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DURANT EL MES PASSAT...

CLA.VJM.

-Varen dinamitar un edifici il.legal a Ia costa de
Calvià. Quin goig veure-ho!

-Campanya i eleccions.
-Va morir Rajiv Gandhi.
-Varen inaugurar un bocí nou de Ia via de cintura de

Palma.
-Començà a fer calor.
-Vaga de telefònica, campsa, renfe, tv3...
-EIs etarres de Ia presó de Ciutat es van voler fugar.
-Començà el judici a El Dioni.
-Un edifici de Ciutat va passar per ull.
-Gesa ens durà televisió per cable. Mentre no dugui

noves centrals..
-Greenpeace va col.locar peixos de fusta a un vaixell

pescador il.legal a les nostres aigües. Es veu que Greenpeace
fa millor Ia feina de Costes que Costes mateix.

-Un Català va guanyar "Ia vuelta"
-Mostra de cuina mallorquina.
-Ek europeus volien eliminar Ia "n". Mentre no llevin

els accents i Ia "ç"....

OUE CONSTIEN ACTA:

Que el camí entre sant Marçal i el camí de Muro de cada dia
és més intransitable. Fa més de dos mesos que no l'han arreglat
gens ni mica i s'espanya, sobretot, pel pas de les màquines i
grans camions que fan feina en Ia construcció de l'autopista.

Qui pagarà els desperfectes que ek sotracs causen ak
vehicles?

Que han imputat a un col.laborador nostre Ia denúncia de
Ia vergonyosa construcció de bloquets de Ia carretera entre
Pòrtol i Santa Maria que , pel que diuen, ha de ser cotxeria
d'autobusos. Amb tot, hauria de ser l'Ajuntament que cuidàs
que aquestes coses no passassin i no els particulars.

Que el camí de cas Teixidor, anant cap a Pòrtol nou, ha
estat en obres durant un parell de setmanes. Ek responsables
han tallat Ia carretera quan han volgut amb les seves màquines
sense avisar de res; sols no han posat un disc d'atenció o de pas
impedit. Quan eres a mitjan camí havies devoltar com podies
i tornar arrere. Ara mateix hi ha síquies obertes sense cap
senyal ni llum i, sobretot de vespre, és un perill públic.

Que els partits polítics marratxiners han embrutat massa
determinades zones dels nostres pobles, queja prou atrope-
llats estan. Faltarà veure Io aviat que ho retiren i que un altre
pic controlin més Ia feina de les bases.

Pàrtula
aPòrtol:

AutoservelCa'nCrosta
Papereria&'Estel
PàperenaConxín

: aSaCabaneta: :Uj%-:-|iiiS;i
CafèCa'nCarrió

PapereriaSa Cabaneta
CaféNou

àEsPIadenaTesa:
Aotoservei Matas ;

Papereria e& PIa de na Tesa
Ca'nGaspar

:f|::;:|ifa'JE&PQBtd'UKSa:
Papereria Fransè

Papereria es^ontd*Incanoti
Papereria Rocto (saCabana)

•v & ËipguèrÉ::'"-.:'".;<pf;'••:í:. ' :;
Papereria Carmen

BreLIOTECA DE MARRATXI -1 (Pòrtol)

HSTFORMATTU

Queda obert el servei de préstec de vídeos educatius.

De Ia mateixa manera, el de cintes cassettes de Música Clàssica.

La Biblioteca, durant l'estiu, estarà oberta al públic eljuny, juliol i
setembre. Durant l'agost farà vacances. L'horari és el mateix:

dilluns i dimecres de 17'30 a 20 h.
dijous, de 16'30 a 19.

ASSESSORU MARRATXI

-PENSIONS
-VEHICLES
-AUTONOMS
-COMPTABILTTATS
-DECLARACIONS
-CONTRACTES
-PERMISOS
-TASES FISCALS
-TASES LABORALS

Oleza 74-A

Vos recordant que el
proper dia 20 dejuny acaba

el termini
depresentaci6 de

declaracions sobre ia
renda

TeI. 602754 SACABANETA
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Des del passat dia 26, el nostre Ajuntament canvia Ia seva composició, ja que, a
Ia vista dek resultats de les eleccions, estarà integrat per 6 regidors del PP-UM, 6 del
PSOE i 5 d'UIM. No sabem, encara, qui serà el proper batle, ja que tot dependrà dels
pactes que hi pugui haver.

Apartir del proper 15 dejuny, data de Ia presa de possessió del nou consistori, si
tot funciona tal com toca, s'aclariran aquestes incògnites.

E D I T O R I A L
UN VOT DE REFLEXIO

A Ia vista dels resultats de les eleccions queda prou clar que ningú no pot governar l'Ajuntament tot sol.
Es fa necessari un acord,ja sigui a través d'un pacte general de dos o tres partits,ja sigui amb pactes parcials
per a temes molt concrets i puntuals.

El poble de Marratxí ho ha volgut així, ningú no ha de poder fer i desfer sense tenir en compte els altres.
S'hauran -s'haurien, per ser exactes- de deixar de banda els interessos particulars i els de partit per
supeditar-los als interessos de tots els qui formam Marratxí.

Hi ha moltes coses per fer i per millorar: cultura, urbanisme, serveis socials, comunicacions, esports...
Cada tema té un tractament diferent i s'ha de cercar Ia millor manera per a donar-li solució intentant
nomenar els regidors, partits, col.laboradors... -siguin del color que siguin- que estiguin millor preparats,
les persones més capacitades per resoldre puntualment cada situació. Aquests quatre anys seran una prova
de foc per a Ia bona voluntat de tots i es podrà veure fins a quin punt es duen a terme les bones intencions
electorals.

La gent vol això, que es facin coses, les faci qui les faci, però ben fetes i, sobretot, que siguin en profit de
tots- La Redacció
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MIQUELBOSCH

CONCEDIT EL CENTRE DE B.U.P. A MARRATXl

Per part del Ministeri d'Educació, s'ha concedit un centre de
B.U.P. a Marratxí, per poder dur endavant Ia seva construcció, només
manca que l'Ajuntament faciliti el solar. A tal efecte el Ministeri ha
requerit a l'Ajuntament Ia cessió de l'esmentat solar.

POLlESPORTIU PER AL COL·LEGI COSTAI LLOBERA

QUATRE DE FRESQUE&

Foto: ToIo Aguilar»
Durant el passat mes de Maig, varen començar les obres per Ia

construcció d'un poliesportiu cobert per al centre escolar del Costa i
Llobera, en el qual s'hi construirà una pista poliesportiva. Segons les
previsions estarà acabat pel proper mes d'octubre.

VOTACIONS AL COSTAI LLOBERA

El passat dia 28 de Maig, es varen fer votacions per dur a terme
Ia jornada continuada al col.legi Costa i Llobera, el resultat de les quals
fou:

Vots emesos 256; Vots a favor 233; Vots en contra 23
Per tant el proper curs seguiran amb lajornada continuada com

aquest curs.

VOLTA A MALLORCA EN MOSQUFTO

Un grup de portolans, ha pensat fer Ia volta pel PIa de Mallorca
en mosquito, vehicles de principis dels anys cinquanta i que agafaven
una velocitat màxima de 25 a 30 km. Ete promotors d'aquesta idea són
Sebastià Frau, Miquel Verd, Marçal Bestard, Rafel Juan, i Mateu
Noguera. La volta serà els dies 15 i 16 de Juny.

CINC ANYS DEL CLUB D'ESPLAI DE SA CABANETA

Enguany es compliran el cinc anys de Ia creació per un grup de
joves del Club d'Esplai Es Campet de Sa Cabaneta. Per tal de celebrar-
ho, els responsables del Club tenen previst fer una festa ete dies 6 i 7 de
Juliol, i on hi podrà participar tothom que vulgui. El dia 6 hi haurà el
matf, tallers; l'horabaixa hi ha contactes amb Sa Nostra per a que
vengui el Globus Aerostàtic i el vespre se té pensat fer una festa amb
ball de bot i música per poder ballar, amb tremponada inclosa. El di-
umenge dia 7 al matí i al Campet, missa, desprès ginkama, a l'expla-
nada de Sant Marçal, es farà una paella gegantina. Devers les set del
vespre, un partit de futbol entre les casades i les fadrines, seguidament
seran ete veterans contra una selecció dejoves del Campet.

UN PUB NOVAMENT EN MARXA
Vàrem assistir a Ia reinauguració del Pub s'Esclat, des Figueral.

En realitat més que això es tractava de Ia benvinguda a Juan Andrés,
que juntament amb el veterà Saiva seran, des d'ara, ete responsables
del Pub.

Ens anuncien que de cara a l'estiu hi haurà molta marxa i bon
ambient. ElIs estan molt animats i noltros sabem que ho aconseguiran
perquè tenen tot allò que hi fa falta (Música, gent jove,'altra no tan
jove, excel.lents combinats...). Aixf que ja ho sabeu, no és necessari
sortir de Marratxí per passar-s'ho bé.

Foto: ToIo AguilarA7

A Ia festa d'inauguració hem de destacar Ia presència de l'equip de
futbol sala CAF. ALCALA que de Ia mà de l'incansable Miquel
Obrador han aconseguit el subcampionat de Ia divisió d'honor que es
disputa a TUDIR. Enhorabona a tots ells. fT.A.)

UN RESTAURANT MARRATXINER A LA MOSTRA DE
CUINAMALLORQUINA

Foto: Tomeu Pou

A Ia VUena Mostra de Cuina Mallorquina, celebrada el passat
maig a Ifebal hi hagué, per primera vegada, presència marratxinera. Es
tracta del "Mesón Tio Pepe", de Ca's Miot, que va presentar una
caldereta de "cocotxes" de rap amb llagosta a l'estil Tio Pepe, que era
perxupar^e eLs dits i va aconseguir molt d'èxit. Perventura el proper
mes vos podrem oferir Ia recepta. Enhorabona i que no sigui Ia darrera
vegada. fT.P.)
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4 DE FRESQUES A FONS

EL CEMENTKIDE BON SOSEC, UN NOU CAPITOL

EI dia 18 d'abril en comissió de govern, formada per Guillem
Vidal, Miquel Bestard, Joan Juan, Antoni Montilla, Francesc Sastre, i

Part de Ia Comissió de Govern Foto: ToIo AguilarA7

Miquel Romaguera, que arribà tard, es va aprovar per unanimitat,
es a dir amb tots ete vots a favor, Ia concessió de Ia llicència municipal
d'obres per a Ia modificació del cementiri privat de Marratxí, les quals
fan referència al Tanatori i a Ia resta de Ia finca.

La concessió de llicència d'obres contempla una sèrie de restric-
cions com són Ia supressió de tombes en parcel.les de les illes B.C,D,E
i F, aixfcom també es fa constar que en cap moment les edificacions
podran superar els noranta cm. d'altària del nivell real del sòl, a igual
que el nivell de Ia planta baixa. Fer altra part es requereix a Ia propietat
que presenti nova documentació refosa del nou projecte, amb Ia
dotació de serveis i del projecte d'activitats adaptat a l'acord pres per
Ia comissió de govern.

EL P.S.O.E. JA HAVOA DENUNOAT LA IL.LEGALITAT
DELESOBRES

Des del passat mes d'octubre els representants del P.S.O.E.
l'Ajuntament havien sol.licitat a cada ple Ia paralització de les obres,ja
que els constava que aquelles no s'adaptaven al projecte inicial i de-
manaven al batle que prengués les mesures oportunes al respecte. Per
tota resposta només rebien Ia promesa que en tenir els informes
aturaria les obres (veure Pòrtula gener/febrer n 101).

INDIGNACIÓ A ES PLA DE NA TESA

L'autorització de les noves obres del cementiri privat va causar
una indignació a Es PIa de Na Tesa, degut sobre tot al fet que durant
una taula rodona en Miquel Bestard, cap de llista d'Independents de
Marratxí, va dir que s'oposaria rotundament a cap ampliació de
cementiri, quan feia cinc diesjusts que havia votat a favor de Ia nova
llicència com a membre de Ia comissió de Govern.

EL P.S.O.E. HA PRESENTAT RECURS DE REPOSICIO

Contra l'acord de Ia comissió de Govern el P.S.O.E. ha presen-
tat un recurs de reposició en base a quatre punts que són els següents:

1.- S'atorga llicència per a Ia realització d'unes obres, en partja
executades, les quaLs no s'ajusten al projecte inicial, o sigui, s'intenta
una legalització "a posteriori".

2.- Amb les modificacions preteses, a les que l'esmentada

Comissió de Govern donà llicència, es desvirtua totalment el projecte
inicial aprovat per Ia Comissió Provincial d'Urbanisme i per aquest
Consistori, amb Ia nostra oposició. El que en principi havia d'esser un
cementiri jardí de tombes soterrades, l'única senyal exterior del qual
serien làpides entre arbres i plantes, es converteix en un caramull de
nínxols per sobre l'horitzontal del terreny.

3.- Es fa necessari un nou estudi de l'impacte ambiental que les
esmentades modificacions poden produir.

4.- Aixfmateix les preteses modificacions suposen enterraments
en escala superior a Ia prevista en el projecte inicial, Ia qual cosa fa
també necessari revisar l'estudi geològic a efectes de possibles fiItra-
cionsals pous de Ia zona. Estudi de per si ja confús en el projecte inicial.

EL P.S.M., TAMBE EN CONTRA

El P.S.M., Nacionalistes de Mallorca, també va fer públic Ia seva
repulsa contra l'acord de Ia comissió de Govern, i trameté un comuni-
cat als mitjans de comunicació de Ciutat que entre d'altres coses deia:

"El PSM-Nacionalistes de Mallorca pensa que tal polèmica i
delicada ampliació mai no s'hauria d'haver aprovat per una comissió
de Govern d'un consistori que es pot dir que funcionaja d'una manera
interina, sinó que discutir l'ampliació o no del cementiri hauria d'haver
estat tasca deI nou consistori que s'elegirà a les properes eleccions de
dia26"

VOLER ESMENAR LA PLANA

Donat el rebombori que l'aprovació de Ia nova llicència d'obres
va causar a nivell de carrer i a prop de les eleccions ete dos regidors que
encapçalaven Ia llista d'Unió Independents de Marratxí, a Ia comissió
de Govern del dia 7 de maig i abans de començar Ia mateixa, en Miquel
Bestard que al mateix temps actuava com a Batle per absència de

Guillem Vidal, va prendre Ia paraula i digué "
Que en quant a Ia llicència d'obres concedida
a Ia darrera sessió, a l'empresa Bon Sosec,
S.A., que no creia que es tractés de Ia llicència
corresponent a Ia modificació del cementiri i
edifici Tanatori, sinó únicament, d'alguna de
les edificacions complementaries allà con-
struïdes. D'haver^e apercebut de que Ia
mateixa corresponia a tot el cementiri, privat,
el seu vot no hagués estat el mateix, ja que

hagués votat en contra".
Seguidament, el regidor Miquel

Romaguera prengué Ia paraula i digué
"Que quant es va llegir el punt de
referència ell estava absent ja que arribà
tard i que considerava que no s'havia de
tractar com una llicència d'obres or-
dinària, deguta què es tracta d'un tema de
molta importància, i que a l'igual que el Sr.
Miquel Bestard el seu vot hagués estat en
contra".

EL POBLE QUE OPINI

Vista Ia controvèrsia entre el vot emès a favor a Ia primera
comissió de Govern i que després d'haver sabut de què es tractava
haurien votat en contra, per Ia nostra part, transcrivim textualment el
que es va llegir a Ia primera comissió de govern. I que el poble opini.
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COMISSIO DE GOVERN DEL DU*. 18^4-91.

"Donat compte i lectura de Ia instància presentada per D. Pere
València Moro en representació de Bon Sosec, S.A. soUicitant
llicència municipal d'obres per Ia modificació de Jardí de Repòs
(Cementiri Privat) i edifici Tanatori de serveis municipals, a Ia finca
Son Alegre, d'aquest terme municipal.

Vist Ia informe emès pete serveis tècnics ijurfdics municipals. Ete
senyors assistents, acordaren per unanimitat, adoptar els següents
acords:

1.- Concedir a D. Pere València Moro, en representació de Bon
Sosec, S.A. llicència municipal d'obres per Ia modificació de Jardfde
Repòs (cementiri privat) i edifici Tanatori de serveis funeraris, a Ia

finca Son Alegre, de conformitat amb Ia documentació presentada, i
amb els següents condicionants:

A) Haurà de suprimir a Ia zona de tombes les parcel.les
- Illeta B (106,105,104,101,102, i 93 a 98 ambdues inclusius.
- Illeta C ( 25,26,33 a 36 ambdues inclusius).
- Illeta D ( 230 i 237 a 270 ambdues inclusius).
- Illeta E ( 354 a 398 ambdues inclusius).
-IlletaF(148al96).

B) A les edificacions a realitzar tant en zona de nínxols cap cos
podrà sobrepassar 0,90 metres el terreny natural, aixímateix en nivell
de planta baixa, tant de tanatori i del memorial no podrà sobrepassar
en cap punt 0,90 metres sobre el terreny natural.

C) Hauràd'instal.lar^e boquesd'incendi que compleixin l'apar-
tat 4.2.2.2de Ia NBE-CPty82.

D)Haura de presentar documentació refosa del projecte
d'obra, com de dotació de serveis urbanització i del projecte d'activi-
tats, ajustadament al que se especifica en aquest acord.

2) Que és comuniqui a Ia interessat ate efectes reglamentaris
corresponents.

REPRESENTANTS DEL POBLE I CAPS DE LLISTA OPI-
NEN

Posats en contacte amb Miquel Bestard, cap de llista d'UIM i
membre de Ia comissió de govern implicada en el fets ens ha donat Ia
següent opinió sobre el problema:

"Aquesta gent ha anat modificant Io fet des del principi. Al final, pel
que s'ha vist ete tècnics Ii han arribat a donar solució.

Hi ha una sèrie de coses que estan pendents de solució i, mentre no
s'arreglin, el permís no és tal, per tant Ia pròxima corporació encara
tendrà moIt que veure amb el tema."

Sobre Ia seva participació en l'aprovació diu "per part meva em puc
remetre a l'explicació que vaig fer a Ia segona comissió de govern.
Quan es va parlar de donar el permfe jo me pensava que es tractava
d'un de tants; per a mi va passar com una obra normal, quan en realitat

no ho era, i per això va passar Io que va passar... En Miquel Roma-
guera no hi era i a les comissions de govern sempre passa que quan han
passat uns punts i un regidor arriba tard s'entén que allò que han fet ho
han fet per unanimitat i el qui no hi és se suposa que hi està d'acord.
Així ho hem fet sempre."

Quina solucióveus al problema del cementeri? "Aquest cementeri
tal i com estan les coses haurà de seguir endavant. Entenc que Ia
pròxima corporació ha de revisar el projecte i tot el que no sigui legaI
s'ha de legalitzar o bé actuar en conseqüència."

Realment, es veu en aquests moments l'interès social que Ia
comissió de govern informà favorablement en el seu dia? "Pens que el
cementeri té pros i contres per a Marratxí. Se deia que donaria llocs de
feina i prioritat perquè fossin ocupats pels marratxiners. Ningú no n'ha
tornat parlar, i és un tema que el tenc molt en compte. Exceptuant això
no hi veig cap cosa beneficiosa per a Marratxí."

Pere AmenguaI, regidor electe per PP-UM ha estat més imprecís
en Ia seva opinió: "Fins que no estigui constituït eI nou consistori trob
que no és el moment de parlar del tema. Per altra part, el canvi
d'actitud dels Independents es comenta per ell mateix."

Marti Serra, regidor electe del PSOE, i fins ara cap de l'oposició,
es mostra més contundent: "Ens preocupa molt, comja sabeu. Ja hem
dit tot el que es podia dir sobre Ia qüestió i ho hem fet a nivell públic
constantment. En aquests moments, tenint en compte el poder del PP
a Ia Comunitat i a l'Ajuntament de Palma, tendran més força i existeix
el perill que duguin endavant fins al final el projecte del cementeri de
Bon Sosec."

Rafel Crespí, del PSM, fa una crua valoració: "No crec que dues
persones votassin sense voler una cosa, per tant si després es retracten
a mi em caben dues opcions que tenen el mateix denominador comú:
electoralisme. La primera, que hi estassin a favor i votassin en con-
seqüència, per tant les retractacions simplement han estat un frau
electoral. La segona és que votassin a favor per por d'uns atacs
furibunds del PP-UM durant Ia campanya, cosa que demostra molt
poca valentia, molt poca serietat, molt poca opció personal i que són
decisions que no mereixen massa respecte.

La valoració d'aquest tema ja Ia va fer el PSM en el seu moment i
aquesta ampliació és negativa perquè es desdiu del projecte inicial,ja
de per si rebutjable. Un cop fracassada Ia viabilitat econòmica del
projecte inicial, en comptes de refer el cementeri en fan un que no es
diferenciarà en res dels altres ja coneguts i veurem quan arribaran les
contraprestacions que varen prometre al poble. He de dir que resulta
estúpid considerar com a soterrani un nivell per damunt Ia línia del sòl.
No es pot tolerar que a una cosa per damunt del nivell de te carretera
Ii diguin soterrani, malgrat l'omplin de terra pel voltant."

Pere Munaret, del CDS, ens ha comentat: "Ho veig de molt difícil
arreglo, des del moment que Ia cofnissió de govern ho ha aprovat.
Demanaria que el nou consistori ho analitzàs tot i ek punts que no
estiguessin bé els tornassin fer de bell nou. Es difícil llevar Io que hi ha,
però almanco que no es facin més coses mal fetes."

Albert Aguilera, d'IU, és el més taxatiu: "En aquest tema seria
molt radical i demanaria responsabilitats dejutjat de guàrdia. A partir
del projecte inicial hi ha hagut unes irregularitats que fan que no
s'adapti al pla i això s'hauria d'haver aturat fa estona. Si segueix aixfes
convertiràen un monument mortuori brutal, d'una imatge terrible per
a Marratxí. S'haurien de paralitzar les obres i exigir el projecte inicial
demanant, ja mateix, responsabilitats."

El tema cementeri privat, com podeu veure encara no està tancat.
Dóna molt -massa- de si i n'haurem de seguir parlant a mesura que els
esdeveniments ho demanin.
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D'ES PONT D'INCA, ES PLA DE NA TESAIMES
VAD'AMVERSAMS
Fa setanta<inc anys, des del primer de maig de 1916, que el Pont

d'Inca té una escola primer anomenada "COLEGIO SAN JAIME",
després, des del febrer de
1953 "ESCUELA LA
SALLE" i finalment des de
1962 "COLEGIO LA
SALLE" tal com el
coneixem ara.

El punt de partida fou Ia
casa de formació dels Ger-
mans de les Escoles Cristia-
nes oberta al Pont d'Inca el
25 de gener de 1905.

Don Jaume Llinàs,
capellà del noviciat va fer les
diligències per obrir l'escola.
El primer director fou
Theodorit Marius. Va com-
ençaramb trenta-nou alum-
nes.

Per al dia 21, divendres, munten un espectacle teatral.
I el dia de Ia Cloenda, el 22dejuny de 1991, el matfpassejada amb

bicicleta. A les 19'30 h benedicció de les noves sales de Ia Parròquia. A
les 20'30 h Missa solemne oficiada pel Bisbe i per tancar tots els
actes Gran Revetla.

També està a punt de sortir l'AUCA DEL PONT D'INCA
I EL TEMPLE DE SANT ALONS, feta per Joan Llaneras.

Se'n faran dues edicions; una numerada en paper de ple-
gamf, i l'altra popular per tal que Ia gent pugui tenir una con-
stància gràfica de l'any del Centenari.

Anunciaranoportunament Ia presentació d'aquestaAUCA.
Si mentrestant vos interessa posau-vos en contacte al telèfon 60
0982.

hi.
Com veis, n'hi ha per a tots els gusts. Ara vos toca participar-

MIPT

rancesc Moragnega, actual director

La tasca duita a terme peb germans va merèixer el reconeixement
de Ia corporació municipal, fins al punt de dedicar sengles carrers de sa
Cabana a dos dels seus directors, ANDREU BERTRAND i RAFEL
GARRIGA.

Actualment és un centre d'ensenyament general bàsic amb més de
tres<ents alumnes.

El centre, els antics alumnes i els pares no han deixat passar l'ocasió
de celebrar el 75è aniversari i per això han muntat un programa de
festes ete dies 16, 17, 18 i 19 de maig amb actes culturals exposició
fotogràfica, pergó fet perJoaquim Sanz, director del Col.legi La Salle
de Palma, concert dek Blauets de Lluc-, Diada Esportiva per ajoves i
grans, Banda de tamborsicornetes, solemne Eucaristia a Ia Parròquia,
amb Ia participació dels alumnes més petits, ball de bot i concurs de
paelles. Les festes acabaren en un dinar de fraternitat animat per
l'orquestra "Pont d'Inca Nou". Va assistir-hi el provincial de l'orde, H.
Ismael, que va descubrir una làpida commemorativa. Es va retre
homenatge als alumnes que ara tenen vuitanta-i-molts anys, que es
mostraren molt satisfets d'haver viscut aquest esdeveniment.

Quant al capítol de guardons, destacarem el primer premi del
concurs de paelles atorgat als alumnes de 8è i el tftol de "Paellera
major" atorgat a n'Antònia "Llubinera", ben coneguda de tots els
pontdiquers.

Que ens vegem tots pel Centenari.
MIPT

CLOENDA DE L'ANY DEL CENTENARI DEL TEMPLE DE
SANTALONSO

La Comissió del Centenari té preparades activitats per a cada cap
de setmana del mes de juny, fins el dia 22.

EIs primer, dies 1 i 2, torneig de bàsquet "Primer Centenari" amb
quatre equips participants.

Eb dies 8 i 9, concert el dissabte i excursió a Lluc el diumenge.
Després de Ia missa del dissabte dia 15, Mn. Parera inaugurarà

l'exposició "Cent anys del Pont d'Inca" feta amb eLs records i objectes
que han deixat les persones pontinqueres. Seguidament, revetla.

CANTATA DEL TIRANT AMB PARTICIPACIÓ MAR-
RATXINERA.

Dins l'any del Tirant Io Blanc s'ha celebrat Ia XTV Trobada
de Corals Infantils. Fou a Campos el passat dia 18 de maig.

MiI tresK«nts nins i nines de tot Mallorca interpretaren Tirant Io
Blanc" del compositor Antoni Ros Marbà.

Estam contents que entre aquest milenar de cantaires s'hi comp-
tassin una sèrie de marratxiners.

ASSOCIACIÓ XALOC, NOVAJUNTA

Dies passats l'A.V. Xaloc, des PIa de na Tesa, va triar nova junta
directiva. Està composta per: Gabriel Jaume Alemany, president;
Victorf Landa, vicepresident; Antoni Vidal, tresorer; Vicenç Matas,
secretari; vocals: Guillem Ramis, Lene Nielsen, Maria Lluïsa Iglesias,
Aina Pons, Gabriel Duran, Pep Martínez, Caterina Salom, Maria
Antònia Mir, Francesca Escanellas i Joana Rebassa.

ORDENACIO SACERDOTAL D'UN CABANETER
Alexandre Ramos Garrigue fou ordenat prevere dia 18 de maig a

Ia parròquia de l'Encarnació de Ciutat, on estava destinat com a diaca
i celebrà Ia missa nova dia 26 a Sant Marçal, parròquia de Ia qual és
feligrèsi també catequista. L'assistència fou massiva, especialmentper
part de Ia joventut. Després de Ia missa el consell parroquial oferí un
refresc als assistents. Enhorabona al nou capellà.
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aquesta secció:
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que trobin gent que hi col.labori.
TORNEIG DE FUTBOL SALA

La data del començament de l'edició 91 del torneig de futbol
sala serà el 17 de Juny. Aquest torneig està organitzat per l'Ajun-
tament, i es celebrarà en el poliesportiu "Ca'n Farineta" des Figueral.
Esjugarà segons les regles de Ia F.B F.S, i Ia inscripció es pot fer fins dia
12 de Juny.

ES MANTEN LA CATEGORU

L'equip de futbol sala des Pont d'Inca ha superat el play^ff
del descens i ha quedat en primer lloc, i per tant ha aconseguit Ia per-
manència a Ia categoria de Senior Nacional.

EL CA'S FERRER HA ASCENDIT A SENIOR NACIONAL

L'equip de futbol
sala del popular bar CA'S FERRER d' es Pont d'Inca ha pujat a Ia
categoria de Senior Nacional. L'equip va quedar segon classificat del
grub B de Regional a Ia primera fase, posició que Ii va donar opció a
jugar el Playoff del tftol. En aquest Playoff quedà en Ia tercera
posició, ascendint a Ia categoria de Senior Nacional.

Aquest ascens
l'aconseguiren després de fer una excel.lent campanya, en Ia qual
guanyaren 15 partits, n'empataren 4 i en perderen 9, amb 72 gols a
favor per 62 en contra. El màxim golejador va esser en Miguel Ruiz,
amb21 gols, i el premiaI millorjugador l'atorgarenatot l'equip,ja que
no es destacà un més que l'altre.

L'equip es formà
fa tres anys per l'entusiasta Paco i un grup d'amics, com ete senyors
Capó, Martínez, Ramos, Simó i Mayo. La plantilla Ia formen els
següentsjugadors: Miquel Ruiz, Arsenio, José Marfa Almanzón, Fe-
lipe, Joan Mora, Angel, Pérez "Bio-Man", José Ramón, Fernando
"Picha" i Julio. L'entrenador és el Sr. Simó, el president és en Paco del
bar Ca's Ferrer, ete delegats són els Srs. Capó i Ramos, i el metge és el
Dr. Joan Roig Canyelles.

UN CLUB AMB FUTUR
LA UNIO ESPORTTVA MARRATXI F.S és un

club que ens representa en tot el futbol-saIa base. Te equips de
juvenils, d'infantils, d'alevins i de benjamins, amb moltes possibilitats
d'ampliar-los amb un equip de pre-benjamins i un de sèniors, sempre

L'equipjuvenilel
composen els següents: (d'esquerra a dreta i drets) Sebastià Merino
(President), GiI, Campoy, Carlos, Loren, Josep Nigorra (entrenador),
(acotats) José Maria, José Tapia, José Olivera, Juan Antonio i Jaime.

U.D.PLADENATESA
EI club U.D. PLA DE NA TESA de futbol ha acabat Ia lliga

en totes les seves categories. Després d'un començament difícil,
l'equip de 2a Regional va anar sortint a poc a poc de les darreres
posicions, fins aconseguir Ia permanència quedant classificada en el
dotzè lloc.

L'equip juvenil ha fet una temporada a mitges tintes, però al
final ha quedat en el setè lloc de Ia classificació. Ete cadets també que-
daren en el setè lloc, essent aquesta una classificació molt bona,ja que

com a primer any d'aquesta categoria no es sabia com aniria.
L'equip infantil ha seguit essent el més regular, ja que va

lluitar des del principi pel primer lloc de Ia classificació, quedant
finalment en Ia quarta posició. EIs benjamins quedaren etesisens a una
competició molt disputada, ja que el grup on estava era un dete més
forts.

Hem de dir que el Club U.D. PLA DE NA TESAjuga en el
Camp de Futbol de Ca'n Gaspar des PIa. Es un club que va ser
constituït l'any 1977,iestàdirigit per 18directius,etequate,anydarrera
any, no es cansen d'aquests colors blanc i negre, i que per molts d'anys
més duri aquesta tasca, Ia qual noes pot pagar amb diners, sinó amb
el suport de l'afició.

La seva massa social és de més de 200 socis, alguns dete quate
ho són d'Honor, i les quotes anuafc de Ia temporada 90^1 eren de:
3.500 pts. pete homes, 2.000 pts. pelsjubilats i 500 per les dones.

Compten amb una plantilla de lOOjugadors, repartits en les
cinc categories abans descrites, i com cada any, el dia 17 de Juny faran
el sopar de final de temporada en el local social del club "Ca'n Gaspar",
a on es farà Ia corresponent entrega de trofeus als jugadors, i al qual
estan convidats tots els simpatitzants i seguidors. Per a més informació
tenguin l'amabilitat de passar pel Club Social Bar Rt. Ca'n Gaspar des
PIa de na Tesa.

El Club U.D. PLA DE NA TESAvol demanar a tota l'afició
i a les nostres autoritats (Ajuntament,...) un poc més de suport moral
i econòmic per a que entre tots puguin treure endavant el club i puguin
seguir desenvolupant aquesta gran tasca esportiva.
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Components de Ia Unió Esportiva PIa de na Tesa. D'esquerra a
dreta. Drets: Fernando Machado (delegat), Girau, Angel Almazan,
Bernabé, Ferriol, Mateu, Cifre, Xisco Barceló (entrenador), Mitxu.
Acotats: Santi, Sureda, Uribe, Cabrera, Piqueras, José Luis i Ramon.

JUNTA DE LA SOCIETAT DE CAÇADORS

El passat dia 20
de maig es va celebrar, al Local Social de Ca's Sastre, Ia Junta G e n -
eral Ordi-
nària de Ia
Societat de
Caçadors
de Pòrtol,
amb una
g r a n
asistència
de socis
L ' o r d r e
del dia va
esser el
següent:
1 . - E n -
trega de trofeus del campionat local de Caça Menor amb Ca, el qual
organitza anualment Ia Societat de Caçadors de Pòrtol. EIs trofeus
foren cedits gentilment per les sucursals del poble Crédit Balear i Sa

N o s t r a .
JEls gua-
| nyador s
|varen ser:
Jl- Joan
|Beltran
J(Es Pont
j d ' I n c a ) .
|2-Josep
JC o m a s

N e o "
¡(Pòrtol).
J3- Miquel
[ß lascos

(Es Pont d'Inca) i 21 premiats més.

2.- Comunicació als socis del canvi de quotes per poder caçar dins
el nostre vedat.

3.- Comunicació de les gestions que s'estan fent per part de Ia Junta
Directiva per a Ia creació d'un Camp de Tir.

4.- La Junta Directiva en ple presentà Ia seva dimissió irrevocable
al President, per a què a Ia data que sigui oportuna es celebrin les
pròximes eleccions.

El President va acceptar aquestes dimissions, alhora que va pre-
sentar Ia seva pròpia.

TORNEIG DE FUTBOLIN DE S'AMAGAT

EIs responsables del conegut pub i pizzeria de Pòrtol s'Amagat ens
informen que tots els interessats pel futbolin tendran una bona notícia.
Aviat es celebrarà un torneig a nivell de tot Mallorca i, de moment,
podem avançar que hi haurà un premi de CINQUANTA MIL
PESSETES per al guanyador. Si voleu més informació passau per Ia
pizzeria, pel pub, o telefonau al 79 73 59.

CAMPIONAT DE BALEARS DE CICLISME PER A VETE-
RANS

El proper 19 de juny a Es Figueral i organitzat per Ia S.D. Es
Figueral de ciclisme es celebra el campionat de Balears per a veterans
que anualment organitza aquesta societat en les categories A, B, C, D.
El campionat es correrà a partir de les 9 h per dins el nostre terme amb
sortida i arribada al Club social bar restaurant Es Figueral.

BONA NOTCOA PER AL NOSTRE BASQUET

El PIa de na Tesa de bàsquet senior ha guanyat el trofeu "Jorge
Juan". El passat dia 26 guanyava al Son Gotleu per un tanteig de 84 a
83 proclamant-se vencedor absolut del torneig. Enhorabona.

ELITROFEU DE PRIMAVERA DE FUTBOL BENJAMI,
PER A L'U.D. COLLERENSE

El passat dia 25 de maig es va fer Ia entrega de trofeus, després
de finalitzar Ia darrera jornada. El primer classificat fou l'U.D.
COLLERENSE, empatada a 7 punts ambla U.D. PIa de na Tesa, que
quedà en segon lloc. El tercer classificat va esser el Santa Maria,
darrera d'aquest es quedà el Verge de Lluc, i en cinquè lloc es situà el
Sporting Sant Marçal.

Volem des d'aquf felicitar Ia U.D. PLA DE NA TESA per
organitzar aquest torneig,ja que ha servit, en primer lloc, per a que ete
joves jugadors no acabassin de jugar tan prest Qa que, com saben, el
Torneig del Consell Insular finalitzà el mes d'abril, i quedava molt de
temps sense jugar), i en segon lloc, perquè aixf ete equips han pogut
provarjugadors per Ia següent temporada.

>»

Pròxima apertura de Ui nova

Carnissseria i Xarcuteria
CA S'ALGATOI

Direcció: Tomeu i Maria

C/ Oleza, 136 SA CABANETA
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EL CD. MARRATXIHA ACABAT LA LLIGA

El C.D MARRATXI ha acabat Ia lliga, havent realitzat una gran
mpanya,ja que des de les primeresjornades es va col.locar en el segon lloc

e Ia classificació, lloc que ha ocupat fins al flnal de Ia temporada. Aquesta
lassificació Ii suposa, amb quasi tota probabilitat, que l'any que ve podria
ugar a Preferent. Però, encara no es pot dir segur, ja que està pendent dels

|ascensos i descensos de les superiors categories. De totes les maneres, no
lem deixar de donar l'enhorabona, tant a Ia Junta Directiva, quadre técnic
tota Ia plantilla, per Ia magnífica temporada feta.

Eljugador més regular ha estat en Xisco Nadal, amb 31 partits jugats; el
màxim golejador ha estat en José D(az Toledo, amb 22 gols marcats.

Esperam que en el proper número d'aquesta revista poguem cantar
'aliron" i que el Marratxf pugui jugar Ia pròxima temporada a Preferent.

ATLETISME

L'atleta des Pont d'Inca Nou, TERESA
MARIA SILVESTRE, va participar al Campi-
onat de Espanya de "Campo a Través" celebrat
a Logronyo. L'esportista, que pertany al Club
d'Atletisme HERMES va tenir una classificació
més que digna, ja que va quedar en el lloc 95 de
225 participants. Va esser selecionada per a
l'equip Balear d'Atletisme (Categoria Junior
Femenina) en els campionats autonòmics cel-
ebrats, per si no ho sabien, a Sa Cabaneta al mes
de febrer.

Na Teresa Maria ja duu alguns anys
practicant l'atletisme, i no Ii importa desplaçar-
se amb qualsevol mitjà de transport cap a Palma
amb el fi de poder anar als entrenaments.

NATACIO
En els passats Campi-

onats de Natació, Trofeu Sa Nostra, Ia
nedadora del Club Natació Palma, Ia
pontdinquera TERESA FULLANA es va
classificarcampiona del 50 m. Espatlla de Ia
categoria Promeses (any81), amb un temps
de 42segons, marca que Ii permet participar
en el Campionats Nacionals que es cel-
ebraran a València en el mes de Juny.

Aquesta mateixa
nedadora ha estat inclosa per Ia F.B.N per a
participar en un stage a Cartagena organ-
itzat per Ia Federació Espanyola com a
seguiment de les millors promeses en
natació.

PUB - PEZERIA S'AMAGAT

INFORMA ALS SEUS CLIENTS IAMICS
QUEAQUESTESTIU

PODRAN MENJAR LES NOSTRES PIZZES
ILES ALTRES ESPECLALFTATS DE LA

CASA:

PAELLA
FRITMALLORQUI

PALETA (Paletilla) DE XOT
PORCELLA

A LA NOVA TERRASSA QUE
INAUGURAREM DLA. 15 DE JUNY

PUB PIZZERU RESTAURANT

r e s e r v e s 79 73 59

P ò r t o 1
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SANT MARÇAL 91

MOLTS D'ANYS!
Es Crèdit

C/Major,73 Tel.797126
Pòrtol

C/AntoniMaura,55 Tel.600400/600401
Es Pont d'Inca
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ELS RESULTATS DE LES ELECCIONS DEL 26-M A MARRATXI

:--

PPAJM

PSOE

UIM

PSM

CDS

IU

PR

Pòrtol

475

450

174

67

3

6

5

Sa Cabaneta Es Pont d'Inca

379

366

271

62

37

22

JjAgT

172

152

531

29

16

19/

f ¡ £

Sa Cabana Es Pont d'Inca Nou Es Pla de na Tesa TOTAL.«
¿í:«::'

218

396

286

28

44 M

,m */

f JL/

293

139

131 í:r

M /Ü
/ 66 If,/

1 .,¿à í:

5

287

286

ßm

í 3I ;r '!
»;:Ï26

24

4

W 111.-AWx" "•••:•>-::>:-:"
..::;:;: ;:í" p J&

S P°3

266

192

142

31

Nousregidors: J? vi

6 PP-UM /;;îî"
Pere J. Amengual flPO)
Gregori Bibiloni (SC)
Bartomeu Barceló (PI)
Antoni Abellan (PT)
Joan Juan (PI)
Marçal Palou (SC)

6PSOE
Martí Serra (PO)
Joan J. Guardiola (PI)
Daniel Guirao (PT)
Miquel CoIl (PO)
Guillem Juan (SC)
Maria C. Obrador (PI)

5UIM
Miquel Bes*afd fl*I)
Miquel Romaguera (SC)
.Jjumejjaoig(SC)
5líumfp^hi (PT)
.foriEoCa<pz (PI)

CURIOSITATS DE LES ELECCIONS.

Si els vots emesos per al Parlament Balear haguessin
coincidit amb els vots que es varen emetre per a l'Ajuntament
el resultats haguessin estat elssègüents:

P.P.-U.M. 2.383vots.Jf
P.S.O.E. 1.4J6 votsA
U.I.M. J^vot?ÍJf
P.S.M. /' fllvqé.ll
C.D.S.J t7pyOtsJl,:.#-

LU. p JÍ4fpbts¿¡F

P.R. I 2^ots.

La composició a l'Ajuntament a Ia vista d'aquests resultats
hauria estat

P.P.-U.M. 6regidors.
P.S.O.E. 6 regidors.
U.I.M. 4 regidors.
P.S.M. 1 regidor.

PereAmengual (PP-UM), "Som Ia candidatura mésvotada
i, de moment, no hi ha contactes".

A l'hora de tancar l'edi-
dó, diumenge 2 dejuny, no
hi ha hagut encara con-
tactes formals per a l'es-
tabliment de pactes.
Aquestes són les paraules
dels caps de llista consultats
sobre el tema

Martí Serra (PSOE), "Estam oberts a quakevol xerrada,
però encara no hi ha res fet a nivell de contactes formak".

Miquel Bestard O^IM)> *Tendrem un canvi d'impressions
amb els dos partits. De tota manera serà el nostre comitè el que
es reunirà i d'ell sortirà Io que hem de fer".
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LES OPINIONS SOBRE ELS RESULTATS

AI poc de saber el resultat de lesvotacions ens posàrem en contacte
amb ete caps de les llistes més votades per conèixer Ia valoració inicial
que feien. Fou aquesta:

Pere Amengual: "Quan hi ha divisió, com en aquest cas, això podia
passar. La dreta està dividida i era d'esperar. De tota manera ha estat
una sorpresa que ete Independents n'hagin tret tants; un equip que no
té ni programa sote no és possible que en faci cap. Quant al futur estam
pendents d'una reunió entre noltros per veure què feim".

MartíSerra: Tenim una bona impressió. S'ha perdut l'hegemonia
dels qui havien governat fins ara i s'hauran de cercar uns pactes que
permetin un govern de progrés a l'Ajuntament".

Miquel Bestard: "Sabent els resultats que hi ha es veu que Ia
diferència és insignificant entre noltros i els altres. EHs en poden tenir
6 i 6, noltros 5, però el futur de Marratxí està en mans nostres. Però
sobre això Ia darrera paraula ara Ia té el comitè".

LES VALORACIONS DELS ALTRES PARTITS

Rafel Crespí (PSM): "De cara a noltros pens que han estat uns
resultats positius. Hem quedat molt a prop de Ia nostra presència a
l'Ajuntament.

Per Ia nostra part continuarem Ia feina començada i seguirem en
contacte i fent activitats que s'aniran perfilant un poc més envant".

Pere Munaret (CDS): "Ha estat una sorpresa Io debs Independ-
ents. Han fet molta feina i al final s'ha conegut. El PSOE s'ha
mantingut i el PPUM ha baixat vots, que han anat a UIM.

Quant a noltros, consideram tres factors que han influll: 1) érem
nous; 2) hi havia d'haver una persona de Pòrtol dins el partit, hi serà a
Ia pròxima; 3) El problema general del CDS. Hi ha gent que no ens ha
votat perquè el CDS no ha sabut arribar-hi i motivar-los.

Noltros seguirem i després de l'estiu veurem què passa amb el
CDS i seguirem fent alguna actuació. En cas que el CDS no anàs bé
tenim Ia idea de seguir un grup que sigui una opció de centre per a
MarratxT.

Albert Aguilera ̂ U): "A nivell general Ia valoració és que Ia dreta,
tenint en compte Ia divisió entre PP-UM i Independents, no tendria
majoria i guanyaria el PSOE. Això no s'ha complit. També que el tipus
de vot ha quedat molt establert, ate pobles històrics el vot és conserva-
dor, en es Pont d'Inca <omptant sa Cabana i es Pont d'Inca nou- el vot
dóna majoria PSOE. En definitiva, es pot extrapolar eI que és Marratxí
a Ia resta de l'illa, nuclis molt poblats, majoria d'esquerra; nuclis
històrics, conservadors. Un altrepunt és l'ascensdel PSM, molt positiu
des del meu punt de vista; també és extrapolable.

Sembla que no hi haurà canvis i tot seguirà igual. Encara que
pactassin el PSOE i eto Independents, aquests suposarien un lastre per
al primer.

Noltros no ens hem presentat en pla massa electoralista. Tenim
una visió més àmplia de Ia política i anam més enllà; no ens aturam a
les eleccions. Per a noltros ha estat una experiència positiva i ens ha
permès Ia creació d'una estructura d'Esquerra Unida a Marratxí i això
ens possibilitarà dur a terme Ia política que vol fer IU i dur a terme tís
nostres plantejaments amb temps i de forma molt positiva.

Volem agrair a Ia gent de Marratxfque ha col.laborat amb noltros
durant Ia campanya i ens ha donat recoteament, i que tenguin ben
segur que Ia tasca començada no s'aturarà aquf'.
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Pere J. Amengual:
"Nopactarem"

Eb comentaris, dcIs "pcrfiIs"
publicats a l'anterior número

Miquel Bestard:
"Ho decidirà el comitè"

QUE DEMANAU AL GRUP MUNICIPAL QUE PRENDRA
POSSESSIO D^ 15 DEJUNY?

Rafel Crespí (PSM), "Que cumplesquin allò que han promès, sobretot ek
que s'entreveu que formaran el grup municipal: transparència, que prest
tenguem un institut, que tenguem clavegueram, que no es facin més urban-
itzacions, que es controli el cementen i que s'arregli el caos circulatori".

Pere Munaret (CDS), "Que les promeses que s'han fet (transparència a
l'Ajuntament, camf de progrés... ) es duguin a terme. Creim que es poden fer
moltes coses a Marratxí i demanam, sobretot, honradesa".

Albert Aguilera (DJ), TIn estatut de participació ciutadana, que no
només és qüestió d'Esquerra Unida sinó de les Associacions de Veïnats de
Marratxí"

(Vegeulesglosesdel pactealaplana22)
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AGRICULTURA ECOLOGICA

ORIGENS
L'agricultura ecològica neix quan es comencen a observar ek

errors de l'agricultura intensiva. Persones que treballen Ia terra o en
relació a ella -agricultors, agrònoms, biòlegs, microbiòlegs- veuen i
reconeixen ete efectes destructius d'unes pràctiques que maten Ia terra
i creen una forta dependència de productes externs al camp. SOn
persones conscients, que no consideren Ia natura com un enemic al
qual dominar, sinó que Ia converteixen en Ia seva aliada més gran. Així
doncs, l'agricultor ecològic entén Ia vida com un tot, coneix i estima Ia
seva terra i Ia respecta com es respecta a ell mateix: sap que el que fa
i ho fa bé. La seva tasca és plena de sentit, amb ella aconsegueix una
terra fèrtil i unes plantes sanes que produeixen aliments gustosos i
sans.

MFTJANS
L'agricultura ecològica es basa, sobretot, en el manteniment de

Ia fertilitat de Ia terra afavorint Ia formació d'humus. Per aconseguir-
ho s'empara en diverses tècniques. Podríem anomenar en primer lloc
Ia rotació de cultius segons ete elements que les plantes prenen o deixen
a Ia terra i que ajuda a trencar ete cicles de les plagues. També és
important no alterar l'estructura de Ia terra, ja que només Ia capa
superior és fèrtil. Per això, Ia terra s'ha de remoure sense capgirar-la
mitjançant eines lleugeres i que no Ia voltegin.Aixfevitem també fer
pujar a Ia superfícies llavors de plantes que estaven en estat latent en
capes més profundes.

Cobrir Ia terra amb palla, altres restes orgànics o inclús amb
pedres ens ajuda a mantenir Ia humitat (molt important en un clima a
on l'evaporació és més gran que Ia precipitació d'aigua), a protegir Ia
terra dels canvis de temperatura i a ofegar el creixement de les herbes
que no volem. En ete primers casos aconseguim també un adob de
superfície. Com més lleuger i tosc sigui el material més gruixada serà
lacapa.

Ete adobs verds són plantes que cobreixen el camp entre dos
cultius i ajuden a evitar l'erosió. S'escullen plantes que aportin a Ia
terra ete elements que Ii falten (p. ex. lleguminoses pel nitrat), que
ofeguen altres herbes que no volem (p. ex. tagetes minuta per eliminar
Ia grama del nord) o per aconseguir matèria per fer un encoixinat.

Totes les restes orgàniques no contaminades es poden amun-
tegar per elaborar "mantell" (compost). Hi ha qui segueix unes
normes rigoroses en Ia seva composició i en Ia grandària de les restes,
i hi ha qui les tira despreocupadament en un munt. Aquest ha de tenir
un volum suficient en un temps no massa llarg (es proposa una base de
2x3 mt. i 1,5 mt. d'altària per a que abasti temperatures altes i
fermenti). El compost, quan és fresc, es pot utilitzar com a cobertura
i quan és madur es pot enterrar.

L'agricultura ecològica respecta Ia natura i els seus cicles. L'ag-
ricultor troba en eUa un ritme propi de feina i de repòs en un món
complex que ell coneix bé. La interacció entre plantes i animate, entre
les diverses plantes, entre les fases d'activitat i de repòs enriqueix Ia
terra i permet no passar a dependre en excés de forces externes al
camp. Es convenient el cultiu de varietats autòctones , adaptades i
resistents a ptegues i clima i que són apreciades en els mercats locate.

Les parades en crestall que s'han vingut utilitzant a l'Orient des
de temps immemoriate permeten aprofitar al màxim un espai petit. El
que es fa és recobrir Ia parada amb fems i es cava a solcs posant Ia terra

Boires Entirtíodes

UNA HORA MES O MENYS

El passat 31 de març, amb premeditació i nocturnitat, em digueren que
avancés en una hora el rellotge, per estalviar energia. He fet el que em manen,
però som conscient que he perdut una hora de Ia meva existència, sense rebre
a canvi cap compensació. Si em queix, sé que em diran que aquesta hora
avançada serà recuperada en el mes de setembre; però no és el mateix. Jo no
vull una hora més quan comenci Ia Tardor, jo Ia vull ara. Potser quan me Ia
torninen setembrejaestarà pansida,caducada, devaluadaototescosesalhora.

Diuen que amb aquesta hora de menys als nostres horaris ens estalviam
milers de milions de pessetes en energia, sobretot elèctrica, peròjo no acab de
creure'm tant de numeret i tant de càlcul, sobretot si observ els rebuts que em
presenta Ia companyia d'electricitat.

M'esborrona observarque els economistes no sols tenen competències en
Economia, sinó que, usant arguments economicistes, poden fins i tot inlluiren
l'horari de les nostres vides. Qui retornarà aquesta hora suprimida al pobre
soldadet que ha anat de perm(s a ca seva per 48 hores justetes?; qui ens
retornarà l'hora de son perduda?; qui compensarà el temps perdut per
disposició legal?

VuIl aquesta hora. Era meva i Ui vull, tot i que sigui únicament per
esmerçar-la assegut en una cadira, mentre observ una posta de sol primaveral.
No em fa gens de gràcia el malhumor que, durant bastants dies, vaig tenir pel
fet d'haver modificat l'horari dels meus hàbits, ni que s'ajusti Ia meva vida -
bastant ajustada està ja!- als avançaments i endarreriments dels rellotges
oficials.

Potser qualque dia els ajustaments no sols afectaran els rellotges, sinó que
també afectaran els calendaris. Serà el moment d'avançar o recular un dia, o
una setmana, o un mes, o -per què no?- un any. Es possible que aquesta
possibilitat encara no hagi estat contemplada, perquè sens dubte seria ta
solució ideal per a les obres d'infrastructura que estan fent-se a Barcelona i
Sevilla, amb motiu de l'Olimpíada i l'Expo. Endarrerint tantes fulles del
calendari com fossin precises, les empreses concessionàries, podrien acabar
sense frissors les obres contractades. Un cop acabades les obres, amb tot a
punt, s'ajustarien els calendaris i podria començar ta festa. En cas, però, que
no s'haguessin pogut acabar les obres, o hi hagués algun problema
pressupostari, Ia solució estaria en avançar un any els calendaris, botant el
1992 i passant directament al 1993, amb ta qual cosa les institucions interes-
sades s'estalviarien molts doblers i maldecaps. I nosaltres les olimpíades i
l'exposició universal, que no seria poc!

ANTONIROCA

que es treu del primer dins el segon i aixfsuccessivament. Després hem
d'evitar trepitjar-la per mantenir Ia terra flonja. Avui a Mallorca hi ha
una experiència molt positiva.

RENDABMTAT
Es pot viure de l'agricultura ecològica? Un dcls atractius més

grans de Ia utilització de productes químics de síntesi és el benefici que
es pot aconseguir a curt termini. Amb una certa inversió (quantes
vegades subvencionada!) s'aconsegueixen productes atractius i que es
valoren en el mercat (al manco de moment). Però, alerta, produir-los
resulta cada pic més car i cada pic ho serà més. La utilització de
productes de síntesi suposa una gran despesa d'energia i d'aigua.
Ambdues cada vegada més cares. El mercat, i concretament el mercat
europeu, està saturat de les mateixes fruites, les mateixes verdures, els
mateixos productes dete que el consumidorja comença a desconfiar,
perquè comença a adonar-se'n del perill que suposa per Ia salut menjar
productes semi^uímics. El mercat europeu és deficitari en productes
fiables, fets per persones fiables i independents, que no tinguin que
sotmetre's a les instruccions - i als preus - establerts pels grans grups de
comerç.

TRENCAPINYONS
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UN DISC, UNA PEL.LICULA...

THE GODFATHER III:
La millor tercera part de Ia història

He parlat altres vegades de Ia meva
admiració per Francis Ford Coppola. Di-
rector genial, és un dels proscrits de Ia
indústria americana.

Igual que Spielberg (un altre
"malelt"), Coppola és el rei Mides del cin-
ema, que converteix allò que toca en or ...
artístic.

Enfonsat pete seus fracassos comer-
cials, Ia indústria Ii ha retirat Ia confiança, i
Coppola, ha hagut de deixar de banda els
seus personalíssims projectes, i retornar,
per tercer cop, a l'obra que el portarà a ser
immortal, obra mestra inigualable, "The
Godfather". Dues pel.lfcules impres-
sionants, primera i segona, perfectes en tots
els aspectes, lliçó de cinema es mirin per on
es mirin.

I ara, una tercera part: "The Godfa-
ther III". Quan un mateix s'ha posat un sostre tan alt, com són les seves
dues predecessores, aquesta tercera pot parèixer insignificant. FaIs!
"The Godfather HI", continua essent magnffica.

Es cert que Al Pacino està notablement pitjor, molt recarregat
i sofisticat, i que el seu personatge ha perdut Ia força que tenia en Ia
primera isegona part. També ho és que es perd Ia densitat i l'argument
és una mica més dispers.

Coppola repeteix les situacions mestre^Jelff, i crea de nou un
paral.lelisme entre el padrfVito Corleone i el padrfMichael Corleone,
jugant amb el temps, retratant-nos Ia situació actual de Ia famflia, i
recordant-nos constantment el punt on va deixar Ia història.

Introdueix el tema de l'església per actualitzar Ia situació i ens
presenta ete Corleone allunyats de les drogues i el joc.

Al Pacinojuga a ser Brando i Coppola dóna camp al lluïment de
Ia seva filla.

Però tot això és per a Coppola el menys important. EIl vol fer
una pel.lícula, emulant una tragèdia grega, amb plànols tridimension-
als, per donar profunditat, en espais tancats, simulant un escenari de
teatre.

El final va adquirint clímax i ritme, per acabar amb una darrera
escena culminant i majestuosa de gran bellesa plàstica.

Tot i estat molt lluny de les primeres, "The Godfather III" passa
per ser Ia millor tercera part de Ia història i Coppola, un director
excepcional.

TONIRUBIIGOMEZ

UN DISC RECOMANABLE

Steve Vai, nascut el sis de juny de 1960 a Long Island, va
començar a tocar amb Frank Zappa (el de Ia famosa frase: "menys
gimnàstica i més música") als devuit anys. Després va fer dos discs amb
David Lee Roth, enregistrà un disc amb el grup Whitesnake al 1989 i
aparegué al 1987 a Ia pel.lícula "Crossroads".

Finalment, I'any passat, Mr Vai tragué al mercat Ia seva 3a i
millor obra en solitari: "Passion and Warfare".

Qualificat per alguns com un dels millors discs instrumentate de
rock, l'obra de Vai, recull els seus projectes, somnis i pensaments en
quinze cançons, totes amb arrangements complicadfssims.

Al disc hi ha temes fàcils i temes diffcite, però el punt fort de l'en-
registrament és el virtuosisme del guitarrista "heavy": seqüències
d'acords menors en sextes o tretzenes, invertits quant a gravació;
simples balades de rock amb infinits "solos", adornats amb imagina-
tius "riffs" i espontanis harmònics; harmònics que ho expressen tot
(fins i tot el so d'un elefant); efectes de vibrato inversemblants; unions
de tot tipus d'escales recorrent tot el mànec durant una llarga sèrie de
compassos, a Ia velocitat de sesets doblats; "tappings" mesclats amb
dos lligats simultanis a gran velocitat també; o Ia perfecta situació dels
"bends" dins una cançó. Tot això unit a tot tipus de ritmes: des de
"boogies" fins a sincopats.

Totes aquestes coses i algunes més converteixen Steve Vai en el
més complet dels guitarristes del panorama actual del rock.

JAUME TUGORES
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PARTTTSPOLmCS
I ORGANITZACIONS OBRERES

AJMARRATXI
DURANTLASEGONA REPUBUCÁ

^V. L'AGRUPACIO SOCDUJSTA DEL PONT D' INCA~

El Pont d'Inca o es Pont d'Inca, un "barri" de Marratxí molt
més a prop de Palma que ek de Pòrtol i Sa Cabaneta, vef del PIa de Na
Tesa -pertanyent al mateix municipi-, tenia des del començament de Ia
República Ia seva pròpia organització socialista, pel que sembla molt
més forta que Ia de "Marratxf', una espècie de Guadiana al llarg de tot
el segle, de caire més econòmic i d'ajuda mútua que no polftic. El 15
d'octubre de 1936, el batle Pere Caflellas demanà per escrit al "Sr.
Comandante Militar de esta villa de Marratxf', el caporal de Ia guàrdia
civil ^1 "puesto" de Ia qual ha esta sempre al Pont d'Inca-, que "para
poder dar cumplimiento esta Alcaldía a una comunicación de Ia
Audiencia Territorial de Palma", volgués "facilitar a Ia mayor breve-
dad posible una relación de las personas que hayan desempefiado
funciones directivas asesoras e inspectoras de las sociedades "AGRU-
PACIÓN SOOALISTA" y "CENTRO INSTRUCTIVO OB-
RERO" asf como del (sic) "EL SEGUNDO DE MARZO" que
funcionaban en esa localidad del barrio Pont d'Inca antes del actual
Movimiento Sarvador de Espafla"

L'endemà mateix, el 16d'octubre, el caporal de Ia guàrdia civil
cnviava al batle de Marratxf "las relaciones de las Sociedades a que Ia
suya se refiere, exceptuando Ia del dos de Marzo por no haber sido
hallado el presidente ni documentos en su domicilio en los primeros
momentos de iniciarse el Movimiento Nacional Salvador de España,
sin que hasta Ia fecha se hayan obtenido resultados favorables para Ia
averiguación del parardero del mencionado Presidente", del qual no
dóna el nom ni l'adreça. Les llistes que consten a l'Ajuntament com a
facilitades "por el Cabo de Ia Guardia Civil del puesto de esta villa" són
les de "La Siega" -a Ia qual ja hem fet referència- i de Ia "Sociedad
Agrupación Socialista del Pont d'Inca. Eb "componentes de Ia direc-
tiva" d'aquesta darrera societat, I'estiu del 1936, eren Joan Perelló
Serra, president; Josep Simó Fiol, vice-president; Ramon Ramis
Caflellas, secretari; Francesc FerràVadell, vice^ecretari; Miquel
Perpifià Bellostas, comptador; Joan Busquets Caflellas, vocal primer;
Gabriel CoIl Sureda, vocal segon; Esteve Cantallops Busquets, vocal
tercer; Josep Bover Marquès, vocal quart, i Martf Company
Capllonch, tresorer. Aquesta mateixa llista figura en una de les dues
"relaciones", de societats i persones relacionades amb el Front Popu-
lar signades pel batle de Marratxf el 28 d'octubre de 1936; l'altra
"Relación" hi afegeix uns quants noms més: Bartomeu Serra Ribot,
Miquel Bibiloni Soldugas, Pere Balaguer Tugores, Macià Florit
Sastre, Rafel Ltobet Comas, Bartomeu Mas Jaume, Antoni Oliver
Amengual, Josep Salom Nadal i Antoni Gayà Caflellas.

La paperassa conservada a l'Arxiu de l'Ajuntament de Marratxí
ens permet de conèixer amb exactitud l'origen de l'Agrupació Social-
ista del Pont d'Inca. El 20 dejuny de 1931, Rafel Llobet, secretari de
l'Agrupación Socialista Obrera del Pont d'Inca (Mallorca) ^mb el
nom en castellà, segons consta en un segell de goma-, comunicà a
ril.lustrtssim Batle de l'Ajuntament de Marratxfque "en Pont d'Inca,
termino de Marratxí, en Ia Avenida de Antonio Maura No 73, en dicho
local día 16 del actual varios individuos que habían mostrado su
conformidad en las ideas Socialistas reuniéronse para constituir Ia
agrupación, dando todos ellos Ia conformidad para el efecto".
Continuant amb el mateix pintoresc estil de redactar, Llobet afegia:
"De todo Io cual Ie remitimos a V. S. copia de Ia acta con arreglo al

artfculo de Ia ley de asociaciones y nombres cuyos (sic) componen Ia
directiva de dicha Sociedad". L'acta adjunta assenyalava que Ia reunió
s'havia fet "bajo Ia presidencia del compaflero Juan Perelló Serra",
amb Llobet com a "Secretario provisional" i "con asistencia de varios
individuos que habían mostrado su conformidad con las doctrinas que
defienden (sic) el Partido Socialista Obrero". Perelló exposà que "el
objeto de Ia reunión era constituir Ia Agrupación Socialista en esta
localidad, si para ello había número suficiente de correligionarios". Un
cop llegit el programa del Partit Socialista, quaranta "compafieros"
s'inscriviren "en Ia Lista abierta al efecto" i acordaren constituirle en
Agrupació Socialista del Partit Obrer al Pont D'Inca, comunicar-ho al
"Comité Nacional de dicho Partido en cumplimiento de Io dispuesto
en el artículo 2o de su organización " i elegir el "Comité Local, y que
este proceda, a Ia mayor brevedad, a redactar un proyecto de organi-
zación, del cual una vez aprobado por Ia agrupación, y en cumplim-
iento de Io que dispone Ia General del Partido en su artículo 2o, se
remitirá copia al Comité Nacional".

IiIs reunits per constituir l'Agrupació Socialista consideraren
que "estaban muy lejos unosde otros los compafieros componentesde
dicha Agrupación" i acordaren reunir-se un cop cada mes alternativa-
ment al Pont d'Inca i al PIa de na Tesa, al local mateixde l'Agrupació
-Antoni Maura 73, del Pont d'Inca- i al café Can Cantó carrer de
Torrella, núm 11, del PIa de na Tesa. El primer comité local constava
de membres de diversos indrets: President, Joan Perelló Serra fPont
d'Inca); vice-president, Bartomeu Palmer Carrió CPIa de na Tesa);
secretari, Rafel Llobet Comas (Pont d'Inca); vice^ecretari, Rafel Mas
Jaume (Pont d'Inca); tresorer, Pere CoIl Santamaria; comptador,
Josep Simó Fiol (Cas Ximerró); vocal Ir, Miquel Bibiloni Noguera
(PIa de na Tesa); vocal 2n, Antoni Oliver Amengual (Can Loy); vocal
3r, Bartomeu Serra Ribot (PIa de na Tesa).

No torn a tenir documentació oficial sobre els socialistes del
Pont d'Inca fins al 1935. El 2 de febrer d'aquell any, Joan Rigo SampoI,
president del "Centro Instructivo Obrero" del Pont d'Inca, amb seu al
núm. 34 deI carrer d'Antoni Maura, demanava aI batle de Marratxfun
certificat "en donde haga constar que el funcionamiento de una
escuela que se instale en dicho local del mencionado Centro, no se
opone a las ordenanzas municipales, en cuanto a las condiciones,
salubridad, seguridad e higiene, y que se ha cumplido en el mismo Io
preceptuado en Ia R.O. de Gobernación de 20 de Junio de 1902". El
batle, Antoni Caflellas, ho certifica el dia 6 del mateix mes de febrer i
assegurà que "reúne las debidas condiciones higiénicas, según certifi-
cación facultativa que me ha sido exhibida, expedida por el Médico
titular D. Miguel Suau Binimelis".

L'any 1935, el Centre Instructiu Obrerorganiïzà un cicle de "confer-
encias culturales", a les quals convida <1 21 de marc- tot l'Ajuntament i
sobretot el batle, el qual s'assabentà del programa i "ordena su archivo" el 27
de març. El programa, imprès a Palma (Imp. Independencia), anunciava un
"Gran ciclo de conferencias organizadas por el Centro Instructivo Obrero
(Pont d'Inca)". El 24 de març havia de parlar el "ciudadano Don Bernardo
Jofre (Abogado)", sobre eI tema "Aspectes cultúrate i Qutadania". El 31 de
març, Gabriel Vifias ("Catedrático"), sobre "Deports i Ciutadania". El 7
d'abril, Andreu Crespí ("Profesor de Física"), sobre "El Problema de Ia
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Preistori (sic) Balear" (títol afegit a mà a darrera hora). El 28 d'abril, Emili
Darder ("Doctor") sobre "L'alcoholismecom a malaltia social". El 5 de maig,
Francesc de Sales Aguiló (professor del qual els organitzadors no devien saber
el títol) sobre "Moralitat". El 12 de maig J. Monserrat Parets (sens dubte el
sabater, periodista i polftic de Llucmajor Joan Monserrat i Parets), sobre
"Cooperativisme". I el 19 de maig, Rafel Gamero Ginata ("Maestro
Nacional"), sobre "La Cultura a través del temps". La comissió organitzadora,
que havia aconseguit de trobar uns conferenciants molt notables i pertanyents
a partitsdiferents, exhortava: "iCiudadanosamantes dela Cultura, nofaltéisü
No olvidéis que Ia cultura es Ia mejor arma! ¡Un pueblo culturado siempre es
digno!".

El 1936, L'Agrupació Socialista del Pont d'Inca torna a aparèixer
celebrant m(tings electorals a diversos llocs del municipi. El 26 de gener,
Francesc Ferrà Vadell, en representació de l'Agrupació, s'adreçà al batle de
Marratxídemanant-li permísper a un mfting de propaganda electoral al PIa de
na Tesa, "en el Local del Salón Can Cantó", el dia 29 del mateix mes, amb Ia
intervenciodeconegutspoliticsdePalma:AntoniRoca,JoanSimonet,Antoni
Ribas i Ignasi Ferretjans.

El 7 de febrer de 1936, Francesc Ferrà mateix demanava permís per a
un míting similar al local del "Cine de Pórtol", el dia 9 del mateix mes, amb
intervenció dels oradors "Juncosa, de Izquierda Republicana. Ignacio Fer-
retjans, Partido Socialista. Un representantedeI Partido Comunista,y uno de
Unión Republicana".

El lOde febrer, el vice-president de l'Agrupació Josep Simó, demanava
permís per a un altre míting al Cine Ideal del Pont d'Inca, el 14 del mateix mes.
Hi havien d'intervenir "Simonet -por Ia Juventud Socilaista. Gaite -por Ia
Esquerra Republicana. Blanco- por Ia Comunista. Mas Rubí - por Ia Unión
Republicana. Jaume Garcia - por el Partido Socialista".

I encara el 9 de maig de 1936, el secretari de Ia "Juventud Socialista de
Marratxf', Joan Duran, domiciliat al PIa de na Tesa, sol.licità autorització per
a "una reunión de propaganda social", al "Teatro Cine de Pont d'Inca", el dia
lSdel mateix mes. Hi havien de prendre partJoan Simonet i Francesc Julià per
U Joventut Socialiste, Antoni Ribas pel Partit Socialista i un representant deI
Partit Comunista.

Poc abans, el 8 de març de 1936, Bartomeu Mas Jaume havia demanat
al batle, en nom de l'Agrupació Socialista del Pont d'Inca, que, "siendo España
una República laica y perteneciendo este caserío a Ia misma, es por Io que
solicitode esteAyuntamiento queV.S. presideseacambiada Ia nomenclatura
de ciertas calles de dicho barrio por considerar que están rotuladas con unos
nombres a todas luces sectarios y esto desdice mucho en favor del régimen".
Hlsnomsdelscarrersques'haviendecanviarerenelsdeSantAgusti(substituit
per Luis de Sirval), Santa Catalina Tomás (Fermín Galan), Sant Alonso
(García Hernández), La Salle (Francisco Ferrer), Bisbe Campins (Pablo
Iglesias), Santa Teresa (Pi i Margall), U Santedat (Mariana Pineda) i Plaça
Pública (Plaça de Ui República). L'Ajuntament, en sessió del 8 de març, s'hi
avingué.

El pes de l'Agrupaci6 Socialista del Pont d'Inca s'endevina a través
d'aquesta resolució i a través d'un altre fet ben divers: el 17 dejuny de 1936,
el batle de Marratxf comunicà al President de l'Agrupació que, per ordre del
governador civil de les Balears "en Io sucesivo se declararán ilegales las
huelgas iniciadas sin el previo cumplimiento de los requisitos que Ia Ley
determina". Aquesta disposició del Govern Civil, donada el 15 dejuny, devia
esser conseqüència dels aldarulls que s'havien registrat a Palma després de Ia
bomba que els falangistes havien fet explotar a Ia Casa del Poble. El 6 dejuny,
el governador mateix havia telegrafiat al batle de Marratxí: "Ante posibles exa-
geraciones incidentes ocurridos hoy en esta Capital con motivo manifestación
de protesta por atentado Casa Pueblo Ie participo que aquello ha carecido de
importancia y los conatos de desorden público rápidamente reprimidos por
fuerza pública observandoseperfecta tranquiUdad en el momentoque Ie dirijo
Ia presente, debiendo estaresa Alcaldía atenta a conservación orden público
evitando cualquier acto que pueda tender a alterarlo tomando pretexto de los
ocurridos en esta Capital".

JOSEP MASSOTIMUNTANER
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DOBLE MESURA
Boires entintades

Ni un duro. PeIs pobres kurds i xi'ítes que s'han revoltat a l'Iraq contra
el règim de Sadam Hussein, Occident no dóna ni un duro. Això sembla
almenys, i no em referescsols a l'actitud delsgoverns que, amb tanta diligència,
sortiren en defensa de Ia integritat territorial de Kuwait, sinó dels ciutadans i
ciutadanes de països europeus, especialment, que sortiren al carrer per exigir
Ia retirada de les forces internacionals del golfPèrsic, Ia pau a l'Orient Mitjà
i Ia Pau -en majúscula- arreu d'un món cada dia més marcat per Ia violència i
Ia intolerància.

Un cop acabada Ia guerra entre Ies forces internacionals i l'Iraq, el
règim de Hussein ha hagut de fer front a una revolta intema, una autèntica
guerra civil, en Ia qual s'hi han implicat els kurds, al nord, i els xiïtes, al sud. La
part de l'exèrcit iraquià encara intacta després de Ia "mare de totes les
desfetes", no ha dubtat d'usar Ia força contra els seus propis compatriotes,
amb una efectivitat que contrasta amb Ia inoperància que demostrà front a les
tropes que seguien les resolucions de l'ONU, Ia qual cosa deixa en evidència,
entre altres coses, que l'exèrcit iraquià estava més preparat per a Ui repressió
intema, que per a actuar front a altres exèrcits, i no precisament per manca de
preparació o d'armament. En aquesta guerra civil desigual no hi haurà
presoners de guerra, ni alto^l-foc que valgui, ni negociacions, ni respecte per
Ia població civil, ni transmissions en directe per Ia CNN, ni intermediaris
pacificadors, ni advocats que vagin a entrevistar-se amb el dictador. Hussein
ha usat, sense cap mirament, armament químic contra els civils revoltats del
seu propi país, practicant una repressiótan dura que haobligat a fugirenormes
contingents de població.

El que faci Hussein dins el seu propi país no és un "afer intern", com
diuen alguns cínics, sinó un problema de tota Ia Humanitat, des del moment
que a l'Iraq està practicant-se un genocidi de dimensions impressionants. En
aquestes circumstàncies tan dramàtiques, es noten a faltar les manifestacions
per Ia Pau en els països d'Occident, els aturs simbòlics, els minuts de silenci,
les espelmesenceses,... ¿On són les "Taules perla Pau", les signatures en favor
de Ia pau a l'Orient Mitjà, les declaracions d'intel.lectuals exigint Ia retirada
immediata de les agressores forces iraquianes en el Kurdistan, les manifes-
tacions multitudinàries reivindicant Ia Pau al GoIf, les explicacions sobre les
greus conseqüències ambientals que provoca l'armament modern, Ia recollida
de signatures per Ia pau o els anuncis a tota plana en els diaris condemnant
l'enfrontament armat?. Per ventura eIs kurds i xiïtes no mereixen Ia nostra
atenció?. TaI vegada sols els Estats Units tenen el monopoli del paper
d'Agressors?.

Un cop acabada Ia guerra al golf Pèrsic, determinats comentaristes han
justificat Ia victòria de les forces multinacionals no tant per Ia seva efectivitat,
sinó per Ia inoperància i mala preparació de l'exèrcit iraquià. "Una guerra
desigual", en diuen, sense voler recordar l'immens arsenal que posseïa l'Iraq
quan esclatà el conflicte. Ara, que el que queda de l'exèrcit iraquià usa tot el
seu potencial militar contra civils maI equipats i pitjor preparats resulta que no
hi ha guerra desigual, o almenys aquells que tant parlaven, ara callen.

No m'agraden les guerres, no m'han agradat mai, i crec que qualsevol
persona intel.ligent deu pensar el mateix quejo. Tant deboque s'hagués pogut
evitar el conflicte al golf Pèrsic. La sortida pacífica, però, no va poder ser i
l'enfrontament armat esva convertiren l'únic i lamentablecamf. Tot elque es
realitzà en favor de Ia Pau en aquells dies d'incertesa era lícit, positiu i lloable.
La Pau ha de presidir les relacions humanes i qualsevol conflicte hauria de
resoldre's sempre (!) per Ia via del diàleg. Ara bé, tan agressió era el conflicte
que esclatà el 17 de gener, com Ia guerra civil que ha seguit a Ui derrota
iraquiana. Èticament tambéseria lícit, positiu i Uoablecontinuar reclamant Ia
Pau a l'Orient Mitjà, ara que els mateixos iraquians pateixen U brutalitat del
seu règim.

ANTONIROCA

Notes

1. Vegeu el llibreja citat de P. Gabriel. El moviment obrer a Mallorca,
índex de noms s. v. Agrupació socialista de Marratxí. Gabriel no ha trobat cap
notícia de l'Agrupació Socialista del Pont d'Inca. Si que hi fa una breu al.lusió
Damià Quetglas, a l'article igualment citat Marratxí. Poble de pobles prop de
Ciutat.
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Des de Ia Casa de Ia Vila

SANT MARÇAL 1991. PROGRAMA DE FESTES

Dissabte. 22 de juny
18'30 h, Cursa Popular Sant Marçal 1991. Circuit per Sa

Cabaneta fTotes les categories. Inscripció abans de Ia sortida)
Organitza: Club Bodega Oliver.

Diumenge. 23
15 h, Gran tirada al plat, a Son Verí

19 h, Missa a Sant Marçal

19'30 h, Pregó de Sant Marçal 1991, a càrrec d'Antoni
Salas, impressor de Ciutat

seguidament, Concert de Música popular, per Ia Banda de
Música de Marratxí, s'estrenarà l'Himne a Marratxí

21'15 h, Inauguració del V Certamen de pintura, a Ia sala
d'actes de l'Ajuntament (obert fins dia 30, de 20 a 22 h)

Dilluns. 24
Torneig de bàsquet senior, a Ia pista d'Es Figueral
20'30 h, Marratxí - Santa Maria

22 h, Es PIa de na Tesa - Esporles

Dimarts. 25
18 h, Concurs de pintura infantil a l'aire lliure, davant Sant

Marçal (s'entregara material als participants)

20'30 h, 3er i 4t lloc del torneig de bàsquet

22 h, Final del torneig de bàsquet

Dimecres. 26
18 h, volada d'estek, a Ia Verònica de Sant Marçal (In-

scripció, de 17 a 18 h)

22'30 h, vespre de folklore popular

Dijous. 27
22 h, gran vetlada infantil: El grup Cucorba representarà

"n'Espardenyeta i el rei"

Divendres. 28
18 h, Festa infantil, davant Sant Marçal, organitzada i

amenitzada pel grup d'esplai Es Campet de Sa Cabaneta

parroquial de Sant Marçal

22 h, Gran verbena - show. Amb les actuacions de: Grup
Laser, Gran Orquestra Manhattan, Orquestrina d'Algaida

Dissabte. 29
11 h, Missa solemne. Seguidament, XXV Acte d'home-

natge a Ia vellesa de Marratxí. Col.labora La Caixa

18 h, Volta cicloturista al municipi. Sortides:
18 h (Pòrtol); 18'15 (sa Cabaneta); 18'45 (es PIa de na

Tesa); 19 (es Pont d'Inca - Aeroclub). A l'arribada berenar i
begudes per a tots

23 h, Gran verbena, amb: Juan Toni & Bohemios, Honey,
Ossifar

Diumenge. 30 - Sant Marçal -
11, Missa solemne en honor del sant patró

Ciclisme a Sant Marçal

16 h, carrera de juvenils i aficionats (3 voltes: Sant Marçal,
Pòrtol, es PIa de na Tesa i es Pont d'Inca)

18'30 h, carrera dels veterans (2 voltes)

21 h, entrega dels premis del V Certamen de pintura i
concurs de cartells, a Ia sala d'actes de l'Ajuntament

22 h, Teatre. La companyia d'en Xesc Forteza representarà
l'obra "Una de lladres i serenos"

24 h, Final de les festes, amb un castell de focs artificiate

L'AJUNTAMENT DE MARRATXI
VOS DESITJA BONES FESTES

Tots els actes són gratuïts

19 h, Inauguració de l'Exposició dels artistes locals, al saló
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EL PSMILES ELECCIONS MUNICIPALS
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O P I N I O
Cada any, quan s'acos-

ten les dates electorate, les d'abans i les posteriors, Ia gent es fa Ia
mateixa pregunta Per què es presenta en solitari eI PSM a leseleccions,
a Marratxí? La resposta és ben senzilla: el PSM, i el creixement que ha
obtingut a tota l'illa ho demostra, és l'única força progressista nacio-
nalista, és a dir, que defensa part damunt de tot MALLORCA. Ma-
llorca en tota Ia seva integritat: cultural, lingüfstica, ECOLOGICA,
econòmica... Crec que aquestes raons justifiquen plenament una
opció pròpia i diferenciada.

De tota manera, i a-
tenent al cas particular de Marratxí, abans de les eleccions sempre se'ns
obre un moment de reflexió per tal de veure si no seria millor anar
coaligats amb altres forces progressistes per tal d'enderrocar el
monopoli de Ia dreta. D'entrada he de dir que no crec massa en aquests
acords conjunturais si no és en el cas que una formació política tengui
Ia intencióde diluir-se pera sempre més dins l'altra. Aquest no ésel cas
del PSM que vol, pot i és necessari que mantengui una opció diferen-
ciada de Ia resta de partits si volem que a Mallorca el nacionalisme hi
tengui alguna cosa a dir.

Fent ara una anàlisi
dels resultats, podem veure que encara Ia gent ha fet allò que se'n diu
vot útil, cosa demostrableja que al Parlament hem tret 63 vots més
que no a l'ajuntament, vots que ens haguessin bastat per tenir repre-
sentació al consistori.

De tota manera a Ia
gent que ens ha votat els vull trasmetrc un cert optimisme. Sense
menysprear Ia tasca duita pels companys en anteriors eleccions - he de
recordar que l'any 83 també quedarem a les portes de l'ajuntament i
per méspocsvots que no ara-vull dir que Ia gent pels comentaris que
se sentien al cafè o al carrer pareixia que era Ia primera vegada que ens
presentàvem, Ia qual cosa vol dir que ens hem fet sentir, que se n'han
temut que hi som. També vull dir que no s'ha de tenir Ia impressió
d'haver tudat elvot. EIs vots no se sumen de forma matemàtica. Hi ha
gent que només votarà PSM, aixf com hi ha gent que només votarà
PSOE, PP o IU. Per tant, aquestsvots del PSM no haguessin servit a
cap altra força progressista PSOE, IU, per fer més bon paper a les
eleccions. Amb Ia nostra presència o sense el PSOE no hagués ob-
tengut més de 6 regidors i Izquierda Unida no hauria entrat a l'ajun-
tament. En canvi, etevostresvots amb què hem quedat a les portes de
l'ajuntament han servit de molt. Han servit perquè Ia gent ens conegui,
perquè Ia gent ens prengui en consideració. Ja no som ni serem una
opció testimonialista. A partir d'ara serem una opció a tenir ben en
compte. Per això volem agrair-vos el vostre vot.

TambévoIem agrair les
mostres de solidaritat que hem rebut un cop sabuts ete resultats. Molta
gent ens ha aturat pel carrer i ens ha encoratjat a seguir treballant
perquè a les pròximes eleccions els resultats siguin del tot satisfactoris.
Aquestes mostres són un respecte a Ia nostra feina i ens donen
credibilitat i ganes de seguir treballant encara que no hagim obtengut
representació a l'ajuntament.

A partir d'ara, com a
grup, seguirem treballant, fent que Ia nostra presència sigui constant
dins Marratxí per tal que d'aquf quatre anys Ia nostra opció no sigui
novella ni desconeguda.

Potser només tenim
una petita espina clavada.: te destrossa dels politxons artfstics. Creim
que no és de demòcrates Ia destrucció furibunda d'un material elec-
toral que no feia nosa a ningú i que era, a més d'estètic, molt original.
Saber guanyar és també saber respectar l'adversari.

RAFEL CRESPI, cap de lUsta del PSM-NM

ADCO ES MEU!

L'altre dia em vaig aturar a pensar i em vaig donar compte que
malgrat que no som massa vell, ja fa uns quants anys que escric. Diuen que
quan fas allòque t'agrada no ten'adones del tempsque hi dediques. Cosa més
0 manco semblant m'ha passat a mi.

Record eIs meus inicis a Ia revista Pòrtula cap allà finals de l'any
1983, potser a Poctubre. Va esser un dia en el que, a te fi, vaig cedir a les
pressions que cert individu de barbeta, panxeta, camisa descol.locada, texans
mig caiguts, capseta de "juanolas", bolfgraf negre, carpeta de cartró plena a
rompre,ullsdepersonamesbonaqueelpa,rarrosambcrancaielpeixaIforn;
1 "Fortuna amb misto" (ara Marlboro amb encenedor. "Això és s'estatus" em
va aclarir). Laveritat és que no entenia gaire bé, perquè ell tenia tant interès
en que jo escrivís per a Ia seva revista. No crec que hi hagi guanyat gaire. En
canvi jo moltíssim i crec que mai Ii agrairé prou.

Després vaig escriure a altres llocs, tot esporàdic (senyal de que
novalc un duro en això de teclejar paraules). Però mai vaig tenir cap problema
amb ningú, per ventura perquè mai he cobrat un duro per un escrit, i també
perquè mai l'he demanat ni el demanaré per ara. Crec que fins i tot estaria
disposat a pagar per fer-ho. Tot el que escrivia sempre duia el meu nom a baix
de tot, estigués ben escrit o no, digués bestieses o no. Record que una vegada
un individu em va contestar un escrit. En ell em deia de tot i molt, però he de
confessar que a mi em va alegrar. "Al manco algú m'ha llegit" vaig pensar.

Un consell: no confieu mai en ningú. Se que és una mica dràstic,
però molt útil. Mai se m'ha ocorregut registrar al registre de Ia propietat
intel.lectual allò que escric. Llavors sf que em sortiria car!. En canvi, me'n
pened de no haver-ho fet amb un treball meu fet anys enrera. Tendria especial
goig en anar als tribunals, demostrar que allò és meu, que ha estat publicat de
manera il.legal, sense que hi figuri el meu nom en lloc. Després te sentència...
Aquell treball en qüestió el feren, crec, dues persones més que per més que
intent fer memòria no puc recordar qui eren. El que sí record perfectament és
quejo sí que el vaig fer i que Ia feina d'un mes a una habitació calorosa, en ple
mes de juny, amb incomoditat total i amb una persona que més que ajudar
revisava i dictava incoherents ordres (mésvaldria ho hagués fet elte), ara tot
això no ha tengu t el més mínim reconeixement. Novàrem demanar res a canvi,
i per això el mínim que es podia fer era tan sols dir que allò era nostre, que un
bocí d'allò era meu. I tot això no costava ni un duro, ni una pesseta, tan sols
escriure un parell o tres de noms. Res més. Les cinc paraules del meu nom.
Però ni en tan sols això va pensar. Què hi farem?

Venint de qui vé, he de confessar que no m'estranya gens. El mal
ja està fet i és incompensable i irreparable. Però sé que el temps em donarà Ia
raó. Qui mal conrea, mal recull. Es el meu consol. I confés que Ia meva ràbia
i indignació és encara major perquè jo no som l'únic; n'hi havia més que
juntamentambjoferenaquellafeina.Aellselmeureconeixement,perques'ho
mereixen i desig que no tornin a caure en te trampa, en Ia trampa de Ia bondat,
en Ia trampa de Ia il.lusió de veure el teu nom a un llibre, en Ia trampa de to
magnífica feina anònima, en Ia trampa de te gent cruel, irresponsable, caradura
i pocavergonya que se n'aprofita dels altres. Promet quejo ho evitaré. Uns
tenen el cel guanyat, els altres Ia tortura de te mala consciència per a te resta
de Ia seva vida. M'alegra el que tingui bona memòria. S'han de recordar les
equivocacions per a no tomar-hi a caure, i també les persones que et fan caure,
no per fer-les caure ni per venjança, sinó per saberevitar te traveta, perquè és
major el mal de l'evasió que no el de Ia caiguda.

GABRIELANGEL VICHIMARTORELL

PREGAM ALS COL·LABORADORS QUE
PER AL NUMERO DE JULIOL ENS FAON
ARRIBAR ELS TREBALLS ABANS DEL 28DE
JUNY.

GRACffiS!



105#0

UNPOCDETOT

PerCOURKUensassal)enten que:

ATA -Associació per al tractament de l'alcoholisme- ha organitzat una
taula rodona sobre el tema "Alcoholisme juvenil- S'hereda l'alcoholisme?".
Dia 6 dejuny a Ia sala d'actes de La Caixa.

L'Associació de CERAMOLOGIA promou i difon Ia investigació de Ia
ceràmica, facilita el contacte entre persones estudioses del tema i recolza
iniciatives que serveixin per a aquest fi. Aixfmateix salvaguarda, protegeix i
defensa el patrimoni ceramologie. Te Ia seu al c/ Teuleria, 11 d'Agost (Ala-
cant) i en són membres directius els nostres amics Jaume CoIl Conesa i Ilse
Schütz.

El moviment internacional de Ia CREU ROJA i Ia MITJA LLUNA
ROJAha llançat una Campanya pera Ia protecció de lesvíctimes de Ia guerra,
l'objectiu fonamental de Ia qual 6s Ia difusió deI dret internacional humanitari
entre La societat civil. Una de les activitats és Ia recollida de signatures a favor
de Ia campanya.

EIs interessats podeu contactar amb Ia Redacció abans del 20 dejuny.

EI properconcert de L'ORQUESTRA SIMFONICA DE BALEARS
serà dia 7 de juny, amb obres d'Elgar i Brahms. A l'Auditòrium, a les 20'30.

AI Centre de Cultura de Sa Nostra han tengut Hoc les II JORNADES
DE CINEMAI LFTERATURA, amb el cicle Stanley Kubrick.

L'Associació VOLTOR Kjue gestiona Ia recepció de TV3, TV9 i
d'altres en català- es proposa avançar en tota una sèrie d'accions incloses en
el "Projecte Proa" i en el manifests "Volera mitjans de comunicació en català,
ara". També conviden als videoaficionats a participar a TV3 amb filmacions
de notícies curioses o interessants que les cameres de televisió no han pogut
recollir. Eb interessats posau-vos en contacte amb el 46 25 95.

PUiBOeACK>NSREBUDES:

CARACTERIZACIÓN QUIMICO-FISICA DE LOS MOSTOS Y
VINOS MALLORQUINES, d'A. Mulet, M.L.Forcen i A Berna. Col.lecció
Projectes, 1.1989 (DL, 1990).

Estudi científic a partir de diverses anàlisis del most i del vi produït per
tres varietats <allet, "manto negro" i fogoneu- conreades a Mallorca. Està
precedit d'una introducció històrica i aporta unes conclusions únicament
desxifrables pcls tècnics en química. Malgrat sigui una coedició entre Ia UIB
i Ia Conselleria d'Agricultura i Pesca deI Govem de Ia CAIB està íntegrament
en espanyol.

DEBAT DE POLFTICA GENERAL. Intervencions del president de Ia
CA. i del portaveu del grup parlamentari Popular. CoI. Antoni Maura, sèrie
intervencions i debats parlamentaris, 8.1990

DESPRES D'UN ACCIDENT DE CIRCULACIÓ. Què he de fer?
(1991).

Tríptic informatiu sobre les passes que s'han de fer després dels
accidents, segons es tracti de declaració amistosa, denúncia penal o demanda
civil. Editat per Ia Jefatura de Trànsit i l'Oficina d'Ajuda a les Víctimes del
Delicte de Ia Conselleria Adjunta a Ia presidència.

DLA DE LESILLES BALEARS, discurs del molt honorable president
de Ia CAIB. CoI. Antoni Maura, sèrie Tribuna Popular 15 (1991).

LES FRANCISCANES EN ES CARRITXO: Una vivència de cin-
quanta anys (1916-1966), de Josep Grimalt i Vidal. CoI. Coses Nostres, 35.
1991.

Documentada història del convent de les franciscanes d'Es Carritxó,
inaugurat el 1916. Entre les seves planes hi trobam una sèrie de referències a
religiosesmarratxineresoquehan passat pels nostrespoblesquevosoferirem
apart.

MEMORLA1989. "Projecte Home" Mallorca.
Hi podem trobar Ia crònica de l'any, els components de l'equip ter-

apèutico-educatiu, els programes i els mètodes de funcionament del centre
d'acollida i de les diferents comunitats terapèutiques, les àrees d'orientació
dels diversosseguiments, l'equip, funcionament i àrees del Centre d'estudis, el
balanç econòmic i un apartat estadístic. Resulta un exponent clarificador de Ia
important tasca social que duen a terme Bartomeu Català i el seu equip.
Llàstima que estigui tot en castellà.

EL PCPE-PCB DAVANT LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES.
Díptic (1991).

Explicació dels motius que impulsen el PCB a retirar Ia candidatura de
les eleccions autonòmiques per tal de contribuir a unificar el vot de l'esquerra
i impedir que Ia dreta segueixi governant.

Malgrat tot manifesten que continuen essent comunistes. Escriuen que
el creixement de Ia comunitat illenca "es basa en Ia improvisació, en Ia
dependència de l'estranger, en Ia destrucció de Ia Natura, en l'agudització de
Ia divisió social, en el creixement de l'egoïsme i Ia insolidaritat, en Ia pràctica
desaparició de l'agricultura com a font de riquesa, en Ia subordinació de tota
l'economia cap al turisme com una activitat rendible."

Entre altres coses, per al futur consideren que "tota l'economia insular
ha de tenirpresent Ia seva relació amb Ia natura", aixícom intentar"aconseguir
Ia moratòria urbanística, protegir els recursos aqflífers, establir els límits
possibles de producció de l'energia, el creixement de Ia població, Ia defensa de
Ia costa, Ia protecció del sòl agrícola, el manteniment deLs boscos(...)"

IMOSTRA DE VINS. Ajuntament de Santa Maria del Camí, 1991.
Tríptic explicatiu de Ia importància de Ia vinya santamariera, amb breus

pinzellades històriques i tècniques. Així mateix inclou l'adreça i el tipus de
producció dels actuals cellers.

LA TRAJECTORLA INTEL.LECTUAL DE MARIA ANTONL\
SALVA, de Margalida
Tomàs VidaL Papers de 1'A1-
lapassa, 3. Edicions de
l'Ajuntament de Llucmajor
1991.

L'autora passa re-
vista a les diverses real-
itzacions i aportacions al
món literari de Ia Poetessa
llucmajorera basant-sc en
els caires biogràficsque per-
meten esbrinar les actituds
internes i els estats d'ànim
de cada moment.

UNLDAD Y PRO-
GRESO. Comisión Episco-
palde Mediosde Comunica-
ción Social. 1991.

Dossier de Ia XXV
Jornada Mundial de les
Comunicacions Socials que

inclou una sèrie de missatges (del Papa, de Ia mateixa Comissió episcopal),
lectures, textos i notes sobre el tema tractat.

^PUBLICACIONSPERIODIQUES: ^)

D'entre les revistes associades a PREMSA FORANA DE MA-
LLORCA rebudes destacam:

BADLA D'ALCUDLA, 33 (LV 91). No l'havíem rebuda des del núm 30
(XII 90). N'acusam rebut.

ESCASTELLET. 28 (III-TV 91). Ens arriba aquesta revista de Bunyola
després de molts de mesos (anys, tal vegada?) de no rebre-to. Ben arribada!

DIES ICOSES. 22 (III-TV 91).
Acusam rebut de Ia companya de Calonge després de no haver-la vist

des del núm 15 (hivern 89). Ben arribada!

FELANFTX. En el núm 2743 (27 LV) hi trobam Ia segona remesa del
"Mozany" de Pere Estelrich i també "Quinze anys", d'Antoni Roca; el 2744 (4
V) inclou l'article d'Antoni Roca "La feina ben feta"; i en el 2745 (11 V) hi
podem llegir "I un senyor de Puerto Rico", del mateix autor.
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LLOSETA. 95 (W 91). A ta crònica de l'excursió que Ia tercera edat va
fera "Es Grau" d'Estellencs ens informen quela primera aturada que ferenva
ser a Ia Fira del Fang de Marratxí.

Com a suplement d'aquest exemplar s'inclou el número 12 de ta
col.lecció "Es Morull", dedicat al Pregó de setmana santa 1991, fet per Joan
Bestard.

ES MOLI NOU. 56 Ç/ 91). Amb aquest exemplar Ia revista de
Vilafranca de Bonany celebra el 5è aniversari, però també adverteix que
possiblement s'aturí de sortir. Esperam que això no passi i pogueu arribar al
desè i més aniversaris.

BSPIGROS. 78 (rV 91). Revista de Lloret de Vistalegre que no havíem
rebut des del número 75 (X 90). Ens alegram de reveure-la.

ACTUAL LLUCMAJOR. 8,9 (IV, V 91).
Novella revista d'informació general sobre Ia ciutat de Llucmajor i el

seu terme. Benvinguda.

ALPOBLE. 19,20 (W, V 91)

ARRAN.44(IIMV9n

BUTLLBTI OFICLAL DEL PARLAMENT DE LES ILLES BAL-
EARS.120.12iqV.V9n.

ES CAMIDE S'ALGAR. Revista de l'Escola d'Adults de Llucmajor,
II Trimestre (curs 90-91). Donam Ia benvinguda a aquesta publicació llucma-
jorera. Inclou l'article "Ordinadors portàtik", de Bernat Palou.

DRETS HUMANS. 11 CV 91)

L'ECOLOGISTA. 5 0>rimavera de 1991). Organ informatiu del GOB
que inclou, entre d'altres, un article titulat "Vuit anys de govern al servei de
l'especulació, el caos urbanístic i les agressions al medi ambient" que passa
revista als principals problemes amb què es troba Mallorca en els esmentats
aspectes. L'apartat dedicat al sòl rústic és un excel.lent botó de mostra del
contingut: "Tota Mallorcaósavui un solaren venda. Amb un litoral destrossat,
laconstrucció indiscriminadacomença a afectarel medirural, en un procés fo-
mentat per l'administració local i autonòmica, Ia qual planteja precisament
això com a model per al futur de l'interior de Mallorca." Totalment aplicable
a Marratxí.

FULLDOMFNICAL. 18 a 21 ̂ 91). Bl núm 18 (5 V) informa sobre
Ia trobada anual del Mijac, celebrada a Lluc dia 21 d'abril; hi participà un grup
d'Es Pont d'Inca. Paria també d'uns exercicis a Marratxinet i del llibre sobre
el bisbe Miralles que acaba de publicarJosep Massot i Muntaner. En el 20 (19
V) hi trobam referències a ta cloenda dels actes de La Salle des Pont d'Inca.

FULLINFORMATRJ. Obra Cultural Balear, 2 CV 91).

FNFORMATTU PMBM. 60 a 63 (II a V 91V

MALLORCA SOCIALISTA. Revista del Partit Socialista de Ma-
llorca, 66 primavera 91).

ELMARTPJET. 44 (TV 91)

NOTICIES TFRANT. Publicació de les Comissions Tirant Io Btanc, 8
a 10 (FV, V91). El 8 informa que es realitzà Ia presentació de l'edició oficial
del Tuant a Marratxí i que el 3 de maig Rafel Crespí Ia presentaria a Ia Casa
de Cultura de CAMPANETA (Campanet o Sa Cabaneta?).

El 9 duu Ui notícia d'una setmana cultural Tirant al col.legi Pius XII de
Ciutat. Un deb actes, en l'apartat de siurell i ceràmica popular, comptà amb
Ia participació del portolà Miquel Serra.

PARTTT POPULAR. 50 (FV 91). Dedicat totalment a ta campanya
electoral. Hi trobam el currículum de Guillem Vidal i ta seva inclusió com a
mcmhrede l'equipde campanyade Ia coalició PP-UM de Ia comarca dePalma.
També hi trobam ta candidatura de Ia coalició corresponent a Marratxí.

>»
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MÜSICA A(lSTA

L- El vak de Johan Strauss "El Blau Danubi", tanca any
rera any el concert de l'u de gener a Viena. Un concert tradicional i
conegut en tot el món degut a les retransmissions radiofòniques i de
televisió.

EIs valsos, les polques i algunes obertures dete músics de
Ia família Strauss, són ete protagonistes del concert matinal.

IL- El passat 22 d'abril morí el violinista Willi Boskovsky,
el qual dirigí al llarg de vint i cinc anys el Concert de Cap d'Any de Ia
Fdharmònica de Viena.

Tenia vuitanta^tos anys. Bo és ara recordar-lo després
d'baver cedit Ia direcció als grans noms. Darrere ell, Karajan, Abbado,
Kleiber, Maazell... dirigeixen Ia formació vienesa en el popular esde-
veniment. La batuta ha substituit l'arc.

PERE ESTELRICHIMASSUTÍ

<«
REVISTA DE FERRERIES. 206,207 CV 91)

RUBRICATA. Setmanari de Rubí, 1901 a 1904 (V 91). A ta secció
"Refranys més o menys populars" del Núm 1901 (11 V) inclouen Ia següent
frase del llibre "Catalunya, més que un club": "Mentre el món descobreix ara
els avantatges del codi de barres,nosaltres fa mil anys que el portam a ta
bandera i a l'escut". Talment comjP^òrtula des de fa deu anys.

B.-

FOTOMECANICA
Barrera, 54

Tete.239953/450185

FOTOGRAFIA mOUSTRTAL
FOTO -VTOEO REPORTATGES

|
Manuel Azafla, 18 b

Tel.466231

Direcció: Agustf Miquel
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LA POLICLV LOCAL ESHF1ORMA..

Dia 1 de maig, B.A.M.M. fou recollit de Ia
via pública i traslladat a l'hospital siquiàtric.

2, en un domicili de sa Cabaneta va desa-
parèixer una bicicleta. Varen entrar a robar al
col.legi de Pòrtol, i trobaren a faltar material
escolar per valor de 15.000 ptes.

3, La P.L. retingué Francesc R.C., de
devuit anys, per fer malbé el seient d'un au-
tobús.

Al Col.legi Blanquerna hi hagué un nou
intent de robatori. Va saltar l'alarma i Ia
presència de Ia P.L. evità el robatori.

4, Un camió que duia Ia càrrega mal acon-
dicionada Ia va tirar sobre Ia carretera en es PIa
de na Tesa. La P.L. i personal de l'Ajuntament
Ia varen retirar, ja que suposava un greu perill
per al trànsit.

A sa Cabaneta varen entregar diversa
documentació i claus que havien trobat.

5, La P.L. va fer acte de presència al camp
de futbol des PIa de na Tesa perquè els ànims
estaven encesos i l'àrbitre no volia seguir el joc
sense Ia presència policial.

7, Tres persones foren identificades per Ia
P.L.

9, Hi hagué colisió entre dos turisme en el
carrer Major.

11, Una xemeneia va prendre en es Pont
d'Inca nou. Hi varen intervenir els bombers i Ia
P.L.

El col.legi Blanquera tornà ser visitat per
lladres. S'endugueren material divers espor-
tiu.

14, La P.L. va recuperar una moto sem-
idesmuntada i l'entregà al propietari.

Un taxista va tenir problemes amb un
client i Ia P.L. va haver d'intervenir-hi.

21, Xoc entre dos turismes, sense ferits.

23, La pancarta d'un partit polfticva caure
sobre un camió rompent-li el vidre.

Antonio G.V. fou sorprès i detingut per Ia
P.L. per robar dos sacs de taronges.

25, A les 18'20 es produfun gran incendi en
una nau del polígon, afectant-ne dues més.
Fou necessària Ia intervenció dete bombers de
Palma i del Consell Insular. Hi hagué danys
per valor de cinc milions.

26, La P.L. no va tenir cap intervenció
digna de destacar.

29, Un veïnat des Pont d'Inca, F.G.R. de
58 anys d'edat, es va llevar Ia vida amb una
escopeta de caça.

Denúncies, 108
Vehicles retirats, 2
L·iformes, 116
Alcoholèmies, 6

GLOSES
DELS

PACTES

La sabiduría popular voldir Ia seva en rcla-
ció al resultats electorate. La política es mescIa
amb l'humor, Ia picardia i Ia verdor.

As terme de Marratxf
mirau Io que hi va passar
es dia que se votà
sa casualitat se va dar
que dos varen empatar
i no sabem qui entrará
ara s'ha de discutir
en Pere i en Martí
tots dos 'guanten es mantf
i ningú el vol amollar
però això acabarà
com una cussa i un ca
que avui va i demà no va
i s'arriben a canir
i noltros haurem de sofrir
es qui mos governarà
i Ii haurem de tornar pagar
una barca a Ia mar
i un xalet per boixar-hi
i tot això acabarà aixf
i noltros per fer-les mos venir
el mos haurem d'espolsar.

EIs AMICS DEL MOSQUITO informen que Ia IVOLTA
EN ES PLA DE MALLORCA per a ciclomotors de més de 25 anys
endrà lloc els dies 15 i 16 dejuny. La concentració serà a Pòrtol dia 15
i les 8'30 i el recorregut és: Santa Eugènia, Algaida, Llucmajor,
Campos, Santanyí, CaIa Llombards, Alqueria, s'Horta, Calonge, Porto
Cristo (dia 16) Manacor, Petra, Sant Joan, Sineu, Costitx, SenceUes,
Santa Maria, Pòrtol. Si estau interessats en participar-hi posau-vos en
contacte amb en Sebastià (60 29 20)

SALO
1 MARM

EstiliBellesa

UNISEX

Digitopuntura Reducció de centímetres
Taules caUstèniques motoritzades
Perruqueria Massatges
Manicura Pedicura
Facials Gimnàstica passiva
Sauna

Albert Castell, 21 TeI 60 29 18 PÒRTOL
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(MAIG)
PRECISAMENT AQUEST MES...

(JUNY)

^Fa 175 anys (maig, 1816) ^)

El síndic procurador, Miquel Serra, proposa
tornar a Rafel Garsias, doctor en ambdós drets, el
càrrec de misser d'aquesta ViIa que tenia fins que
l'any passat Ii llevaren sense cap motiu. Després
d'una votació surt electe.

(En fa 100 (raaig, 1891)3
Guillem Palou Socies Titxon", fill de Felip i

Maria, oller de 28 anys de PòrtoI demana un certi-
ficat acreditatiu del nomenament de regidorelecte
per part de l'Ajuntament. Quan el cas és entès
resulta que el regidor electe és un altre Guillem
Palou Socies, també oller de PòrtoI, però sense
sobrenom conegut, fill de Pere Antoni i Beneta i de
46 anys.

Donen d'alta en el padró de veïnats el prevere
Pere Antoni Tomàs i Veny i Ia seva germana Franc-
esca Aina. Ambdós viuen a Pòrtol.

Jaume Rosselló, empleat de l'administració de
contribucions, és nomenat delegat per a Ia formació
del repartiment de consums d'enguany.

L'apoderat de l'Ajuntament, Nicolau Mun-
taner, és autoritzat a compensar uns comptes a his-
enda referits al manteniment d'escoles normals i
institut de segon ensenyament. També s'han de
pagar les atencions dedicades a primer ense-
nyament.

Miquel Reinés i Pulidoésnomenat comissionat
"plantón" amb te dieta de 3 ptes.

Associats que han de fer les llistes de consums
1891-92, elegits per sorteig: Sa Cabaneta, Tomàs
Romaguera Camps, Joan Juan i Mas; Portol,Josep
Ramis i Serra, Miquel Capellà i Rubí; Es Pou des
CoIl i Marratxí, Antoni Vallespir i Llompart, Bar-
tomeu Oliver i Ramis; Son Nebot, Miquel Mercadal
i Canellas, Francesc CoIl i Reinés; Es Pont d'Inca,
Joan Moyà i Pascual; Es PIa de na Tesa, Joan
Amengual BaIo, Joan Gallur i Sabater.

efa 75 (maig, 1916)D
Antoni Moyà CoII i altres sol.liciten l'apertura

d'un transversal que unesquivaris carrers d'Es Pont
d'Inca establits per Antoni Fluxà Massans i Antoni
Nicolau Feliu en escriptures datades el 1862 i 1867
respectivament. Creuen que milloraria Ia comuni-
cació pel carrer interceptat actualment per Ia finca
que fou de GasparVila, avui incorporada a l'hort de
les Agustines. L'Ajuntament sol.licita de Ia Dipu-
tació Provincial el plànol de l'establiment.

Abonen a Jaume Bestard Serra te quantitat
corresponent a 25 m2 per eixampter Ia vte pública.

^En fa 50 (maig, 1941) ^)

Permisos concedits: a Antoni Frontera Palou
per construir les façanes dels núms 1 i 3 del C/
Mallorca, de Pòrtol; a Antoni Serra Amengual per
construir una casa de ptenta baixa en el C/ Arra-

bales; a Margalida Cotoner i de Verí per edificar
una casa a son Verí nou per a l'amo de Ia possessió;
a PereCabrerTorresperconstruiren terrenysde sa
Cabana un edifici destinat a fàbrica de teixits i un
altre a vivenda de l'encarregat.

Ramon Martorell Losada ha estat nomenat
mestre propietari provisional de l'escola nacional
de Marratxinet, però queda com excedent forçós
perquè està a l'exèrcit. L'Ajuntament avisa que
l'únic local de Marratxinet amb condicions per a
escola està ocupat pels propietaris degut al llarg
període de temps que ha estat tancada.

L'Ajuntament ha fet donatiu de l'estampa ofi-
cial de Ia verge del Pitera totes les escoles del terme.

Aproven l'inventari de béns mobles i immobles
de l'Ajuntament. Total actiu: 329.235'10; total pas-
siu: 93.554'92; líquid actiu: 235.680'18 ptes.

Dia 1 dejuny s'ha de fer Ia "festa del pedaI". La
caravanasortiradePalmaales9h.Alaplacadesant
Marçal hi haurà missa de campanya, carreres de
cintes per a senyoretes, balk "regionales", etc.

Francesc Llinàs Canellas, del C/ Pont, sol.licita
autorització per parcel.ter una porció de sa Cabana,
que fa partió amb els torrents Gros i de Coanegra,
el camí de sa Cabana i Ia línia del ferrocarril, segons
el projecte realitzat per l'arquitecte Carles Garau.
El projecte queda a exposició pública.

Segons acord del consistori hom efectuarà el
repartiment d'un quilo de faves per habitant.

£Fa 175 anys fluny, 1816) )

El regidor Vicenç Rosselló ha de repartir unes
partides de tabac brasil que corresponen al mu-
nicipi entre els habitants.

^En fa 150 fluny, i841) ")

Notifiquen al "gefe político" que al municipi
encara no hi ha escoles; tampoc no hi ha carros de
roda plena.

^En fa 125 Ouny, 1866)")

Fan el contracte a Antoni Villalonga, metge
titular de Marratxí. L'haurà de compartir amb un
cirurgià.

^En fa 100 Ouny, 189lp)

L'Ajuntament imposa unamulta de 10 ptesa les
tavemesdeJoan HomarSimonet, Miquel Campins
i Sureda, Guillem Cerdà i Pujol, iJoan Muntaner i
Martí perquè el comandant de te guàrdia civil de
Santa Maria denuncià que tenien els establiments
oberts passada l'hora senyalada.

Nomenen Antoni Gamundí i CoIl com a recap-
tador de consums i altres imposts. Tendrà el 3% de
les quantitats que ingressi a dipositaria.

En fa 75 Ouny, 1916))
Han construït un mur en el camí de sa Bomba.

Ha costat 280 ptes.

En fa 25 (maig, 1966)~^
~- S ^Enfa50 Quny, 1941̂ )

Han de cubrir Ia plaça de fosser i Ii augmenten
el grau de retribució. Convoquen el concursos per
proveir l'esmentada plaça i Ia de policia municipal.

Aproven el padró d'habitants. Població de fet,
6088; de dret, 6084. La secretaria municipal canvia
Ia classificació a classe 6ena.

Amortitzen 14 títols o obligacions de l'em-
prèstit municipal emes per l'Ajuntament l'any 1927.

L'Ajuntament reclamarà el projecte de cons-
trucció del camí de sa Fita, de son Nebot, te forma-
ció del qual fou sol.licitada l'any 1938.

S'han de realitzar gestions amb els propietaris
Han d'asfaltarla ptoçadesantMarcal, posar-h, deb (e de ,a ̂  ^ ̂ p ,̂

voravies.

, , Aproven el projecte d'alineacions i rasants,
MarratxitendratresstandsaIaF,raofic,alde ,J^ dds ^ Romaguera> Sant Jaume ,

mostresdePalmadaquestany,ambunpressupost g^ . ̂  nQUS A , ß de pòrto, passa a ,a
aproximat de 8.000 ptes. ^^ ̂ ^ pravintíal

Autoritzen Antoni Ensenat Seguí, en nom i
representació de Kami S.A per instal.lar una
indústria de fabricació de cautxú en el C/ Dr. Mari-
ano Gómez UHa.

^n fa 25 Quny, 1966)̂ )

Autoritzen Joan Homar Pastor a ampliar U
seva indústria de pa i pastisseria.

Donen permís a Magdalena Amer Payeras per
instal.lar una perruqueria de senyores en el Cl
Weyler, 6.

Atorguen a Joan CrespíSantandreu el número
"1" dcls cotxes de lloguer del municipi. L'haurà de
coUocar a les portes del vehicle juntament amb
l'escut de Marratxí.

Han asfaltat els carrers A, G, D i C de Son Verf
i el camí de ca'n Fernando.

B i e l

APREÇAM ApCOt,L^ORA^
DORS OJUl PERALNUMERO DK
JUUOL KNSFACINARRIBARELS
TRKBAIJ-S ASANS DEL28 DlJVNY,
!;,. :^r::^fy^/GRA<MMi.4:.:,,



105/24

C O L. L A B O R A D O R S: Bartomeu Aguilar, Maria Alloza, Pere Amengual ¡ Bestard,
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Miralles i Ferrando, Miquel Mut i Sureda, Núria Nogareda, Bartomeu Pou, Antoni Roca i
Jerez, Antoni Rubí i Gómez, Francesc Saez i Isern, Vicenç Sastre i Arrom, Cristòfor
Tries i Serra, Josep Antoni Triay, Jaume Tugores i Berga, Gabriel A. Vich i Martorell.

PORTADA: Campanar de sant Marçal, fotografia de ToIo Aguilar
CONSELL DE REDACCIO: Miquel Bosch i Auba, Rafel Creus i Frontera, Biel Massot i

Muntaner, Joana Maria Matas i Alomar, Bernat PaIou i Creus.
Imprès a Imatge 70 D.L: PM 529/81

Informatiu
Cultural

S'Escola Vella s/n
07141 Pòrtol

N°105, juny1991

Aquell temps!

/ A

El camp de futbol de son Caulelles el dia de Ia seva inauguració. Era a finak dek anys cinquanta. Fa devers trenta anys.
Hi podem veure mn. Martí Cifre, rector de Pòrtol, beneint; mn. Joan Ferrer, rector de Sant Marçal, el batle i regidors, l'amo
en Biel "Algaidf", l'amo en Pep "Ferriol", l'amo n'Antoni Vich, en Xisco Roca,en Sebastià "Rural", en Jordi de Ca's Tord (+),
en Joan Rubí i d'altres. EIs nins vestits de pagesets són n'Esperança "Ferriol" i en Joan Vich.

Fotografia gentilment cedida per mn. Joan Ferrer.




