La pel.lícula ens conta unes rela-
ons atípiques entre un home i una dona
illyCristaliMegRyan) ilesdiferents
apes per les que els seus mutus senti-
nts passen, en una reflexió damunt Ia
da en parella, intencionadament des-
Dvistade qualsevol trascendentalisme
necesari, que no encaixaria en el to de
pel.lícula.

-isn3i)-
No es pot negar que Ia comèdia, que

així l'hem de qualificar, aoonsegueix
entretenir 1 ' espectador poc exigent.

Reiner dota el film d'un dinami
un fons desenfadats, bases, junt;
ambelsguionsdel film, delapel.lícula.

Billy Gustav i Meg Ryan estan correc-
tes, simplement, però les seves carus-
ses, constants i contínues, no són gaire
gracioses, tal vegada perquè el guió,
'nominat",forcava molt els actors i

els col. locava als límits de Ia quotidia-
nitat, que suposadament cercava Reiner.

Una vegada vista Ia pel.lícula ens
podem demanar dues coses : Per què va fer
Reiner el film, i per què l'hem anada a
veure.

MTNOiI UBBJ

Aquests

® l
rvvttiamvnAA,

els dedica un po aa larevista

Pòrtuli i a tots els seus
col.laboradors.

Treballàreu ambmolta il.lusió
allò que un dia teníeu en projecte.

Vàreu pensar en una revista
per donar a Marratxí Ia imatge que es

/mereix.

I un dia vos va passar pel cap
/dir-li revistaPòrtula,

i és tan gran i'èxit que Ia
/llegeix tot el Terme,

des del més jove fins al més vell
perquè s'il.lustren

i recorden 'aquell temps''.
I és tan agradable posar al corrent

tots els ciutadans d ' aquest
/Tei

I si continuau així
Ii veig un gran pervindre

Ia revista Pòrtula de Marratxí.

FKUKXSC PEREZ
Marratxí, 17 de maig de 1990
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Per C O R R E U ens assabenten que:

ARCA -Associació per a Ia revitalit-
zació dels centres antics- duu dos anys
intentant fer una feina mésomanco serio-
saencaminadaalaprotecciódelPatrimo-
ni Històric Artistic. Si fins ara s'ha
centrataCiutat, télaintenciódefer-se
extensiva a tot Mallorca. S'ofereix a
col.laborar amb escrits i es posa a Ia
nostradisposiciópertaldeferunsegui-
ment de tot el que es pug^ui fer a favqr del
nostre patrimoni artístic, històric,
etnològic o arqueològic.

Des d'ara comptam amb ells i alhora
els oferia Ia nostra col. laboració.

A Ia GALERLA TRES D'OROS hi ha l'expo-
sició ''Viatge a Albopàs'' formada per
imatgesdeTomeu l'amoi permúsicad'An-
toniCaimari. Del8demaigal2dejuny.

La revista LLUCMAJOR DE PINTE EN AM-
PLEcelebraelnúmero lOOamblapresenta-
ciód'una publicació extraordinària so-
bre temes d ' àmbit local. Enhorabona !

La llibreria MOZART fi COMPANIA, de-
dicada a literatura musical hm tret un
natàleg dels seus fons.

Dia 1 de juny, a l'Auditòrium, hi ha
l'actuaciódeLitoVitaleCuarteto, pre-
sentat per XOCOLAT centre.

El Q.O.B. obre una exposició al
Claustre de Sant Antoniet amb el lema
' 'Per una Mallorca digna. Prou d'urba-
nitzacions!''. Crida l'atenció que un
dels patrocinadors és ''GESA''(! !).
Restaraobertadel 16 demaigal 2 de juny.
També el GOB, dia 5 de juny convoca una
manifestació, amb el mateix lema, a Ia
plaça d ' Espanya de Ciutat a les 20 h.

El S.I.A.C. (Servei d'informació i
atenció al ciutadà) ha atès un total de
L774 consultes des de 1 ' inici d'enguany.
El Gabinet de mitjans de comunicació del
Govern Balear ens recorda que podem efec-
tuar-hi cridades gratuïtes a través del
900.321.321.

Les inversions estatals discriminen
greument Ia Comunitat Autònoma de les
Balears. ElGabinet deMitjansdecomuni-
cació del Govern Balear ens informa que
segons Ia Balança fiscal del 88 el govern
central deMadrid va recaptar 53.000
milions a les Balears, mentre que Ia in-
versió (comptant les despeses comuns)
nomesfoudel85. OOOmilions. Aixòvoldir
que es quedaren ambmés de 67. 000 milions
nostres.

PnBLICACIQMS PgRHflgR;

SES SIS CENTURIES, de Llorenç Febrer
Rotger. Monografies Ferrerienques, 4.

Es tracta d'una recerca de diferents as-
pectes de Ferreries -històrics, socials
i culturals- , basada en una abundosa bi-
bliografia. Segons el mateix autor amfc
aquest treball ha intentat 'cercar i
aprofundir les nostres arrels per trobar

; més els iunpoci
identitat.'

í nostres orígens, Ia nostra

INDEZ 1989 (II Legislatura) del But-
lletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears. Relació dels diferents apar-
tats de les activitats parlamentàries
del passat any. Es interessant quant a
tenir tot el material de proposicions,
mocions, preguntes... agrupat i poder
fer el seguiment d'un proces concret;
però si Ia utilitatd'un índex estriba en
facilitar al màxim Ia localització d'un
determinat tema , aquest del BOPIB no re-
sulta gens útil, ja que hi es tpt mesclat,
sense cap tipus d/organització sistemà-
tica. Creim que es un aspecte que es pot
amillarar de cara a propers anys.

PREGO DE SETMANA SANTA 1990, de Pau
Reynés Villalonga. Col·lecció "Es Mo-
rull ' ', 11. Presentadacomasuplement de
Ia revista ''Lloseta'', aquest«
col.lecció està dedicada a temes rela-
cionats amb aquell poble. En aquest cas,
l'autor dóna unes pinzellades folklòri-
ques sobre les celebracions de setmana
santa a Ia Llosetad'un temps per després
plantejar uns interrogants sobre Ia vi-
vènciaespiritual d'avui endia.

EL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTO-
NOMA DE LAS ISLAS BALEARES PARA 1989. Pu-
blicat per Ia ' 'ConselleriadeEconomía s
Hacienda'' delGovernBalear. Faunestu-
di de Ia distribució dels pressuposts,
segons^les diferents funcions i progra-
mes . Dóna també relació dels ingressos i
de les inversions. Malgrat Estatuts i
LleisdenormalitEacióestà redactat ín-
tegrament en espanyol.

POBLICACIOMS PgPTODIOPgS:

D'entre les revistes associades e
PREMSAFORANA DEMALLORCA rebudes desta-
Cs|mn •
SaU •

ARIANY, No 166 (I-II 90), que duia
It de temps sense sortir.

ES SAIG, d'Algaida, 113 (V 90). In-
clou, quasi a tall de separata, Ia confe-
rència de Sebastià Trias Mercant ' ' El P.
Bartomeu Pou : primer historiador de Ia
filosofia espanyola''. També fa refe-
rència de Ia presencia de Ia ceramistc
Carme Hermoso a Ia VI Fira del Fang de Ma-
rratxí i

FELANITX, 2695 (5-V) . Du el text de 1«
presentació que del llibre ' 'El bell es-



uard'' del poeta Joan Mainó va fer el
Dstre mutu Asie i col·laborador Pere
stelrich. Hi tornam trobar coincidèn-
iadepublioaoiode l'article ' 'Laculpa
• Lituània?" del també Amic i mutu
oí. laborador Ramon Turmeda.

CAMPANET, 49 (HI-IV). Dóna notícia
e Ia ressenya que publicàrem des d'a-
uestesplanes5obre ' 'LaMusicaaCampa-
Bt" .

PERLAS Y CUEVAS, de Manacor, 754 (28-
V). Inclou l'article ' 'Una nova eina al
ervei de Ia Música'' de Biel Massot i
untaner.

EMTRE TOTS, de Palma Nova-Magalluf,
4 (III-IV) .Manténunaentrevistaambel
resident de Ia Comunitat Autònoma. En-
realtrescosesdiu: "P-Selehacriti-
ado su asistencia a Ia cena homenaje al
IcaldedeMarratxí. R-Enesteasuntohay
n aspecto pol i t ico y un aspecto humano. ¥
s el aspecto humana que un pueblo y un
rupo de amigos han apoyadoaVidal. Nunca
Ividaré que yo mismo he pasado por una
ituación algo similar cuando Félix Ppns
e montó una comisión de investigación-
hora no Ia ha hecho en el caso de Juan Gue -
ra- con resultado cero sobre ayudas
grícolas cobradas por mí correspon-
iente al año 82. Entonces, en losmomen-
os quizásmás bajos y de desánimo por los
ue he pasado, tuvo el apoyo de muchos
micros, alcaldes, familiares, etc. reu-
idos en un restaurante deVilafranca que
e animaron a seguir. De no ser por eso,
uizás hoy no estaría aquí.
P-Bueno, pero, hay Ia sentencia del

ribunal de Justicia. R-Sentencia recu-
rida. Cierta clase política me acusa de
esacatoal Tribunal para esa cena np hubo
ingún comentario sobre Ia sentencia que
a sido recurrida y por tanto no es firme.
1 que habla tanto en el PSOE está conde-
ado por el mismo tribunal y se sienta en
1 grupo de parlamentarios socialista
aliendo a Ia tribuna de oradores à ha-
larnos de honorabilidad. Don PepAlfon-
o compagina tres cargos públicos con
ueldos de las administraciones munici-
al y autonómica y esta sentenciado por el
ribunal pordesacato, como tiene Ia sen-
encia recurrida tiene todo el derecho a
entarse en el Parlament Io mismn que el
IcaldedeMarratxí. ' '

INCA REVISTA, 21 (IV 90) . Ens infoi
ue a principis de febrer en Es Pont d ' In-
a hi moria el germà Joan Jaume, de La Sa-
Ie.

COANEGRA, de Santa Maria del Camí, 70
III 90 ). En una entrevista feta pel nos-
re amic i col. laborador esporàdic Mateu
orroaAntòniaCanalslidemana: "P-Com
ra Sant Marcal? R-Per Sant Marçal duien
iurells, i també mos compraven un siu-
ell. I quan tenien 10 o 11 anys, amb al-
res al. lots, hi anaven a peu. Es meu ger-
à Andreu un any hi va anar dues o tree ve-
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gades en un dia. Compraves siurells, ge-
rretes, bevies un gelat si duies doblers.
Jo hi vaig anar una vegada de casada. De
fadrina hi vaig anaramissa amb so carro,
amb mumpare. Una vegada de casada hi vaig
anar amb so camion d'en Colau, que feia
viatges. Hi vàrem estar una bona estona.
Era molt divertit Sant Marcal. Feien un
ofioi iballaven. Dediafeiencorregudes
de peu i demàquina. ' '

En el No 71 (IV 90) hi ha un article,
signat perquatre al. lotes, sobreel glo-
sador marratxiner Antoni Canyelles i
Rigo, de Sa Font.

BUTLLETI OFICIAL DEL PARLAMENT DE
LESILLESBALEARS, 83, 84, 85 (IV-V)

En el No 83 trobam una pregunta del
diputat Sebastià Serra que ens interessa
per Ia seva possible relació amb Marratxí
iquediu: "AtèsqueaMallorcaexistei-
xen 25 projectes de nous camps de golf, a
més dels 8 contruïts i dels 11 ja apro-
vats, quinscreu viable laConselleria de
Turisme, a partir de les expectatives
turístiques i de Ia problemàtica terri-
torial?"

També hi trobam una proposició de
llei, presentada per una sèrie de grups
polítics, relativaalareformadeI'Es-
tatut d'Autonomia per a les Illes Ba-
lears. Entreelssignantss'hicomptael
batledeMarratxí, GuillemVidal.

Encara en el mateix 83 trobam una sè-
rie de preguntes del diputat socialista
Llorenç Rus relatives a CARMA: ' 'A quina
fase es troba l'expedient n.IA-PM 5/90
del 15.01.90 de 'Perfeccionament d'In-
dústria' de Cárnicas Mallorquínas SA
(CARMA)?; Coneixent laConselleriad'A-
gricultura el termini de 45 dies per a Ia
instal. lació d'un nou equip, com ha per-
mès quees torni a l'activitat industrial
amb les mateixes anomaliesdecontamina-
ció, renous, males olors, etc, que afec-
ten als veïns de Ia zona?; Quin tipus
d'accions pensa adoptar aquesta Conse-
lleria per aturar aquestes situa-
cions?' ' . Iencara: ' 'Aquinafaseestro-
ba l'expedient sancionador incoat a Cár-
nicas Mallorquínas SA (CARMA)?; Per què
estant en tràmit dit expedient permet
aquesta Conselleria de Sanitat l'ober-
tura i/oreiniciaciódelesactivitatsde
CarnioasMallorquinas SA (CARMA)?; Qui-
na resposta ha tingut l'Ajuntament de
Marratxí davant el requeriment fet per
aquesta Conselleria pr tal que es pren-
guin les mesures pertinents pels proble-
mes detectats a Cárnicas Mallorquínas SA
(CARMA) ? ; Quin tipus de seguiment ha fet
aquestaConselleria?' ' .

El No 84 està totalment dedicat a
l'Informe-Estudi sobre l'Oferta Turís-
tica No Legalitzada.
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POBRE
si és del Mallorca, del Barca* o del Ma-

Cam molta gent sap, visc a Ciutat,
vaig neixer a Ciutat, vaig creixer a Ciu-
tat. . . sqmdeCiutat. ICiutat, commoltes
altres ciutats aue camencen a fer-se una
mica massa grans comenca a patir de les
malalties típiques del creixement: di-
ferències culturals, linguistiques,
econòmiques, socials, inseguretat ciu-
tadana. . .

Davant qa meva, al replà d'una tenda,
cada nit hi dorm un pobre. Mai l'he vist
com s ' hi instal. Ia, ni com ni a quina hora
deixaelseudormitori: semprequeelveig
no són encara les set del matí i ell encara
dorm. Aixó en el fons em consola : ha acon-
segui t sobreviure un dia més. Per matalàs
te unsquants cartrons procedentsde cap-
ses desfetes, i per tapament unes quantes
jaquetes i una flassada vella. Sempre Ii
6urtenelspeus, queténus, sencecalce-
tins. Això no ho entenc, a mi m'és molt
fàcilquese'mcongelinelspeus. Alvol-
tant hi ha les sabates, i papers pentura
del sopar del dia anterior. I així cada
dia, desde famoltsmesos. . .

Crec que ningú sap què nom, ni si té
família o si no en té, si sap que existeix
l'hospital denit ono hosap, si téestu-
dis, si sap treballar,si estàmalalt, si
esfelicaixionohpes, siaspiraamillo-
rar o no, si té a qui demanar ajuda o no, si
té amicso no, si Ii agrada lamúsicao no,

iaJ. tfii ucïJ. nu9xxuiua, ucro. oai^,a, u uvjL rM~
drid, si sap que existeixen els ordina-
dorsono, sisapqueMallorcaésunaillac
no, si parlamallorqui o foraster. . . No,
no en sabem res.

No m'he aturat mai a pensar què det
fer durant el dia. No sé si deu passejar,
cercar qui Ii doni menjar i roba, si va di
carrer en carrer cercant el que Deu vulguJ
que trobi. El que sívaig pensar l'altri
dia és que pentura ell, o altres com ell,
pentura és molt més feliç que nosaltres,
EIl no té res de què gaudir, però tampoc
res de què preocupar-semés que de sobre-
viure , que no és poc, però ho aconsegueix,
No té stress, i no es preocupa ni del càn
cer, ni de Ia sida, ni dels imposts, ni di
les discussions, ni dels infarts, ni de:
colesterol, ni de si el dòlar puja o bai
xa, ni delssindicats, ni del trànsit, n:
delbàsquet. . . no, perquenpsapqueexis-
teixen. D'aquí podríem discutir si Ij
infelicitat ve del coneixement o si e!
coneixement ens du cap a Ia infelici
tat. . . nohose. Peroquanpensaixo, hedi
confessar, ( i pentura no està bé dir-ho t
no sé ben bé el que dic), que teno sana en
veja d 'aquell pobre.

CEAJEWTXL AMGO, VICH I MARTOKKLL

MUSICA VISTA

I.- A Ia Viena de 1790 hi arrib
Mosart amb un nou títol amb libreto d
Lorenzo da Ponte: ' 'Cosi fan tutte' ' . L
tercera col. laboracióentremusic i poe
ta després de ''Le nozze di Figaré'
(1786) i"DonGiovanni" (1787).Elpu
blic vienès, ben al contrari que el d
Praga, mai no valorà degudament el
sitor. Modes. . .

II,- Dos-cents anys mes tard, e
'Cosi.. .' ' s'ha convertit en un del

títols més polèmics del repertori mo
zartià: el propi Wagner posà enentredi
lagenialitat i al'altrepunt demiraRi
chard Strauss el defensa fins a l'ex
tr Id

PERK ESTKLRICH I MASSUTI

A
SA

CABANETA

trobareu
Cafè CA1N CARRIO
Papereria SA CABANETA
CafèNOU
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â 150 anys (juny, 1840)) En fa 75 (juny, 1915)^

Només hi ha 223 rebuts de
La decimaciodelB38. S'ha
i'elaborar Ia llista de
tots els que manquen.

fa 100 (juny, 1890))
La quantia més grossa de

La quota general de con-
sums correspon al grup
l'aiguardents i licors.

SoI. lipiten a Ia delega-
3ió d'hisenda el ccrres-
3onent permís per a que
aquest municipi pugui fer
9fectiva Ia quota de con-
sums en el proper exercici
»conòm.ic 1890-91 mitjan-
;ant el repartiment veï-
nal.

Hi ha una sessió extra-
3rdinaria del consistori
perconvocatòria d'Antoni
Solé, delegat especial
iel governador. El motiu
is el descubert que l'A-
juntament té amb Ia caixa
l'instrucció públicaper
aatencions del 3ertri-
aestre, consistentsenel
pagament d'havers imate-
rial d'escola dels mes-
tres. Hoarreglaran endeu
dies.

El batle nomena una
3omissio per aclarir per
ïuè es deixen de signar els
3omptes de material de les
9scoles. Estarà composta
pels regidors Carrio, Mi-
juel Serra i Josep Serra.

Es dpnen per rebudes
arovisionalment les obres
iel nou cementeri, diri-
jides per Gaspar Reynés i
2oll, segons plànol de
L'arquitecte Joan Guasp.
In grup de regidors fa
3onstarqueel contractis-
ta no ha fet les obres se-
jons el plànol.

Han d'acabar les obres
letancament del cemente-
ri dels apestats.

La recaptaciód'alco-
holsi líquidsespirituo-
sos deHarratxi durant
l'exercicil7B9-90 puja
Ia quantitatdel716ptes.

Les escoles de nins de Sa
Cabaneta i d'Es PIa de na
Tesa no tenen local su-
ficient pels alumnes as-
sistents. La comissió
d ' obres hi ha de passar per
estudiar les possiblesmi -
llores.

Acorden 1'augment d'un
regidor a l'Ajuntament
perquè el terme ja passa
de 4001 habitants.

an fa 50 (juny, 194D)^)

La "VTvoltaciclista a
Mallorca' organitzada
per Ia ' ' Peña Nicolau ' ' de
Palma i patrocinada pel
diari"Baleares" pas-
sarà perMarratxí. L'A-
juntament aporta 25 ptes
per ajudar a les despeses.

L'escola nacional de ni-
nes de SaCabanetaneces-
sita una cadira debracos
peralamestra, 12cadires
baixes per a Ia classe de
''labores'',unataula per
a pàrvuls i dues pissa-
rres . El consistori acor-
da enviar-hi,de moment,
lescadiresi lataula.

L'Ajuntament es subs-
criua Ia ''Historia de
laCruzada Espanola" per
200 ptes anuals.

La delegada rural de
-'Falange Tradicionalis-
tayde las JOMS", Rosa
Amengual, fa unaconfe-
rència de divulgació a Sa
Cabaneta sobre lallei de
protecció de yiyendes
econòmiques, dirigida a
les camarades de ' ' Falange
Femenina' ' . Posenuncamió
adisposició de les d'Es
Pont d'Inca i d'Es PIa de
na Tesa per a que hi pu-
guinassistir.

Lloguen una cotxera a
Andreu Juan Bennassar, si -
tuada a Ca'n Guidet, per
posar-hi elcarroderegar
de l'Ajuntament.

Han de tapar Ia boca d'un
pou de refugi existent a Ia
placa de l'església d'Es
Pont d'Inca i llevar Ia
terra que hi ha devora

perquè ofereix perill als
vianants i obstaculitza
Ia via pública.
La Cia Telefònica can-

viarà el centre telefònic
d'Es Plade naTesa sil'A-
juntament es fa càrrec de
les despeses. Aquest no hi
està disposat i ho posa en
comunicació del governa-
dor civil, jaque conside-
ren que anar al tribunal
seria massacostós.
Permisos concedits: a

Dolors Gual, de Son Verí,
per construirunaparet a
''La Verònica''; a Josep
Cuni Mir, de Palma, per
construir una casa a Ia
urbanització deSon Verí;
a Rafel Amengual Serra
per afegir un pis a una
casaseva del C/ José Anto-
nio; a Josep Oliver Sastre
per construir una casa de
planta baixa enels 'Es-
tablits deCa'nFlor"; a
Dolors Cotoner de Verí,
per construir una casa a
'Es Camp d'Inca"; a

CarlesAlabern Miret, de
Palma, per construir una
casa a Ia finca ''Plane-
ra ' ', de Son Sales.

fa 25 (juny, 1965)^)

Aproven el pressupost
de 93.462'98 ptes per a
construir Ia voravia de
Sant Marçal.

El pressupost aprovat
per a les obres d ' apertura
delC/ A, d'Es Pont d'In-
ca, puja 514. 062 ' 25 ptes.
Prorroguen el contrac-

te de Miquel Sastre Tomàs
per a Ia conducció de
cadàvers. EIs preus seran :
servei de Ia, 550 ptes;
servei de 2a, 500 ptes.

S'augmenta el lloguer
de les vivendes protegi-
des a8'51ptesperm2d'e-
dificació util.
Donen permís a Jaume

Estarellas Campins per
construir una vivenda en
d ' Es PIa de Son Nebot.
La botiga i carnisseria

de JosepMayol Vich, del C/
Weyler 12, és baixa.
Legalitzen el funciona-

mentde: lacarnisseria de
Rafel Jaume Ribas, del C/
Gral Franco35; Ia barbe-
ria de Joan Jordà Jaume,
del C/ Antoni Maura 73 .

B i e 2
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