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rant el mes passat...
GJLV.IM.

-Va morir na Maria Aurèlia Capmany
-Va morir n'Agustfn Rodríguez Sahagún.
-Va morir en Pio Cabanillas.
-EI Govern va decidir posar una taxa al consum d'aigua.
-Patrulles ciutadanes contra Ia droga.
-Decisió de desarmament unilateral per part dels EUA.
-Debat sobre l'autodeterminació i Ia independència.
-Diada del pa(s Valencià.
-Es vol fer un port esportiu de mil amarraments al Molinar.
-Començaren les classes els universitaris.
-Es decidí que serà obligatori l'ús del cinturó de seguretat als seients

del darrera dels cotxes.
-Pujà Ia venda de cotxes.
-EIs ciutadans de Lleida i Girona decidiren que volien que el nom

oficial de les seves ciutats fos només el català, cosa a Ia que es neguen els
espanyols del psoe i pp de "madrit".

-Detinguts a Barcelona per manifestar-se contra el "V Sentenario"
-Multitudinària manifestació a Euskadi en favor de Ia Inde-

pendència.
-Presentada Ia primera vacuna contra Ia sida.
-El Govern presentà una normativa sobre l'estètica de les noves

construccions i urbanitzacions. A bona hora arriba, ara que ja no queda
un racó que urbanitzar...

-Guerra civil a Iugoslàvia.
-Es casà Liz Taylor per viutena vegada.
-Inundacions a Son Sant Joan i a Calvià.
-Ricci condemnat.
-Està previst convertir Ia carretera de Valldemossa en una autovia

de quatre carrils fins el desviament amb Esporles, així com urbanitzar,
construir i destruir tots els terrenys entre Ia Ciutat i el campus universitari.

Que consti en acta...
Que al PIa de na Tesa no hi cap entitat bancària.

Que continuen les construccions il.legals dins tot Marratxí.

Que amb Ia marxa urbanitzadora que duim no quedarà res de
pinar de Son Caulelles. Serà destruït per unanimitat consistorial.

Que al cementeri privat Ii han fet una desviació especial a Ia
carretera d'Inca, i al públic, que és municipal i de tots els mar
ratxiners, no.

Que el govern municipal ha posat una taula per a Ia premsa a Ia
sala de plens.

Que sembla que devers sa Cabaneta hi ha moviments de droga

Que encara no s'han tallat les puntes de les reixes de l'escola vella
des PIa de na Tesa i segueixen essent un perill.

Que només s'han arreglat alguns dcls clots dels carrers de ses
Rotes de Pòrtol; els demés segueixen fent pena.

Que els cartells electorals segueixen penjats per Ia paret.

Que l'horrorosa construcció de bloquets entre Pòrtol i Santa
Maria continua Ia marxa, sense impediment municipal. I, a més
sembla que hi ha un regidor del govern de Marratxfque participa en
les obres com a constructor. Ho investigarem.

CARTES OBERTES
•Amics de Ia revista PORTULA, difícil ho tenc per començar,

perovull donar Ia meva opinió sobre l'escrit del mes passat
referent al "PATRIMONI DE MARRATXI".

Jo crec que no està amenaçat, sinó que ja està destrossat.
Poc queda per arreglar, però alguna cosa encara hi ha per poder
salvar aquest lloc tan estimat, i tantes vegades recomanat pels
metges de Ciutat com a lloc de repòs o per altres que volien trobar
Ia tranquil.litat d'aquest poble. Què diria si algú d'aquest lloc res-
suscitàs i ves Ia destrucció d'aquest tresor que hi havia, i que per
desgracia ja no es pot curar?.

EIs qui estiman aquest tros de terra que Déu ens donà,
trobam Ia BRUTOR que mos han posat degut a interessos creats
i a ganes de comandar, per així poder estafar a Ia gent noble que
hi ha. A tots ete qui s'han aprofitat d'això i s'han omplit les
butxaques, ete vull dir que de poc ete servirà, ja que com a tot
aquell que neix, també els cucs els se menjaran. I com a pedaços
bruts quedaran, i l'olor molt de temps se sentirà, i per molt que
vulguin, sempre seran mal vists en aquest tros de terra nostra que
és Marratxí.

Un amant i veí de Marratxí.

^fSr. Director, Ii prec que publiqui Ia següent carta oberta
dirigida a "una veïhada de Cas Capità" ja que vaig esser nomenat
a Ia revista Pòrtuia d'octubre 1991, secció Cartes Obertes, direc-
tament i repetida. Gràcies anticipades.

Certament pareix que Ia sanitat pública a Marratxí va millo-
rant gràcies al granet d'arena posat per tots.

Contestant a Ia Sra. "VEÏNADA ANONIMA DE CA'S

ALS COL·LABORADORS:

FEIS-NOSARRIBAR
EL MATERML DE DESEMBRE
ABANS DEL 29 DE NOVEMBRE.

Els articles publicats expressen,
únicament, l'opinió de llurs autors, els
guals es fan responsables del contingut.

La Redacció no s'identifica, ne-
cessàriament, amb el contingut dels
escrits publicats.

CAPFTA" en Io que a SOLIDARFTAT se refereix, sàpiga vostè
VEÏNADA que Ia nostra ASSOCIACIÓ "XALOC" i jo
personalment vam acudir en "Ajuda" de Ca's Capità quan el Sr.
Roig mos ho va demanar, donant cent mil passes, malgrat només
ens afecta l'olor, i no els gasos tòxics, el renou o el desbordament
del clavegueram etc. En Ia manifestació de CARMA va esser més
nombrosa Ia representació del "XALOC" que del propi Ca's
Capità, essent jo un dels participants en ella. Es això INSOLI-
DARITAT?.

Lo de RACISTA no hi ha per on agafar-ho. Sap vostè el
significat d'aquesta paraula?. Si va per Ia distribució en les Uni-
tats Bàsiques i Centre de Salut, a vostès se'ls va donar a elegir com
a col.lectiu si volien acudir al Centre de Salut o a Ia Unitat d'Es PIa

-ESPERAM LA TEVA COL·LABORACIÓ ABANS DEL 29 DE NOVEMBRE
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Fotos:
ToIo Aguilar

GREUS PROBLEMES PER A UNS VEïNATS DEL CARRER DE SA CABANA

Ete propietaris de les vivendes i locate
de l'edifici del carrer de sa Cabana que veis
a Ia foto estan passant uns dies de tensió i
d'angoixa. Resulta que l'empresa cata-
lana ORC6S, promotora dels blocs, va fer

suspensió de pagaments i ara els veïnats es
troben desemparats amb mil problemes a
sobre: no tenen cèdula d'habitabilitat per-
què el Col.legi d'Arquitectes té retinguts ete
plànols, els han de tallar Ia corrent perquè

el comptador és el d'obres i ja té acabats els
terminis de funcionament; no tenen comp-
tador d'aigua i encara queden factures
pendents de les despeses efectuades per
l'empresa...

De les 36 vivendes que hi ha ate tres blocs ja n'hi ha una sèrie
d'ocupades. Especialment per matrimonis joves, alguns d'elk amb
infants petits, que havien dipositat estaKos i esperances en Ia seva
casa. Ete problemes de llum i d'aigua, alhora de Ia seva situació
anormal per manca dels papers de final d'obra fan que ens trotem
davant una delicada situació.

L'AJUNTAMENT ESTUDLUU SOLUCIONS
Parlant amb el batle, Miquel Bestard, ens va assegurar que des

de l'Ajuntament estan disposats a donar una mà a aquests veïnats
en Ia mesura de les possibilitats municipals. Es necessari que hi
hagi uns contactes entre les persones afectades i l'Ajuntament per
veure de quina manera, a través dels serveis tècnics i jurídics, es
poden trobar solucions.

CONTACTE AMB LA CONSTRUCTORA: ES RESOLDRAN
ELS PROBLEMES

Posats en contacte amb Enric Sanchfc, un debs responsables de Ia
constructora GAFISAN ens va assegurar que els veïnats podien
tranquil.litzar-se perquè es resoldrien els problemes. EIs principals
acreedors d'ORCÓS, Enric Sanchts, Lucio Qemente i Poncio Ripoll,
s'han fet càrrec de l'empresa amb Ia intenció d'acabar les obres i
vendre ete pisos encara buits per poder fer front ate deutes. EIs
interessa arreglar qualsevol anomalia actual per tal d'oferir una bona
imatge dels blocs. Han demanat a Pàrtuia que avisem que els veïnats
afectats poden acudir diàriament al picapedrer de l'obra i aquest farà
una llista per arreglar els problemes pendents. Per a més informació
poden acudir a les oficines de l'empresa (c/ Antoni Marquès Mar-
quès 36,1, 1) on cada dimecres de 18 a 20 h. hi haurà persones per
atendre les consultes. DESEMBRE 1991 . 10 ̂ 8 DE 7ORTULA; NO THO PERDIS -
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MIQUELBOSCH

ADQUISICIO DE DOS COTXES
PER ALAPOLICULOCAL

Dins poc temps Ia Policia Local de Mar-
ratxí, tendra dos cotxes nous amb tot el seu
equipament, l'import d'aquesta inversió
puja a Ia quantitat de 3.800.000,-- Ptes. i
comprèn també un cotxe per al personal de
l'Ajuntament.

UNA NOVA AGRANADORA PEL
TERME

Amb una inversió de 4.480.000,-- Ptes.,
s'ha adquirit una nova agranadora pel
terme. Amb aquesta nova màquina, és
d'esperar que les voravies dels nostres car-
rers estiguin més netes, i que sigui més
freqüent el seu pas pels distints nuclis de
població de Marratxí.

ANTONI MONTILLA,
NOU PRESIDENT D'U.M. DE

MARRATXI

QUATRE DE FRESQUES

és continuarà amb el curs de ceràmica així
com també amb l'escola de música de Ia
banda municipal de Marratxí.

ES DELEGUEN EL MAXIM DE
COMPETENCIES A LA COMISSIO DE
GOVERN, EN DETRIMENT DEL PLE

Antoni Montilla

U.M. de Marratxí ha elegit un nou presi-
dent i el càrrec ha recaigut en Ia persona
d'Antoni Montilla, fins a les darreres
eleccions regidor de Cultura del nostre
Ajuntament. Igualment hi ha hagut canvis a
Ia secretaria del partit, i el nou secretari és
Marçal Palou, avui en dia regidor de l'oposi-
ció per Ia coalició PP-UM.

PRESENTAT EL PROGRAMA
DELCURS PER AADULTS91-92

DE L'AJUNTAMENT
Per part del regidor de Cultura Miquel

CoIl, fou presentat el programa dels cursos
per a adults pel curs 91-92. A Ia presen-
tació, Miquel CoIl fou acompanyat per
Gabriel Rotger, del gabinet de psicologia
de l'Ajuntament. A l'acte hi foren convidats
els directors del centres escolars dels terme
així com també els presidents de les
A.P.A.S..

El programa consta de quatre cursos,
tres dirigits principalment als adults, com el
graduat escolar nocturn, un curs de català i

La transparència municipa^ en perill

L'actual equip de govern ha delegat el
màxim de competències que Ii permet Ia llei
a les comissions de govern amb els següents
temes: matèria de béns, serveis de contrac-
tació, de personal, de cooperació municipal,
de policia urbana i econòmica.

L'OPOSICIO EN CONTRA
D'AQUESTA MESURA

Abans d'aprovar-se les delegacions del
ple a Ia comissió de govern, hi va haver un
debat on l'oposició, mitjançant el regidor
Gori BibiIoni, va mostrar Ia seva discon-
formitat i que es sentien un poc defraudats
per aquesta mesura, ja que consideraven
que se llevaven una sèrie d'assumptes que
normalment passaven pel ple i que aquest
com era un acte públic hi podia assistir el
poble que d'aquesta manera s'assabentava
del que passava dins l'Ajuntament.

DIFICULTATS PER FER UN
CONTROL DE LA MAJORU

Fotos: Ti>loAfftilar

En Gori Bibiloni va continuar dient que
aquest traspàs de competències no els lle-
vava possibilitats de fer Ia seva feina d'oposi-
ció o control, però sf de fer-la al moment
oportú, ja que s'assabentarien del temes
mitjançant les actes de les comissions de
govern, quan ja estarien aprovats per l'ac-
tual majoria. Va afegir que aquesta mesura
anava un poc en contra de Ia transparència
municipal que durant Ia campanya electoral
varen pregonar eLs Independents de Mar-
ratxí.

MIQUEL BESTARD VA EXPLI-
CAR ELS MOTIUS DELS TRASPAS-

SOS, I S'APROVA EL PUNT

ïquel Bestard

Ja acabada Ia intervenció del regidor
Gori Bibiloni, va prendre Ia paraula el batle
Miquel Bestard, el qual va explicar que si es
prenia aquesta positura era per donar una
més ràpida sortida als temes pendents de
l'Ajuntament, i si per ell i en benefici del
poble s'havia de sacrificar Ia transparència,
creia que era el més adequat, ja que
únicament es pretenia donar un millor ser-
vei al poble. Seguidament es va passar a Ia
votació, s'aprovà el punt amb els vots a
favor dels Independent de Marratxí i
P.S.O.E., i en contra de Ia coalició P.P.-
U.M.

MARRATXI TE MES D'ONZE MIL
HABITANTS

Segons el darrer cens fet per l'Ajun-
tament a primer de març, Marratxí té ja
11.387 habitants, cosa que representa un
augment de 185 habitants envers el darrer
cens fet el primer de gener del passat any.

EL BUS KINS AL
CENTRE SANITARI, GRATUÏT

El bus de Pòrtol a Palma, també farà
aturada al Centre Sanitari que ha entrat en
funcionament el passat mes. El servei fins al
Centre serà gratuït des de quateevol lloc de
Marratxí per on passi el bus, això és possible

-ESPERAM LA TEVA COL·LABORACIÓ ABANS DEL 29 DE NOVEMBRE
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gràcies a Ia subvenció que d'aquest servei fa l'Ajuntament.

EXPOSICIO MUSICAL A LA CASA DE CULTURA
Fins al 30 de novembre a Ia Casa de Cultura de Ciutat (C/

Ramon Llull) hi ha una exposició sobre La Música en temps del
Tirant organitzada per Ia Conselleria de Cultura. L'Exposició,
coordinada per Biel Massot, consta d'una mostra amb fotografies

fassot i 1 OU) Aguilar
de ToIo Aguilar, i d'un vfdeo en el qual també hi han participat
altres col.laboradors de Pòrtuia: Francesc Sàez, Pere Pascual,
Pere Estelrich, Miquela Lladó i Joan Parets.

Pòrtol
DOTZE MILIONS DE PESSETES

PER AL CAMP DE FUTBOL
Al darrer plenari celebrat per l'Ajuntament és va aprovar

unes inversions de 12.356327,- Ptes. per al camp de futbol de
Son Caulelles. La partida és destinarà a Ia construcció d'unes
graderies i té una subvenció del C.I.M.

ARREGLAT EL CARRER DE BONAVISTA
El mes passat vàrem denunciar el mal estat del carrer

Bonavista just davant s'Escola Vella. Aquest mes podem dir que
s'han posat unes capes d'asfalt damunt els clots, arreglant
d'alguna manera el mal estat del carrer, però no de manera
definitiva.

MILLORA DEL SERVEI DE BUS
ENTRE PORTOL I PALMA

Amb l'entrada en funcionament del Centre Sanitari ha aug-
mentat Ia freqüència de bus entre Pòrtol i Palma. EIs nous horaris
són ete següents: PòrtoI-Palma a les 7,15. 7,30. 7,45. 9. 10. 11.
12,45. 14,15. 16 i a les 19. Palma-Pòrtol a les 8. 9. 10. 11. 12.
13,15. 14,15. 18, 19 i 20,15.

A més de Pòrtol, aquest nou horari també afavoreix a Sa
Cabaneta, Es Figueral i Ca's Capità.

CONCURS D'ORNITOLOGLV
Organitzat per l'agrupació ornitològica de Marratxf, durant

ete dies 2,3,4 i 5 d'aquest mes de Novembre a Ia Casa de Cultura,
antic escorxador de Pòrtol, s'ha celebrat un concurs d'ornitologia
on s'han exposat vuit^ents canaris de tots colors. El jurat d'aquest
concurs estava compost per un jurat de color i un altre de posi-
tures. EIs jutges per valorar el color del canari eren Josep Pastor
Martinez, d'Alacant; Antoni Abellan Sànchez, de Balears; Julià
Miralles Vila, de València. Ete jutges de positura varen esser
Joaquin Garcia Martínez, de València; Andreu Bigas Casas, de
Barcelona i Llufs Delgado Zurita, deBalears.

La Junta Directiva de l'Agrupació Ornitotògica de Marratxí

CUSSA 0 CONILLA?

La cussa de ca'n Joan "Renou" va fer setze quissons, dels
quate n'hi ha quinze de vius, i ben bons que van. Ho treim com a
curiositat remarcable. (TP)

Sa Cabaneta
EN MARXA UN TALLER DE TEATRE

Des del passat mes d'octubre cada dilluns i cada dijous, a Ia
Casa de Cultura de sa Cabaneta, s'hi reuneixen un grup de
persones per dur a terme un taller de teatre. La convocatòria

-DESEMBRE 1991 - 10 ANYS DE ^ORTVLA, NO THO PERDIS --
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arteix d'alguns membres del Grup Mitjorn

i Ia resposta d'una sèrie d'interessats no
s'ha fet esperar. En aquests moments estan
preparant Ia representació de Ia comèdia
dels Reis. CYP)

LES OBRES DE REFORMA DE LA
PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

CONTINUEN ATURADES
Les obres de reforma de Ia plaça de

l'Ajuntament continuen aturades. L'únic
positiu fins ara ha estat el vallat de les
mateixes per tal d'evitar el perill pel nins de
l'escola. Esperen que l'estiu que ve ete
cabaneters ja puguin disfrutar de Ia nova
plaça.

EL TRANSIT, CADA DL4 MES
DIFICIL

El carrer d'Oleza cada dia que passa és
més difícil creuar-lo tant per anar cap a
Pòrtol com cap a Ciutat, ja que degut al
gran augment de cotxes Ia carretera, princi-
palment a les hores punta, és moIt difícil
trobar un lloc per decantar-se quan ve un
altre cotxe en direcció contraria Ja s'han
produit uns petits accidents, que fins ara
només han estat cops, sense cap ferit.

ASSOCLACIO DE VEïNATS
Dia 15 de novembre al Saló Parroquial

tendrà lloc una reunió per constituir una pro-
motora per tal de formar una Associació de
veïnats a Sa Cabaneta. Totes les persones inter-
essades hi poden acudir.

Es Figueral
L'ASSOCLACIO DE VEÏNATS,

REUNIDA AMB MARTI SERRA
L'associació de veïnats d'Es Figueral va

tenir una reunió amb el primer Tinent de
Batle a Ia capella d'Es Figueral.

EIs veïnats, després d'escoltar el Sr.
Serra, varen donar a conèixer les seves peti-
cions, Ia més important i urgent pel veïnats
de Ca'n Farineta és Ia instal.Iació del
sanejament.

Es Pont d'taca
PRESENTADA L'AUCA

"ES PONT D'INCA I EL TEMPLE
DE SANT ALONS"

El dia 25 d'octubre a l'església parro-
quial des Pont d'Inca, fou presentada l'auca
Es Pont d'Inca i el tempte de SantAk>ns, de
Ia qual n'és autor el professor Joan Llan-
eras. La presentació fou feta per l'escriptor
Josep Maria Llompart.

L'acte va coincidir amb les festes del
patró des Pont d'Inca, i estava emmarcat
dins els actes en commemoració del cente-
nari de l'església.

AMENAÇA DE BOMBA
AL COL·LEGI DE SANTA TERESA

El dia 22 d'aquest passat mes d'octubre,
hi va haver una amenaça de bomba mit-
jançant una trucada telefònica. Això va
obligar a desallotjar el centre escolar, acudi-
ren al centre membres de Ia Guàrdia Civil

Thomàs amb el carrer Sta. Teresa, degut a
l'estat en que es posa el carrer quan hi plou,
que provoca un embassament i l'aigua no
se'n va, perjudicant notablement, ja que
dóna humitat a les parets de les cases i
provoca perjudicis. Fins i tot l'aigua entra
dins un local, al qual Ii han hagut de posar
proteccions perquè no s'inundi.(TP)

MESTRESSES DE CASA
EN EL SEU W ANWERSARI

Fa quatre anys que està funcionant
aquesta associació de les mestresses de casa
d'es Pont d'Inca, i de cada dia va a més. Mos
estava comentant Ia seva presidenta,
Carmen Quintero, que tenen el seu local
social a Ia tenència de l'Ajuntament del Pont
d'Inca. Allà fan les seves activitats, reunions
i convivència totes les sòcies dins un ambi-
ent molt agradable i molt sociable. Des del
mes d'octubre han tornat començar les ac-
tivitats, amb bona participació. Les activi-
tats que fan actualment són: TaIl i con-
fecció, macramé i cuina. fTP)

i una patrulla d'experts en desactivar
bombes, aixf com també el batle Miquel TCg Pla Hg TiQ PoSa
Bestard. Al final tot queda en una fatea
alarma. Es tracta d'una broma de molt mal
gust, pesada i sense cap gràcia.

QUEIXES DES DEL PONT D'INCA
Alguns veftK del carrer Sta. Catalina

Thomas es queixen de què en una part del
seu carrer hi ha un disc de prohibit aparcar
a un costat del carrer (mig mes a una banda
i l'altra mig a una altra), mentres que a una
altra part del carrer Ii han llevat el disc de
prohibit aparcar, per Io que es pot aparcar a
cada banda.

Aquest veïns es pregunten per què
d'aquesta discriminació, a veure uns són
més "guapos" que els altres? fTP)

MES QUEIXES PONTDINQUERES
Ja duen bastant de temps demanant a

l'Ajuntament que solucioni els problemes
del creuer del carrer de Sta. Catalina

NOU NUMERO DE XALOC
L'Associació ve veïnats "Xaloc" des PIa

de na Tesa ha tret el número 8 del seu FuU
Informatiu, corresponent al mes d'octubre.
L'editorial tracta sobre Ia plaça del poble,
que en lloc d'aparcament hauria d'esser lloc
per a les persones. Entre d'altres informa-
cions diuen que està previst començar prest
una voravia que unirà es PIa de na Tesa a
Cas Capità. Per desgràcia insisteixen que
encara no s'ha resolt el problema odorífer
de CARMA, especialment els matins.

CONCERT DE CANT CORAL
Dia 22 de novembre ^anta Cecília, pa-

trona de Ia Música-, Ia Coral Sant Gaietà i
Ia Coral Juvenil del mateix col.legi, dirigides
per Biel Massot i Joan Mas, actuaran a Ia
Parròquia a les 20'30. L'organitzacio és a
càrrec de 1'AAW. XaUx i de Pòrtula.

P l I f F
ISABEL
MARIA
CANELLAS

I f I fP

L U J

lfl

L j

- M.ANICURA I PEDICURA
- NETEJA FAOAL
- TRACTAMENTS FACLALS
- DEPILACIO AMB CERA (freda i calenta)
- MASSATGE CORPORAL. QUIROMASSATGE
- PEELING CORPORAL
- TRACTAMENTS CORPORALS
- PLAQUES DE GIMNÀSTICA PASSWA
- RECUPERADOR FACLAL I CORPORAL

C/ General MoIa, Ia traves.
Es PIa de na Tesa TeI. 794286

-ESPERAM LA TEVA COL·LABORACIÓ ABANS DEL 29 DE NOVEMBRE
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ENS DEIXÀ MADÒ CATALINA "BARRILANTE"

No hi ha cosa més trista que parlar de Ia mort d'un familiar, i
en aquest cas de Madò Catalina Pastor Carri6, Ia meva sogra.
Però al mateix temps reconèixer que el fer-ho d'una persona
estimada i coneguda com era ella, resulta gratificant.

Madò Catalina és Ui primera a l'esquerra. Foto de 1967.

Madò Catalina era una dona de marcat caràcter mallorquí, al
llarg de Ia seva vida anava donant proves del goig que sentia
d'esser cabanetera, considerant que el poder-hi viure era un
privilegi concedit pel Senyor; sabérem sempre que no havia sortit
de sa Cabaneta més que durant el seu viatge de noces, quan
anaren a Lluc i durant curtes visites a Petra amb Ia famflia del seu
espòs. Visqué 76 anys, i si bé és cert que nasqué a una llar de
poques lletres, es va anar formant en el seu ambient, d'on recollf
el valor inapreciable de Ia fe, el treball i el posat de dona humil.
Una vegada contret matrimoni amb Mestre Pep Santandreu,
obriren un negociet de matances i una botiga que ete mantengué
més en contacte amb Ia gent deI
poble.

No deixam passar per alt
l'oportunitat d'agrair a Ia nostra
revista Pòrtula que faciliti
aquest petit homenatge a Madò
Catalina i felicitar-la per Ia tra-
jectòria ascendent en el nombre
de lectors. Descansi en pau
Madò Catalina, i el més profund
pesar al seu espòs i familiars.

José Franco Díaz de
Bustamante

De sa Cabaneta
ASSOCLVCIO DE VEïNATS DE SA CABANETA

A principis del mes d'octubre, un grup de persones de Sa
Cabaneta es reuniren per mor d'una inquietud comú a totes elles:
l'associació de veínats. Ben segur que no totes tenien Ia mateixa
idea del que havia d'esser una associació d'aquest tipus, ben segur
també que més d'una no ho tenia massa clar i, dins aquests marges
de seguretat, del que sí podem estar segurs és de que allà hi cabia
més gent del poble amb les mateixes inquietuds; però vaja es tracta
d'una iniciativa que una cosa deixa ben clara: a Sa Cabaneta ja és
necessària una associació de veïnats.

A un poble com el nostre es freqüent sentir a dir - Jo no sé què
arribaran a fer!, -Com no fan ; idò bé, l'única manera que
tenim de poder dir "arribarem a fer" o "farem" és a través d'una
associació que ha de tenir per objectius, en primer lloc representar
tots el veVns del poble i defensar ete seus interessos, i fer-ho d'una
manera molt senzilla: organitzant Ia participació dete associats a les
activitats del poble, pensem que de manera individual resulta quasi
impossible tenir accés a uns determinats tipus de participació,
inclús més encara, l'associació de veliïats és l'encarregada de cercar
nous espais on puguin participar de Ia vida social. La idea d'aquesta
associació no és només esser un focus d'animació sociocultural, o
només esser una entitat organitzadora de festes, ni tampcc ha
d'esser només un tercer braç de les administracions públiques;
l'associació de vel'nats ha d'anar més enllà, és l'encarregada de
seguir consolidant un teixit social que les distintes agrupacions i
entitats del poble han anat creant, però que necessita en qualque
mesura esser organitzat.

Per aquest motiu, només queda esperar de tots ete Cabaneters
una mica de compromís amb el nostre poble, i aconseguir d'ell que
sigui vertaderament el poble que tots volem. _

BUNYOLADA VERGE
A l'igual que a Ia resta dels

nuclis marratxiners, sa Caban-
eta va celebrar Ia diada de les
Verges amb bunyobs. Degut al
mal temps Ia festa va ser dia 26
en Es Campet. fTP)
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< < < plana 2 (cartes obertes)

de Na Tesa. El Sr. Roig, representant de Ca's Capità en Ia reunió,
va elegir el Centre de Salut.

Si vaig voler aclarir aquest punt va esser perquè si acudien
vostès a Es PIa de Na Tesa demanaríem més metges o més temps
de consulta per a Ia nostra Unitat Bàsica. Aquest i no altre va esser
el motiu. Les meves sospites s'han vist confirmades, ja que per-
sones de Ca's Capità són enviades a Ia visita mèdica d'Es PIa de na
Tesa en detriment nostre. Si el Sr. Roig hagués elegit Es PIa de na
Tesa tendríem més temps el metge a Ia Unitat Bàsica. Malgrat això
benvinguts siguin.

DICTADOR! Com un simple directiu de 1'A.A.V.V.
XALOC com vostè diu, pot convertir-se en DICTADOR?
Expliqui'm.

Vostè se troba discriminada per esser veïnada de Ca's Cap-
ità. En què està discriminada? Tots tenen aigua corrent i
clavegueram i tots els carrers asfaltats i no tot el terme de Marratxí
en te. Així que tots tenim qualque cosa de DISCRIMINATS.

Com pot veure senyora, vostè desconeix el més elemental
significat de Ia paraula RACISME, DISCRIMINACIÓ, SOLI-
DARITAT i DICTADURA

Sempre hem ajudat a Ca's Capità i ho seguirem fent Sra.
VEÏNADA ANONIMA DE CA'S CAPITA.

Amb això don per tancat aquest desagradable assumpte en Io
que a mi personalment es refereix.

VICTORINOLANDA VTTERI

m^nm a president de l'Associació de veVnats XALOC d'Es PIa
de Na Tesa, i en nom d'aquesta Associació em sent en Ia necessitat
de respondre les preguntes que ens fa una veVnada de Ca's Capità.

La primera cosa que sorprèn és que aquesta vel'nada pensi i
cregui que un membre d'una associació de vei'nats pugui dir quines
persones i com ho han de fer per anar a Ia consulta del metge a un
lloc o a un altre. TaI volta el Sr. Victorino és responsable de
l'assistència sanitària de Marratxí?.

Es llastimós que aquesta persona signi el seu escrit amb un
pseudònim que pot incloure totes les veïnades de Ca's Capità,
pensin o no com ella.

Com a Associació hem demostrat Ia nostra solidaritat amb
ete veïnats de Ca's Capità amb paraules i amb fets. I pensam seguir-
ho fent.

Aquesta senyora demana al Sr. Victorino si els membres
d'aquesta associació "¿ Són tots tan RACISTES com vostè ?" A
això Ii he de respondre que abans d'utilitzar Ia paraula RACISTA
vulgui mirar bé el seu significat a un diccionari. Cap dels membres
d'aquesta Associació d'Es PIa de Na Tesa és ni sent de raça distinta
ate habitants de Ca's Capità. Senzillament em fa pena Ia seva lleu-
geresa

Esper i confií que aquesta vei'nada tengui el coratge de mos-
trar el seu nom i llinatges quan hagi d'acusar una persona com el Sr.
Victorino, el qual em mereix a mi i a tots els membres de Ia junta
directiva tota confiança i respecte. Es molt greu "tirar Ia pedra i
amagar Ia mà".

L'insult i Ia desqualificació gratuïts fan veure com és Ia per-
sona que s'amaga darrera un pseudònim.

Gabriel J. Alemany
President de AA.V.V. XALOC, Es PIa de Na Tesa.

La PoMa Local tóorma...
SETEMBRE

Dia 1- A un domicili de Ia Urbanització Sa Cabana, hi hagué
una brega entre vetoats, Ia P.L. posà pau.

Dia 4- Es va disparar l'alarma d'una nau del Polígon per una
errada tècnica. D'un domicili de Sa Cabaneta va desaparèixer un
ciclomotor de dins Ia casa.

Dia 6- Per Ia P.L. fou detingut A.R. per conduir gat.
Dia 7- Una furgoneta es va estavellar contra Ia paret de Son

Verí.
Dia 9- Una brega entre pare i fill; ambdós acabaren al quarter.
Dia 10- A les 15 h. es va produir un incendi a Es Caülte, essent

necessària Ia intervenció dete bombers del C.I.M. d'Inca, Sóller,
Llucmajor i personal d'I.C.O.N.A. Es varen cremar unes dues
quarterades.

Dia 11- Al Polígon és varen cremar uns palets de fusta, gràcies
a Ia ràpida intervenció de Ia P.L. bombers del C.I.M. i eb empleats
les flames no arribaren als dipòsits de gasoil.

Dia 16- AIs CaüUs es va declarar un nou incendi. Fou apagat
per Ia P.L. i voluntaris. Per Ia P.L. fou detingut M.S. pel robatori
de cables elèctrics.

Dia 18- Per Ia P.L. fou recuperat el Turisme PM-3003-A que
havia estat robat a Ciutat. Fou detingut Jesús M.M. per robatori
a Es PIa de Na Tesa.

Dia 19- A Es pla de Na Tesa varen xocar els cotxes PM^X)IO-
BG i el PM4573-AX. No hi va haver ferits.

Dia 20- A Ia C-713 varen xocar una furgoneta, un cotxe i una
moto. Varen ser traslladats amb una ambulància els dos ocupants
de Ia moto en estat greu.

Dia 23- A Ia finca Es Caülls hi va haver un altre incendi.
Dia 24- Per Ia P.L. foren detinguts Francesc M.M. i Gregori

M.P. ambdós amb un historial delictiu i reclamats pete jutjats.
Dia 26- A Ia C-713 Ia furgoneta PM-2048-AP vaxocar contra

el cotxe PM-5326X. EIs dos conductors varen esser traslladats
amb una ambulància a Ia Clínica Rotger.

Dia 27- Per Ia P.L. fou recuperat el cotxe PM-7197-BG, al
qual Ii havien robat les rodes.

DENUNCIES 181
DETINGUTS 7
INFORMES 88
VEHICLES RETIRATS 2
ALCOHOLOMETRLA 2

INFORMACIÓ FACILITADA PEL CAPORAL DE LA
P.L. DE MARRATXI.

BIBLIOTECA PUBLICA
ESCOLA "COSTA I LLOBERA"

HORARI DE TARDOR I D'fflVERN

Dilluns i dimecres, de 17'30 a 20 h.
Dijous, de 16'30 a 19 h.

Servei de préstec de llibres, discos i vídeos
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Gloses
Amb s'ollcr mos passà un cas
cosa que mai me pensava
que es moment que l'operava
i en Marçal l'anestesiava
en Felip el mos 'gontava
diguent "punyeta sagrada,
no espolsis, no em fugiràs".

De mans del Doctor Ferrer
s'oller va esser operat
d'orelles en es cap
perquè en Via de mester
i Ii han caigudes tan bé
que és una preciositat
i ara es poble ha pensat
ja que el veuen decorat
que una festa Ii han de fer.

Després d'haver-lo operat
les grasis mos va donar
i mos va dir llampant i clar:
"ara deixau-me anar
perquè me trob marejat;
quan això m'haurà espassat
des baixos m'heu d'arreglar
i trob que m'heu d'amputar
uns gínjols grossos de ca
i un membre d'ase esporgat".

En Felip és bon doctor
emperò ho vol deixar anar
peruè diu que en operar
Ii agafa tremolor
i no vol fer un desguerr6
com a bon cirurgià.
Un dia me va agafar
si Ii volia fer un favor
d'acabar s'operació;
com que en Palou és bon

/companyó
ses eines vaig agafar
i si res heu mester arreglar
disponeu d'un servidor.

FAO

ELMESQUEVE

PÒRTULA
FA DEU ANYS

PANIMES
A

COLLABORAR-HI?

Des Pont d'Inca
FESTES

POPULARS
A SANT LLATZET

Per raons aUenes a ia Redac-
ció aquesta informació no havia
estat encara pubücada. Creim
que és important per ia novetat
que suposa,

A Ia barriada de Sant
Llatzet es celebraren unes festes

populars el passat dia 31 d'agost.

La popular barriada del
PIa de Na Tesa o deI Pont
d'Inca- segons com es miri-,
després de 40 anys un grup
d'animats "festeros" feren pos-
sible Ia celebració d'aquestes
festes dins els carrers Metge
Suau i Can BaIo.

El que en un principi es
va començar com una festa a
nivell de veïnats, a Ia pràctica es
juntaren unes 800 persones,
molt per damunt de les expecta-
tives.

Les festes començaren a
les 17 hores amb corregudes de
joies animades pels xeremiers,
una ginkana amb bicicleta on
cadascú va demostrar l'habilitat
que té damunt dues rodes
seguint les indicacions dels
senyals de tràfic i dels
organitzadors. A aquests actes
hi hagué una gran afluència de
gent.

El plat fort de Ia vetllada
pels més joves es realitzà a Ia
fetsa preparada per ells i
organitzada pel grup Mijac, on
els més petits s'ho passaren
d'allò més bé.

Damunt les 22:20 es va
iniciar una Vetllada
Mallorquina amb els grups Lo
Torrent Gros i el Grup de BaIl
de Bot Aires d'es PIa de Mar-
ratxí, on es congregaren més de
800 persones fent que Ia festa
duràs fins molt tard.

Per acabar, donar l'en-
horabona a Ia Comissió Organ-
itzadora per Ia seva organització
i animarlos perque aquestes
festes continuin en propers anys.

EMOUO

D^22pSNQVEMBRE
' • .v'; ,iA-:iES<2^30v--

ALAPARROQUiA
DES PLADB NATESA

C^pitrC08AI-

CORAL-SANT GAJÜETA
CORAL1 jnUTVTENE,S.G.
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EL PONT D'INCA VIST A TRAVES DEL SEU RECTOR

Guillem Parera i Galmés, de 66 anys d'edat, i natural de
Manacor, fa un any i mig que és el rector de Ia parròquia d'Es
Pont d'Inca.

Ha estat durant 14 anys rector de Santanyf i de Campos darrer
destí abans d'Es Pont d'Inca. Vàrem poder mantenir una llarga
conversa sobre Ia seva experiència durant aquest any i mig que du
de vida entre nosaltres.

Aquest nou destí Ii ha donat ocasió de poder viure una nova
experiència, i per a ell és una gran experiència, s'ha adonat que a
Es Pont d'Inca no hi ha una veritable consciència de poble, sinó
que cada una de les barriades que pertanyen a Ia parròquia, Sa
Cabana, Es Pont d'Inca Nou i Es Pont d'Inca, tenen Ia seva pròpia
vida i personalitat, però al mateix temps que Ia manca de
consciència de poble hi ha una veritable consciència que les tres
barriades formen una unitat parroquial. I Ia prova més evident
són les activitats que amb motiu deI Centenari de Ia parròquia
comptà amb Ia col.laboració de gent de les tres barriades, així com
també en totes les activitats parroquials hi participen de manera
activa persones de cadascuna d'aquestes barriades.

Entre les activitats que du a terme Ia parròquia hi ha el grup
MUAC, al front del qual hi estan en Josep Miquel, na Maria del
Senyor i en Josep Zanoguera, que desenvolupen una tasca molt
positiva envers Ia joventut d'Es Pont d'Inca. També Ia parròquia
té dues corals, una infantil i una altra per a adults. La infantil està
a càrrec de Magdalena Rigo, i Ia d'adults d'en Guillem Noguera.
Aquesta és una altra de les activitats on hi participa gent de totes
les barriades i fa que els pares i mares dels nins que assagen a Ia
coral, el temps que esperen es comuniquin entre ells i serveix per
fomentar Ia unitat parroquial i pot ser per anar creant Ia
consciència de poble.

Per altra part Ia parròquia d'Es Pont d'Inca és el centre on
s'imparteixen les conferències prematrimonals de l'arxiprestat.
Hi acudeix una mitja de 14 a 15 parelles dels pobles que formen
l'arxiprestat.

Segons mossèn Parera una de les dificultats més greus per
crear una consciència de poble és Ia manca de vies de comunica-
ció que unesquin les tres barriades, així com també les barreres
naturals entres les barriades. Si es construissin ponts entre Sa
Cabana i Es Pont d'Inca Nou, permetria que Ia gent de les dues
barriades tengués unes vies de comunicació més ràpides i al
mateix temps facilitaria l'intercanvi entre les dues barriades. Les
altres dues barreres naturals són Ia carretera d'Inca i Ia via del
Tren, que separen Sa Cabana i Es Pont d'Inca Nou d'Es Pont
d'Inca, i això fa que ete nins de les primeres comunions haguin
d'esser acompanyats pels pares per por a Ia carretera d'Inca i
dificulta Ia comunicació entre els nins de les tres barriades ja que
un pic acabada Ia reunió els nins tant de Sa Cabana com d'Es Pont
d'Inca Nou, són recollits pels pares o un familiar en cotxe, i no
poden gaudir com altres pobles d'anar i venir junts a les reunions
i que facilita Ia comunicació entre els nins.

A Ia llarga conversa no va poder faltar parlar de Ia
problemàtica social d'Es Pont d'Inca, i vàrem comentar que Ia
drogadicció no és un problema fort com a moltes barriades de

Palma, ja que hi pot haver un parell de casos, com a quateevol
poble de Mallorca, però malgrat Ia proximitat a Palma no es
veuen xeringues pel carrer ni gent que es piqui. L'acció social que
fa Ia parròquia d'Es Pont d'Inca, va dirigida principalment a gent
de pas, que acaba d'arribar de Ia península; hi pot haver qualque
cas local de persones que en un moment donat estan a l'atur.

Cara al futur el mossèn Parera, mos comenta que té en
projecte Ia creació de centres de reunió a cada barriada, el primer
que vol possar en marxa és a dins Sa Cabana, i estan mirant de
trobar un local. Seria molt interessant que quan ete centres
funcionassin existissin ja vies de comunicació entre Es Pont dTnca
Nou i Sa Cabana, a fi que Ia gent de les dues barriades pogués
assistir als dos centres i fer un intercanvi de les seves experiències,
Io qual ajudaria a crear una comunicació entre les dues barriades
que ara per ara estan separades pel torrent de Coanegra.

Mirant al futur mossèn Parera veu una gran possibilitat,
parlant sempre com a parròquia, de fer las tasca de parròquia i
poder crear Ia gran família parroquial d'Es Pont d'Inca.

of>Ticn
ClUTHT

Optics
Optometristes

Lents de contacte
Revelats i positivats

de fotografìa en color
en 1 hora

C/ Manacor, 63
TeI. 46 37 77 P a I m a
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SOBRE ELS 150 PRIMERS DIES..

L'estat de Ia qüestió

Cent cinquanta dies de govern. Eb prim-
ers després de fes darreres eteccions, amb el
govern delpacte UIM-PSOE. Ens hem acostat
al ¿a/fe, Miquel Bestard, perfer un estat de Ui
qüestió un poc més especial

Quina valoració fas dek 150 primers
dies de govern?

En termes generals pens que Io que s'ha
fet durant aquest temps, i Io que s'està fent,
és molta feina. Des d'un principi hem anat
programant coses per a un futur. Heu de
tenir en compte que comences, ho has de
posar en marxa i això necessita d'un temps.
Hi ha unes àrees que funcionen molt i bé,
com podria ser Cultura, els serveis, inte-
rior... i a una àrea com obres també es nota
Ia feina que feim; quan demanen permisos
ja no estan tan de temps a contestar. Anam
traient coses antigues, fins i tot del 84 i 85,
no pareix possible però encara hi ha coses
pendents d'aquells anys i això ens enreda
molt, però ens hem de posar al dia perquè el
poble estigui content.

Miquel Bestard

Una àrea on es fa molta feina però en-
cara no ha sortit a relluir és hisenda, perquè
estam pendents del pressuposts. Pensam
tenir llest el pressupost dins el gener, màxim
a inicis de febrer per dur endavant ete pro-
jectes que tenim des de l'equip de govern.

D'aquests 150 dies com a batle estic
molt satisfet de Ia tasca que han duit en-
davant ete regidors en general. També vull
donar l'enhorabona no només als regidors,
sinó també als funcionaris, de de Ia pari
tècnica, passant per secretaria, dipositaria,
policia i laboral.

Com s'entén que hi hagi un regidor
d'esports i, al mateix temps, un delegat
d'esports que també és regidor?

Vàrem fer l'àrea de Cultura, Educació i
Esports amb un sol president, però amb Ia
idea que el president se'n cuidàs més de
Cultura i els esports els dugués el delegat.
La idea seria en un futur fer un president
d'esports i un de Cultura i Educació.

Com s'entén que un contractista es-
tigui a l'àrea d'obres i urbanisme?

En principi jo no em pensava que aquest
home fos contractista. Amb els regidors que
tenim els Independents havia de cercar algú
que entengués d'urbanisme i ell duia uns
anys d'experiència dins l'Ajuntament.
Aquesta àrea és delicada i per aquest motiu

els tècnics informaren que Ia llicència
sol.licitada no s'ajustava al projecte quant
ate lfmits amb Ia carretera.

Es a dir, que Bon Sosec, una vegada
més, fa el seu cap envant, no s'ajusta a Ia
legalitat i no fa cas de les ordres munici-
pals... Què pensau fer?

No els donarem Ia llicència fins que ho
tenguin tot en regla.

I les contraprestacions?
Es difícil parlar-ne mentre estigui en

situació il.legal. A l'Ajuntament Ii anirien bé
unes contraprestacions econòmiques però
avui per avui és una dificultat mentre no es
legalitzin totes les coses que pengen.

havia de ser una persona bregada dins
l'Ajuntament.

Precisament perquè és delicat, no creus
que pot donar peu a situacions
problemàtiques, que pot posar en perill tot
l'equip?

Per ventura era ell que hauria d'haver-
me avisat sobre aquest punt. Fins ara no he
sabut que hi hagués res estrany, i esper
continuar sense problemes.

Com s'entén que al cementeri privat hi
han fet un accés especial, desviant Ia carre-
tera d'Inca, i el municipal i públic no n'ha
tengut cap mai?

La carretera d'Inca pertany a Ia Consell-
eria de Trasports i, per tant, són elte ete qui
donen el permts. Això no depén directament
de noltros.

I com a Ajuntament, vos han avisat o
comunicat sobre aquesta qüestió?

Que jo sàpiga aquf no ha arribat res. EIs
nostres tècnics no estan d'acord amb aquest
tema. A Ia comissió de govern del 29 d'oc-
tubre vàrem denegar les obres d'ajardi-
nament demanades per Bon Sosec perquè

Vista aèria del cementeri municipal

Com està Ia segona fase del cementeri
municipal?

Ja està adjudicada l'obra i a finals
d'aquest mateix novembre és molt possible
que ja comencin les obres.

I Papotecaria de Pòrtol?
Fa poc es va fer un cens i sembla impos-

sible que hi hagi menys persones empadro-
nades que a l'anterior. Tenim Ia idea que Ia
gent ha col.laborat poc i tornarem fer una
passada, especialment per Pòrtol, per veure
si treim les dos<entes persones que fan
falta per establir l'apotecaria, que és ben
necessària.

Què manca al Centre Sanitari?
En principi ja està tot arreglat. Manca,

únicament, Ia qüestió de l'abaixador. Estam
negociant amb els propietaris dels terrenys
de darrera Ia benzinera per a construir-lo.

Com és que el servei de transport per
anar al Centre Sanitari no arriba al PIa de
na Tesa?

Allà hi ha una empresa que té Pexclusiva
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L'estat de Ia qüestió
dete serveis a Ia zona. Hem de mirar a quina
solució podem arribar amb aquesta em-
presa. Es una cosa que ens preocupa i ho
volem arreglar ràpid.

Sabeu que els pacients han de traves-
sar Ia via del tren i, en certs casos, també Ia
carretera d'Inca?

Sf. S'ha d'habilitar el camí des de Ia
benzinera fins al Centre. Quan estigui fet
semblarà més agradable. El problema de
travessar Ia carretera el trobam quan l'au-
tobús va cap a Pòrtol; per ventura es podria
demanar a Transports per fer un pas pea-
tonal, amb uns semàfors intermitents d'at-
enció. També és una qüestió que volem
resoldre.

Ia frase que vaig dir al darrer PIe. Entenc
que Ia transparència si un Ia du i Ia pot
demostrar està a Ia vista. La transparència
hi és i hi serà igual, però si algú ho interpreta
malament, que demostri que no ho és o que
no és així. La idea és donar un bon servei al
poble i que Ia corporació pugui arreglar els
problemes el millor i més ràpidament pos-
sible.

No vull llevar gens de transparència en
benefici meu o dels regidors; en tot cas, si no
queda més remei, sempre serà per al bé o el
benefici del poble.

Gràcies i fins a Ia propera.

La plaça de sa Cabaneta en obres

Què passa amb Ia plaça de sa
Cabaneta?

Amb el constructor ja havíem arribat a
un acord per llevar tot el que crèiem que hi
sobrava i que arribas a quedar una plaça,
plaça, per poder fer-hi actes de tot el poble
i que servesqui d'esplai aLs nins i a Ia gent
major. En aquests moments estam pen-
dents de Ia resposta del Consell Insular.

Com és que no s'han arreglat tots els
clots dels carrers?

Es un problema de pressupost. Ek clots
s'arreglaran al seu moment. Quan arribi el
temps oportú l'àrea de serveis se'n cuidarà.
En una primera passada s'han limitat a tapar
els més grossos, que eren els que més difi-
cultaven el trànsit.

Fa estona que no parlam del Poliespor-
tiu deI Polígon...

La idea és dur-lo endavant. De moment,
però, hem tengut altres problemes més pri-
oritaris. Tot d'una en poder ens aturarem a
estudiar el cas concret amb ete tècnics per
intentar donar-li una solució definitiva.

Per acabar, Batle, transparència o efec-
tivitat?

Ja veig que no se va entendre massa bé

També hem volgut saber algunes infor-
macions i opinions directament de Martí
Serra, com a cap municipal del PSOE i com a
primer tinent de b<itle.

Martí Serra

Martí, quina és Ia teva valoració dels
150 primers dies?

Sobretot intentar fer molta feina per
organitzar el funcionament de l'Ajun-
tament, de les diferents àrees i dels seus
serveis, procurant oferir un servei de quali-
tat en tots els aspectes a Ia gent que viu a
Marratxí.

Amb quins problemes concrets heu
topat?

De dins l'Ajuntament el que not més és
Ia manca d'organització i d'espai per fer
feina. A fora ens ha cridat molt l'atenció Ia

Per un Marratxí net...

gran quantitat de fems i de brutor que hi ha
a tot Marratxí, tant a Ilocs públics com a
privats. En aquests moments un deto objec-
tius prioritaris per a l'equip de govern és
tenir Marratxí net.

Com s'entén que hi hagi temps d'espera
de quinze dies per fer anàlisis al Centre de
Salut i, de moment, només cubreix Mar-
ratxí? Què passarà quan doni servei a
Bunyola, Santa Maria i Santa Eugènia?

L'extracció de sang, que ho feim des
d'aquf, és una cosa ràpida i en podríem fer
100 o 200 cada dia, però Ia determinació
analítica -Ia veritable anàlisi- Ia fan a Palma,
depèn de l'ftfSALUD, i és aquí on estan
tant de temps. L'extracció, el transport i Ia
recollida de resultats depenen de noltros;
Panalftica, no. Desconec el motiu pel qual
INSALUD du aquest retard. Com que ja
sabem això donam hora per al cap de quinze
dies perquè sabem que a INSALUD tan-
mateix no ho resoldran abans.

Quant a Ia segona part, no està gens clar
quan s'integraran eLs altres pobles al Centre
de Salut. PeI que fa a Ia qüestió anàlisis no
influirà en res.

Recentment vares participar en una
reunió amb eIs responsables de CARMA.
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SOBRE ELS 150 PRIMERS DIES..
Què va passar?

Pareix que Ia seva política econòmica e*s
reduir activitat. I hi estam d'acord, perquè
això minvaria el problema. A més, el PSOE,
a nivell de partit, intenta resoldre Ia
problemàtica general dels escorxadors. Es
tractaria de fer un escorxador únic que
cumplfc totalment ete requisits europeus
quant a sanitat i seguretat. D'aquesta man-
era el problema de CARMA resultaria inex-
istent. Sigui com sigui estam sobre el tema
per intentar evitar Ies males olors i els
problemes que el caracteritzen.

Passem al cementeri privat Abans de
les eleccions el grup municipal del PSOE
va presentar un recurs de reposició contra
Ia llicència d'obres d'ampliació aprovada
per Ia Comissió de govern. Com està el
tema?

Hi ha uns informes tècnics que diuen
que pràcticament s'havien legalitzat les
obres amb les darreres llicències de modifi-
cació de projectes. A partir d'aquest mo-
ment el recurs ja no tenia sentit, però tot
allò que s'havia fet sense llicència havia de
tenir Ia sanció corresponent. Ara s'està es-
tudiant l'aplicació de Ia sanció per infracció
urbanística.

Les darreres obres que han fet, ajardi-
nament i accés a Ia carretera estan fetes
sense el permfs de l'Ajuntament, però ells
diuen que tenen Ia llicència d'Obres
Públiques. En aquest cas, a nivell munici-
pal, s'haurà d'aplicar el reglament corre-
sponent de discipUna urbanística.

Vies i obres depèn del vostre grup. Com
està Ia qüestió dels clots?

En ete pressuposts hi havia una partida
destinada a arreglar els clots dels carrers
però no era suficient per arregtor-ho tot. A
les darreres modificacions de crèdits es
varen destinar sis milions per asfaltar car-
rers. El canvi ja s'ha publicat al BOCAIB i
ara es durà a PIe per aprovar-lo definitiva-
ment. A partir d'aquí podrem fer Ia contrac-
tació necessària.

Per acabar, com es resoldrà Ia qüestió
de l'apotecaria a Pòrtol?

Jo ja voldria que estigués arreglat per-
què seria una gran millora per al poble.
Tenim ganes de fer una campanya per acon-
seguir-la. Manquen pocs habitants per ar-
ribar als dos mil que marca Ia llei i, a més, hi
ha un recurs posat, que és el motiu més fort
pel qual està aturat el procés. Però tot ar-
ribarà...

Moltes gràcies.

Pere Amenguol, cap de üista del PPUM i
, conseqüentment, cap de l'oposició ens fa fa
següent vatoraci6 dek 150 primers dies.

Quina és Ia valoració de l'oposició?
Trobam que Ia tan ponderada trans-

parència durant el temps d'eleccions, no és
tal. Inclús al darrer PIe, el batle va dir que es
sacrificaria aquesta transparència per una
major efectivitat. També creim que hi ha
una manca d'informació, sobretot de cara a
l'oposició.

Pere Amengual

Per altra part, veim que hi ha un aca-
parament de funcions per part del PSOE,
molt afavorit per Ia dedicació exclusiva de
Martí Serra, cosa que fa que hi hagi una
gran marginació del grup Independent.

També trobam que han començat a fer
feina sobre Io que UM havia deixat mig
embastat, com és el cas del Centre Sanitari.
Això, de tota manera, és positiu, com ho és
el torn de 24 hores de Ia Policia Local i el
servei d'autocars, però no s'han de posar
tantes floretes per aquestes coses que ja
estaven planejades. Entre altres coses els
queda pendent Ia plaça de sa Cabaneta.

Per acabar vull dir que sobre indem-
nitzacions i dedicació exclusiva tenim por
que Ia corda arribi a pujar més que el bou.

Gràcies.

I, per acabar, vos oferim ks opinions que
sobre ek cinc primers mesos de govern VIM-
PSOE tenen ek representants dek demés
partits polítics de Marratxí. Gràcies a tots per
tturs vahracions púbüques.

Pere Munaret (CDS).- Pens que ete In-
dependents no s'han ajustat al programa.

Certes coses les han fet per urgència
passant per damunt Ia transparència.

La transparència promesa a l'electorat
l'han ignorada en nom d'una urgència dis-
cutible i que està per veure.

Rafel Crespí (PSM).- L'Ajuntament

Crespí

sembla que ve molt ample a alguns i neces-
sitaran més de mig any per situar-se. Sem-
bla que estan més preocupats amb les grans
coses i obliden les coses més quotidanes. En
tercer lloc, aquestes grans coses que es
pensen que fan no són solucions tan
màgiques com ells plantegen.

Ens preocupa que dels grans temes de
batalla de Ia legislatura passada i de Ia
campanya electoral no se'n parla sinó que el
cementeri creix. Fmalment, l'oposició no té
ni nom ni guia.

Albert Aguilera (IU).- Es molt prest per
donar un balanç d'actuació d'un govern que
s'ha hagut de dedicar a arreglar coses que ja
venien d'abans. Particularment, donaria un
poc més de temps, de confiança, per a que
organitzin l'Ajuntament i posin les coses al

Aíben Aguitera

HVdkÉfe
Pere Munaret
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Es$**%ula
L'ACTUACIO,

EN EL MES D'OCTUBRE,
DELS EQUIPS DINS LES SEVES

CATEGORIES
El C.D. MARRATXI ha acusat molt les
baixes den Sureda, Marcos, S. Bibí (per
expulsió), només ha guanyat un partit, n'ha
empatat un i n'ha perdut quatre. S'ha
col.locat als darrers llocs de Ia classificació.
Les coses no l'hi han sortit de Io millor a F.
Monterde, entrenador del C.D. Marratxí.
Poques coses pot fer des de Ia banqueta
quan els seus jugadors desaprofiten tantes
ocasions de gol com tenen.

L'U.D. PLA DE NA TESA. L'equip de 2a

Regional no treu el cap i es mantén com a
darrer classificat. L'equip Juvenil ha fet tres
punts. EIs Cadets, el millor equip d'aquest
club, està classificat en el quart lloc, mentres
que els Infantils duen quatre partits jugats,
i no n'han guanyat cap. Ek Benjamins ho
han provat tot; de cinc partits jugats dos de
guanyats, un d'empatat i dos de perduts. I
de l'equip de Futbol-7, que va classificat en
el nové lloc amb quatre punts, ressenyar
que el passat dia 19 ete poguérem veure en
un gran reportatge, a Antena-3, del partit
que jugaren dins el Cide.

S.P. SANT MARÇAL De l'equip de 3a Re-
gional que poc es pot dir; no guanya un
partit ni per recomanació. L'equip Juvenil
de quatre partits jugats aquest mes n'ha
guanyat dos i n'ha empatat un, essent
l'equip més regular d'aquest mes. Ete Ca-
dets, que perderen el primer partit de Ia
lliga, poc a poc han sabut rectificar i s'han
col.Iocat, gràcies a dues victòries consecu-

tives, amb sis punts. EIs Infantils ho han
provat tot: han guanyat un partit, n'han
empatat un i n'han perdut dos; al contrari
d'ells, l'equip Benjamí de moment no coneix
Ia victòria, i no ha fet cap punt. L'equip de
Futbol-7 ha conegut aquest mes, i per
primera vegada, Ia victòria, i duu un partit
guanyat, un d'empatat i tres de perduts.

AIXI FOREN ALGUNS DELS
RESULTATS DEL MES D'OCTUBRE

PREFERENT
MARRATXI 2 - ALARO 1. El Mar-

ratxí guanya el primer partit dins Preferent

MONTUIRI2 - MARRATXI0. El lider
guanyà amb facilitat.

MARRATXI 1 - MURENSE 3. El re-
sultat injust, ja que eI Marratxí va fer mèrits
suficients per obtenir un resultat millor.

Coordina
aquesta secció:

TOMEU POU
(Col.labora:Pep Lluís Lupiàflez)

Fotos :Pep Prats

CONSTANOA 4 - MARRATXI 1. El
Marratxí jugà per primera vegada en Ia
història dins el Nou Camp d'Inca contra el
Constància, amb golejada inclosa.

MARRATXI 1 - ALCUDLA. 1. Amb
un dels millors arbitratges, el Marratxí, una
altra vegada més, empatà el partit fent un
joc molt vistós i amb massa acasions de gol
desaprofitades.

JUVENILS
SANT MARÇAL 6 - BUGER 1. Partit

passat per fang, a on l'Esporting fou molt
superior.

CORMORAN 2 - SANT MARÇAL 2.
EIs juvenils aconseguiren un meritori em-
patament a dins el camp del lfder.

Sp. Sant Marçaljuvenil

l*y^?*̂ p*̂ .v ** • 't ' • - * .

ntóv«« *
BAR CAS FERRER

Local social C.F.S. Cas Ferrer
Penya Mallorquinista EtsAmics de Marratxí

Patrocinarà el Trofeu dels dos equips i
porters menys golejats de futbol-sala

Avinguda Antoni Maura

ES PONT D'INCA
TeI 60 07 32

Foto - Vídeo
PRISMA-MINIMAX

(d'Enric Iglesias i Joana Canellas)

Reportatges en vfdeo i il.lustrats
Retrats / Ampliacions

Noces / Comunions / Batejos
Fotos antigues

Fotografia Infantil / Fotografia Industrial

C/ Manacor, 88 - C/ Aragó, 206
TeI. 27 04 16
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CADETS

ARENAL 0 - PLA DE NA TESA 5.
Gran partit del nostre equip, que anulà per
complet a l'Arenal dins un terreny molt
enfangat.

SANT MARÇAL 4 - CORMORAN 0.
Una gran primera part deLs pupils d'en Goio
els bastà per guanyar amb claretat al con-
trari.

SANT MARÇAL 1 - PLA DE NA
TESA 1. Primera confrontació dete equips
locals, demostrant perquè són ete millors
classificats de Ia taula. Partit molt
emocionant.

INFANTILS
SANT MARÇAL 3 - FERRIOLENC 0.

Bon començament de Ia lliga Foren superi-
ors als veïns de Son Ferriol.

BENJAMINS
PLA DE NA TESA 5 - SANT JORDI 0

Quan hi ha gols l'espectacle està assegurat.
VaI Ia pena assistir a veure aquestes
meravelles.

FUTBOL 7
ROTLET MOLINAR 1 - PLA DE NA

TESA 8. Molta diferència d'un equip a
l'altre.

CBDE 6 - PLA DE NA TESA 5. Un partit a
on s'hagues pogut donar qualsevol resultat,
ja que en els darrers 5 minuts el nostre
equip guanyava 4-5, però Io que 6s el futbol,
el partit acabà favorable als de casa.

SANT MARÇAL 4 - PLATGES DE
CALVL\ 4. Emoció fins al final mos
donaren els dos equips, que s'entregaren en
cos i anima.

SANT MARÇAL 3 - SANT GAffiTÀ 0.
Primera victòria de l'equip, amb tres "go-
lassos" que mos brindà en Joan Iniesta.

FUTBOL SALA
BAR CAS FERRER

SENIOR NACIONAL
El nostre representant ha jugat quatre par-
tits aquest mes. EIs resultats han estat :
Molinar 3-CAS FERRER 3, CAS FER-
RER l-Bar Gost 7, Bodega Bennasar 3-
CAS FERRER 1, CAS FERRER 2-Oli
Caimari F.S. 4

EIs golejadors de l'equip són Terrones,
Felipes, Carrillo, Angel i Mora, amb un gol
cada un.

U.D. MARRATXI
Dins el mes d'octubre han començat

totes les competicions dels equips de l'U.D.
MARRATXI, amb Ia novetat que aquest
any tenen un equip Senior, que actualment
disputa el Torneig de Ia Federació.

BASQUET A MARRATXI

EL BASQUET NOVAMENT EN
MARXA. Ha començat Ia competició

Cas Ferrer, senior nacional

lliguera per als equips senior, amb Ia partici-
pació dels clubs del Marratxí i del PIa de na
Tesa, amb Ia novetat que el PIa de na Tesa
té dos representants a Ia mateixa competi-
ció: PIa de na Tesa A i PIa de na Tesa B.
Ressenyar que els tres equips juguen dins el
mateix grup, el Senior B.

El MARRATXI ocupa Ia primera plaça,
després d'haver jugat quatre partits i haver-
ne guanyat tres.

El PLA DE NA TESA A du jugats tres
partits en els que ha aconseguit una victòria
i dues derrotes, i el PLA DE NA TESA B de
tres partits n'ha guanyat dos.

DES DE L'AJUNTAMENT:
REGIDOR DELEGAT D'ESPORTS,

JAUME ROIG

DeI dia 31 d'octubre a 5 Novembre Con-
curs d'Ornitologia a Ia Casa de Cultura
(s'Escorxador) Marratxí.

L'Ajuntament subvenciona en Ia seva

Primeres Marques
en Articles Esportius

Roba de Vestir
per a Homes

Avinguda Antoni Maura 4 A TeI 79 41 09
Es Pont d'Inca

FORN - PASTISSERLA

B O N J O R N
Patrocini del trofeu al jugador més regular del

C.D. Marratxí
ADMETEM ENCÀRRECS

C/Queipo de Llano, 8 79 75 72 Pòrtol
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Jaume Roig

totalitat ete equips de Futbol-7 S.P. Sant
Marçal i U.D. PIa de Na Tesa, amb una
quantitat de 419.632 pesetes, cosa que
suposa una quantitat de 214.816 pts. per
equip. Aquesta subvenció està destinada a

Ia compra d'equipatges, porteries, xarxes,
balons, mutualitat, arbitratges i totes les
despeses derivades d'aquests equips.

Dia 25 i 26 d'octubre hi va haver les
jornades d'esport escolar, organitzades pel
Consell Insular.

S'ha fet una petició a l'Ajuntament, per
part del "SKATERS" Cjoves que practiquen
el monopatí), de Ia construcció d'unes pis-
tes per poder realitzar aquest esport.

S'ha aprovat el projecte per a l'amplia-
ció del poliesportiu de Sa Cabana.

S'ha aprovat Ia construcció d'un Po-
liesportiu al Pont d'Inca Nou.

S'ha aprovat Ia construcció de les grades
en el Camp Municipal d'Esports "Son
Caulelles".

Es té previst restringir subvencions a les
entitats segons el tipus d'activitats que es
facin a cada una d'elles.

UNn^^fcUM^PAO^*9

ATLETISME
Dia 24 de novembre, al recinte de

l'Aeròdrom de son Bonet tendrà lloc el 4t.
MEMORY DE CAMP A TRAVES
LORENZO ORDONEZ. Aquest person-
atge fou un atleta del Club Fidípides que va
morir. Actualment aquest Club s'ha unifi-
cat amb l'Hermes i Bodega Oliver per for-
mar el CLUB ATLETIC PALMA.

Dia 24, dins els actes de presentació del
CLUB ATLETIC PALMA, tots ete aficion-
ats a l'esport tendran ocasió de poder estar
en contacte amb l'atleta que més èxits
esportius ha aconseguit per a l'estat es-
panyol. Es tracta de Sandra Mayer, darre-
rament l'única atleta medallista a Tokio,
que ha tengut Ia gentilesa d'acceptar l'apa-
drinament del Club Palma.

El 4t Memorial serà patrocinat per
l'Ajuntament de Marratxí i compta amb Ia
col.laboració de Ia direcció d'aeroports
nacionals.

Com esportista m'alegra molt aquest
acte, però encara més les bones relacions
entre l'Ajuntament i Ia direcció de son
Bonet, dialogants i positives per a Marratxí;
cosa que veig per primera vegada en devuit
anys.

(PEREFULLANA)

Dcsdeque cetebrarea elsprimersJocs Olirapics,per l'any ?76
a.C,en honoral deuZeus,elsatletesguanyadorsrebien grans
honors i glorla.

Aprc^ntíassístènciàmassjva degentsdela restadéles
províndesmésproperes aOifmpia totsels artistes, poetesfora-
dors es donavenc i t aa l l àpe rdonaraconè ixe r l esseves obres.
Després delsanys, l'homc semprehatingutlanecessitat de com-
petirsigui ene lcampde l 'esportod 'unaal t ra modalitat.

Aparor<3e fanyl^ö.amö-teinicaatrva <fclftancesPjerrede
Coubertain,escelebrarenelsIJocs Olímpicsdel'EraModerna,
enhonor ihomenatgealsanticsJocs.Desdellavorses ce!ebren
cada quatre anys, aonlaglòr ia il'honor ja no els'enduu l'atleta
ocsportista,ni eIpocta ni l 'ar t is ta;han deixatd'essereIsprinci-
pato protagonistes. Ara ho són etooradors, també anomenats
POLÍTICS,

Oomhemenc iona t anteriorment, l'home cercasemprela
maaeradecompetir,ija ao arabs ete Jocs, sinó enete Campiona«
Mundteb, CampionatsMiHtars, Para<tfmpics, .̂

Ara, enaquestsmoments,Ioqucestrobaenple auge compe-
titiu e$ja UNWBRSWE>A;Aquestesdeveotraent esportiues
remunta una vegadaacabadalaII ÇH«?rraM«ndÍ!al,ï^ny 1950̂
per c r ea runambien tmés d is tèsent re la joventu tcs tudiant i l .
AM>cipas <Jete anys organitzar aquesta competició s'ba conver-
t i t , i gua lquemol tesa I t r e s , cnunad igna i du ra pugna entreles
difcrentscapitate delmonperpo^erorganitziar-le^ à te
cpBstruoaótíevart» complexos esporttos:pfates d'atletisroe,
pabellons cuberts, piscines,velodroms, ... així complanificacíons

iarreglosvials, juntamentamb mitjansdetransporti unatotalre-
construcció <fcl se« entorn.

C^me$sabut,JaUniv^rsia<^qwe8<^b^
estat a to rgada ,ambun g r a n h o n o r , a l a c i u t a t de Pa lmade
Mallorca. ElsamableslectorsdelaRevistaPOAri7Z^4que han
començat a lIegiraquestarticle es preguntaran quinbeneficipot
rep>esentar per MARRATXI Ia cefebra<*5 de tal espectacte
esportiu aPalma. Atotselsquiestímaml'esport, beperpractic;ir-
lo,fomentar-to,ensenvar-lo, osimpIementiperpoderser «spec«
tadors, v e i m e n a i x ò u n a granoportuni tatper podertreure'n
profl t ,no a nivellcompctitiu del nostresatIetes,quc sensecap
dubte no desaprofitaranaquesta granoportunitat,sino perquela
restade lagent tambépugui participarrealitzant qualsevolexer-
c ic i f f s í c pel seU manteniment,del queobtindrà unbenefici .
Marratxf,per lasevaubicació tan apropdePalma, nopotdeixar
passar unaocasiócomaquesta que,posiblementmaimesestorni
repetir.

Per això, cxHrfïïenqueelrK»treeofl8istOricOraenda treballar
cnc l camp de Icsinstal.lacions esportivesicnl'csport base, sense
oblidar el que ja està en p l e r e n d i m e n t e n e l n o s t r e t e r m e , U e
posar tot elseu esforç en intentar col.laborar enla planificaciode
laUniversiada i ,amb totes les foroespossiblesperqueels mar-
ratxiners poguemesser els més beneficiats, a part de Palma,
malgrat noensperigem les medaltes.

PBMPmMfM
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Des de Ia Casa de Ia Vila -

PROPOSTA D'ARTICLE PER A PÒRTULA

L'Ajuntament a través de l'àrea de serveis socials està fent
un cens de minusvàlids del nostre terme municipal.

Dins aquests mesos vàrem començar els treballs de carrer per
a Ia recopilació de dades que tenen com a objectiu l'elaboració del
CENS DE MINUSVALIDS existents al nostre poble. El motiu de Ia
realització d'aquest cens sorgeix de Ia detecció directa de
minusvàlids pel departamnet de serveis socials de l'Ajuntament o bé
a través d'altres serveis municipals o centres específics que
treballen aquesta problemàtica.

Aquesta tasca ha anat precedida d'un contacte telefònic o
personal amb les famílies de les persones afectades per concretar Ia
data i l'hora de l'entrevista.

Dades de l'enquesta.

Com hem dit abans les dades es cumplimenten al domicili
particular.

EIs temes centrals són: -tipus de minusvalia més freqüents al
nostre poble entre les persones menors de 65 anys i Ia causa que genera
aquestes deficiències, així com les dificultats amb les que es troben
en Ia vida quotidiana, Ia situació familiar, i personal, les
atencions i prestacions especials que necessiten, les barreres ar-
quitectòniques, Ia situació escolar i laboral, Ia forma de
desplaçament i l'ocupació del temps lliure del minusvàlid. Tot això
amb Ia finalitat d'un coneixement concret i exhaustiu de les
necessitats que pateix aquest sector de Ia població amb Ia finalitat
de desenvolupar, els propers anys, actuacions de prevenció, integra-
ció, reinserció social etc... que permetin Ia normalització i
l'augment del benestar social del minusvàlid.

Les dades personals d'aquest cens, en el qual hem sol.licitat
Ia vostra col·laboració/ quedaran amparades pel secret estadístic.

L'ASSISTENT SOCIAL DE L'AJUNTAMENT

-DESEMBRE 1991 - 10 ANYS DE 97ORTULA; NO T'HO PERDIS -
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MES ENLLA DELS 100 DIES DE QUARENTENA...

Passats i repassats els 100 dies de quarentena que se solen
atorgar de confiança a un nou ajuntament, a hores d'ara ja ens
podem fer una idea de com funciona. Voldria fer-vos-ne el meu
comentari

Primerament hem de destacar Ia poca viabilitat de l'oposició.
Gairebé és inexistent i topa amb tota una sèrie de handicaps que
ara enumeraré a) No té un líder clar i definit que pugui aglutinar,
transmetre i assumir el protagonisme que en requereix Ia figura.
B) El PP-òUM? no té clara ni definida quina oposició ha de dur
a terme; parlant clar: no sap per on ha d'enfilar l'agulla, c) Es
troba hipotecada pel passat. Vulguin o no són els hereus naturals
de l'anterior consistori i no es troben legitimats per defensar ete
grans temes: moratòria urbanística, cementeri, camp de golf,
sanitat, infraestructures bàsiques., ni tampoc per reivindicar-ne
el petits atès l'estat de deixadesa del darrer equip municipal:
enllumenat públic, estat dels carrers, instal.lacions esportives,
activitats culturals etc. etc. Com a mostra d'això que deim basta
dir que en el darrer ple municipal l'oposició no formulà cap prec
ni cap pregunta.

Ara toca el torn de Ia majoria. El pecat més gran que hi veig
es que l'excessiva superioritat numèrica els faci caure en el pecat
de Ia prepotència i es pensin que fan ous de dos vermells quan
només posen pegats foradats i tot plegat es tradueixi en una
deficient gestió municipal. Aquestes afirmacions no són fruit del
meu partidisme sinó són conseqüència d'una reflexió feta a partir
de les actuacions municipals. Vegem-ho:

A) En el darrer ple ordinari aprovaren passar a Ia Comissió de
Govern competències que eren fins ara eren del ple. Tot i que
aquesta decisió s'ajusta a Ia llei, no concorda gens amb l'esperit
d'obertura i transparència que predicaven a Ia campanya elec-
toral. Nosaltres, que trobam que fer només un ple ordinari cada
tres mesos <1 mfnim que preveu Ia llei- és un costum molt poc
democràtic, creim que aquest traspàs de competències del ple a Ia
Comissió de Govern és una mesura molt poc ètica i poc de-
mocràtica. Les discussions del ple són públiques i hi participa tota
Ia corporació mentre que a Ia Comissió de Govern només hi
participa Ia majoria. Diuen que ho fan per agilitzar Ia burocràcia
municipal. Això, tot i que pot esser cert, nosaltres no dubtam de
Ia bona voluntat de Ia majoria, pot suposar que també s'hi dis-
cuteixin assumptes no tan "burocràtics" i el ciutadà no se n'as-
sabenti fins que tengui "s'almud pes cap". I ja ho diu Ia dita:
"guardau-vos d'un ja està fet".

B) Presenten com a grans solucions actuacions fetes, amb
finalitat populista -idò electoralista-, a Ia correguda i sense pen-
sar-hi gaire. Es el cas del transport públic al PAC - ambulatori-.
Creim que Ia decisió ha estat precipitada i no és Ia més correcta ja
que 1) presenta discriminacions entre els diferents nuclis de
població - ete del PIa de Na Tesa no tenen transport públic i eLs del
Pont d'Inca Nou i de Cas Capità han d'anar a cercar-lo a Ia
carretera dTnca. 2) l'autobús no arriba al Centre de Salut - com
diu Ia propaganda- sinó que ha de deixar el passatge a Ia ben-
zinera, Ia qual cosa suposa que s'ha de creuar Ia carretera jus-
tament en el punt més negre i conflictiu que hi ha entrada i
sortida al polígon- i el malalt ha de caminar més de tres-cents

A DUES PASSES DE LA CASA DE LA VILA

metres per un camf no gaire adequat tant si plou, com si fa fred i
a les fosques si ja/encara no fa claror. A més de Ia dificultat que
suposa, sobretot a les persones d'edat creuar Ia via del tren -
pareix un pedregar...- 3) No s'ha estudiat Ia viabilitat d'aquest
servici en cap dels sentits: ni l'adequació horària a les necessitats
dels usuaris, ni tampoc el rendiment econòmic que pugui tenir.
Per exemple, els dimarts que és el dia que els portolans han d'anar
al metge al PAC a les 15 hores, hauran d'agafar el bus de les 14'15,
hauran d'esperar mitja hora abans que comenci Ia consulta i
després no se'n podran tornar fins a les 18 hores... - tota una
canòssia! Què costarà aquest servici a l'ajuntament? Estaria bé
que ens ho contassin fil per randa, no fos cosa que a més d'estar
mal servits resultàs que els resultaria més econòmic pagar-nos un
taxi a cadascú que hi anàs...

EIs doblers no s'han de tudar i s'han de presentar els comptes
clars, així s'evitaran certes suspicàcies que circulen pels cafès
entorn d'aquest fet. C) Una altra mostra de certa prepotència és
el programa d'educació d'adults. Francament no s'ofereix res nou
del que ja es feia. Es cert que l'ajuntament n'ha fet més publicitat
però han deixat gent penjada: els alumnes que l'any passat feien
el curs elemental de català enguany no poden fer el mitjà al terme.
També s'ha de dir que el full de propaganda es presenta com a
molt estufat, hi figuren com a col.laboradors entitats a les quals
no s'ha consultat ni s'ha demanat de parer. Un que llegeix el full
té Ia impressió que totes les entitats que hi figuren - que són totes
les del terme: APAS, Associacions de Veïnats, entitats culturals
¿quines?, beneeixen el projecte quan Ia veritat és que algunes
d'elles no en sabien res de res. D) Aturaren les obres de Ia plaça
de Sa Cabaneta d'una manera arbitrària sense preveure'n les
conseqüències. Així com s'han dedicat a explicar certes coses, ara
també ens en podrien explicar d'altres com: a) es perdrà Ia
subvenció del Consell Insular? b) Quin cost adicional suposarà Ia
paralització de les obres i Ia realització i execució del nou pro-
jecte? c) fins quan es tendrà Ia plaça aixecada - i a més sense
tancar completament, cosa que fa que els al.lots hi vagin a jugar
i suposi un perill, cosa que el PSM ja va denunciar i només s'ha
tancada en part-?

E) Sembla que les solucions fantàstiques i meravelloses - que
com hem vist no ho són tant- i les de caire més popuUsta i electoral
- festes de barri, pujada a Lluc- no permeten al nostre ajuntament
realitzar altres tasques més menudetes, de seguiment diari però
que també ho consideram ben important com per exemple tenir
els carrers de Ses Rotes en bones condicions abans de l'inici del
curs escolar i no un mes després. (Ja que hi eren, a més de tapar
els tres punts negres que en un comunicat denunciàvem s'haurien
pogut entretenir a tapar qualque clot que només es trobava a
trenta metres del forat més gros, ¿o és que tenen l'asfalt ra-
cionat?- F) No en parlem ja del gran oblit en què ha caigut el gran
tema del PSOE a l'anterior legislatura i també un cavall de batalla
electoral d'UIM, ens referim al Cementeri privat - que per cert té
accessos especials, cosa que no té el municipal- on deu haver anat
a parar Ia demanda judicial?, on són les promeses del Sr. Bestard.?
Ara ja me'Is imagin, al Sr. Serra i al Sr. Bestard, fent el discurs de
benvinguda a tan fausta obra el magnànim dia de to inauguració...

Rafel Crespí

-ESPERAM LA TEVA COL.LABORACIÓ ABANS DEL 29 DE NOVEMBRE
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HISTOMA
D'UNA AUCA

AUCA: "conjunt de petites estampes acompanyades cadas-
cuna d'una llegenda, disposades generalment en un full de paper,
que es refereixen ak diferents episodis d'una biografia, d'una
història, etc." Així ho diu el Diccionari de Ia Llengua Catalana.

I justament això: un conjunt de petites estampes acom-
panyades d'una llegenda i referides al Pont d'Inca, Ia seva història
i Ia història del seu temple, ens va semblar Ia millor constància
gràfica que es podia deixar en cloure l'Any del Centenari del qual
heu tengut complida notícia els lectors de Pòrtuia.

Un moment de tes festes del Patró d'enguany Foto: Pep Prats

La coUa d'"il.luminats" de Ia Comissió del Centenari, que
també coneixeu, tiràrem endavant amb aquesta quimera.

Per què una AUCA? Ens va semblar important, en primer
lloc, fer algun tipus de publicació: s'ha escrit molt poc sobre el
Pont d'Inca. En segon lloc, havia d'esser una publicació eixerida,
que tothom pogués entendre i que servís de record de l'Any del
Centenari. L'Auca complia tots ete requisits.

Vàrem tenir Ia gran sort de comptar amb l'amistat de Joan
Llaneras, un home de bona voluntat, coneixedor de Ia llengua ̂ s
professor de català a PI.F.P. "Juniper Serra"- poeta i pintor per
vocació i per afició llargament viscuda. Mai no l'havien embarcat
en tals empreses, però va acceptar el repte amb il.lusió.

La recollida de dades fou el primer escaló a superar. La

Des Pont d'Inca
publicació del germà de La SaIIe, Sebastià Rubf, Ia selecció de
documents trobats a l'Arxiu Parroquial i les històries populars
foren tot el que poguérem aconseguir.

Joan Llaneras va tenir Ia voluntat d'estudiar-ho, Ia capaci-
tat de concentrar-ho i Ia gràcia d'expressar-ho en vint-i^uatre
"petites estampes" amb les seves corresponents llegendes glo-
sades en versos apariats, altrament dits rodolins.

Va dedicar a aquesta tasca hores del seu temps lliure
durant tot un any.

Mentre l'artista creava l'obra, les persones de Ia Comissió
moguérem cel i terra per tal d'obtenir ajuts econòmics, sense
els quals els pressuposts de Ia publicació serien inabastables. EIs
problemes econòmics ens han fet patir molt. Hem passat estones
ben fosques, estones optimistes, estones de desànim total. Però
hem tirat endavant amb Ia promesa del Consell Insular de donar-
nos una subvenció i amb els ànims del Rector Guillem Parera,
que sempre ens va fer costat.

També vàrem cercar Ia impremta que millor convin-
gués. Fou una altra cosa que ens dugué maldecaps. Tant se
val! Paral.lelament a Ia foscor i els maldecaps, l'Auca ens ha pro-
porcionat moltes compensacions. Una de les més gratificants
ha estat el fet de donar-nos l'oportunitat de tenir entre nosaltres
a Josep Ma Llompart de Ia Penya que, generosament va accep-
tar fer-ne Ia presentació.

Sovint pensam que els famosos, sobretot si ho són en el
camp de les lletres, han de ser unes persones inabordables, amb
qui no saps mai què dir per por de fer el ridícul. Potser algun és
així. No és aquest el cas. Josep M" Ltompart és tot afabilitat,
humanitat i simpatia. Podríem estar-lo escoltant hores i hores
sense tenir-ne prou, perquè tot el que conta és interessant i ho fa
comprensible a tothom.

Anar a parlar amb ell, sempre acompanyat de Ia seva
esposa, ha estat una experiència molt enriquidora.

Aixf, el passat divendres 25 d'Octubre dins les jornades
festives del patró Sant Alons es va celebrar Pacte de presentació
de l'auca "ES PONT D'INCA I L'ESGLESM DE SANT
ALONS", aLs locals parroquials, amb una conferència de Josep
M" Llompart.

Hi assistiren Ia seva esposa, Encarna Vinyes, Miquel Bestard,
batle de Marratxí, Miquel CoIl, regidor de Cultura i naturalment Joan
Llaneras amb Ia seva esposa, així com amics i pontdinquers fins a un
centenar de persones.

La conferència va "enrameUar d'alguna manera el nom i U>
història, una història certament humU, però tan plena d'escalfor humana
com Ui de quabevol altre nucU d'habitatges, del Pont d'Inca. Açueixa
història que apareix confegida amb tanta traça a l'Auca que avui, com a
cloenda del Centenari, tenc l'honor de presentar", en paraules del propi
Josep M* Llompart. No te podria resumir millor. De fet, m'agradaria
transcriure aquí tot el parlament perquè poguéssiu gaudir-ne com ho
férem els presents.

Només ens queda dir-vos que l'Auca és un dels únics testimonis
literaris referits al Pont d'Inca qualificada pel patriarca de les nostres
lletres de " bellament divertida, àgil i fins i tot emotiva ".

MIPT

S'han fet dues edicions de l'Auca: una sèrie numerada
de 174 exemplars en imitació pergamí.
L'altra en paper "cuxé" no numerada.

EIs interessats en Ia seva adquisició poden dirigir-se
al telèfon 60 09 82. Gràcies.

-DESEMBRE 1991 - 10 ANYS DE ̂ ORTULA; NO THO PERDIS -
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BAVARIA, ELS BAVARESOS
I ELS RELLOTGES DELS BAVARESOS.

Diuen que per esser una persona correcta, hom no ha
de parlar mai del que no sap, i lògicament, encara menys escriure.
Vos he de confessar que el meu coneixement del poble alemany,
si és que és un poble, aixf com de Ia seva llengua, és pràcticament
nul. I això que és Ia terra de Wagner i Bach... Malgrat això, tenc
ganes de contar-vos una petita història que em va contar cert dia
cert senyor que vaig trobar d'allò més interessant i coriosa, i per
tant, Ia vos vull fer arribar per mitjà de PPPPòrtula.

El senyor narrador del fet era ja major, baixet com jo,
amb panxeta, pocs cabells i blancs, ben vestit, amb mocador al coll
malgrat que era ple mes d'agost, uHs clars i un aire d'esser
persona que ha viscut molt de món. El més interessant de tot és
que ell era alemany i parlava un mallorquí d'aquell tan correcte
que ja és difícil de trobar fins i tot als pobles. Parlant amb el
propietari de Ia decoració del local allà on estàvem , cert moment
Ii digué que l'únic que Ii faltava al lloc era un rellotge bavarès.
Donat el meu interès des de menut pels rellotges Ii vaig dir que em
parlàs d'aquells rellotges i de les seves particularitats, així com del
perquè creia ell que aniria bé a aquell lloc. A aquesta darrera
pregunta em digué que era Ia més senzilla de contestar. "Un
rellotge bavarès és tan original, singular i meravellós com ho és
aquest local" -foren les seves paraules. La resta de Ia història és el
més interessant. Podríem dir que el seu discurs va esser una cosa
semblant al que segueix...

"Resulta, amic meu, que el poble de Bavària és molt
singular i desconegut per a Ia majoria de Ia gent del món que no
és alemanya. En alguns aspectes és semblant al poble mallorquí,
i en altres diferent, com és lògic. Però podríem dir que ells s'ho
organitzen tot millor, i que, tenen una mica més d'empenta i
orgull. Darrerament aquí s'ha parlat molt de Ia unitat alemanya,
Ia gran nació alemanya i demés. Però aquí no es parla massa dels
nacionalismes alemanys. Perquè m'entenguis, si aquí els mal-
lorquins no som espanyols, allà els bavaresos no són alemanys, o
no volen esser alemanys. Però hi ha una sensible diferència: aquí
Ia gent calla i no proclama les seves diferències, Ia seva identitat i
Ia seva nacionalitat, encara que objectivament és cert que exis-
teix. ElLs per tot volen esser diferenciats. I, el més divertit de tot
(i ara surten els rellotges a Ia història), és que tenen tantes i tantes
ganes d'esser diferents que han fet que els rellotges bavaresos
siguin diferents, i marquin les hores a l'enrevés. Es a dir, en lloc
d'anar de dalt a baix i de dreta a esquerra, van d'esquerra a dreta
i de baix a dalt. Dit d'una altra manera, el que per a nosaltres és
el sentit horari per als rellotges bavaresos és el sentit antihorari.
Lògicament, allà on tenim les 11 clls hi tenen Ia 1, on tenim 10 ells
les 2, on tenim les 9 ete les 3 i així amb totes les hores."

Quina meravella! Un poble que és diferent fins i tot
en els rellotges. Em va sorprendre moltfssim que un personatge
d'origen estranger hagués estat capaç de conèixer l'autèntica

OCB
L'OBRA CULTURAL BALEAR A MARRATXI

Coincidint amb Ia
campanya de captació de socis "Mans a l'obra", un grup de
Marratxiners estam disposats a fundar, crec que per tercera
vegada, Ia delegació a Marratxí de PO.C.B.

L'Obra Cultural Bal-
ear va esser creada l'any 62 amb l'objectiu de fomentar te llengua
i Ia cultura pròpia de Mallorca. Des de Ia seva fundació ha duit a
terme una sèrie de tasques essencials: ensenyament de l'idioma,
Ia promoció cultural, Ia conscienciació popular, te reivindicació i
Ia denúncia en defensa de Ia nostra cultura.

Creim que amb l'es-
tabliment d'una delegació de PO.C.B. a Marratxí podrem inten-
tar incentivar i fer reviscolar Ia vida cultural al nostre municipi.
Aquest és l'objectiu fonamental dels promotors. Per això feim
una crida oberta a tots aquells que s'interessin pel tema, no
només perquè es facin socis si no ho són, sinó perquè col.laborin
en aquesta engrescadora tasca. Volem que aquestes cases de
cultura amb què estan dotats els nostres nuclis siguin això: Cases
de Cultura.

Amb l'entusiasme de
cadascú hauríem de ser capaços de dur endavant aquesta tasca.
Només depèn de nosaltres. I quin programa es pot desenvolupar?
La resposta és plural: conferències d'escriptors, sociolingüistes,
professors universitaris, recitate de poesia, projecció de diaposi-
tives, petits recitate musicate, exposicions de fotografies i d'arts
plàstiques, excursions... i tot allò que ens càpiga dins Ia imaginació
i estiguem disposats a dur-ho a terme.

Que quedi clar que
rO.C.B. és un grup ohcrt i plural que requereix les aportacions i
els punts de vista de tots els que estam preocupats pel tema. No
pretén interferir ni suplantar tasques pròpies d'altres estaments
com l'Ajuntament, el CIM o Ia C.A.; ans al contrari en requereix
Ia cooperació, de tothom. Només així podrem arribar a fer qualter
aquí aquesta entitat tan nostrada.

Tothom que hi es-
tigui interessat, vulgui fer-se soci o no, es pot posar en contacte o
bé amb Ia seu de Palma (tel. 72.32.99) o bé al telèfon de Marratxí
(79.74.30). També necessitam gent que s'oferesqui per fer un
grup de treball per començar a planificar les activitats que pen-
sam dur a terme el primer trimestre de l'any 92.

ELGRUPPROMOTOR

Mallorca i el seu poble. També era increïble el seu parter net i
col'loquial, magnífic malgrat que es notava el seu accent. He de
confessar que em feren somriure frases com aquella que diu "ete
mallorquins no som espanyote". Es pràcticament increïble que
aquesta frase l'hagi dit un alemany, però encara més que Ia forma
verbal que empràs fos el "som" i no "sou", fet que provocava Ia
seva inclusió dins ete mallorquins. No cal que vos digui que a mi
m'agradaria també tenir rellotges com ete de Bavària.

Gabriel Aagel Vlch i MartonU

ESPERAM LA TEVA COL.LABORACIÓ ABANS DEL 29 DE NOVEMBRE
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UN POC DE TOT

Per CORREU ens assabenten que:

La Fundació ACA -Area Creació Acústica- de son Bielí de Búger
va presentar l'avant-projecte d'ampliació de Ia seva seu.

L'Associació d'AMICS DEL FERROCARRIL - L'Hospitalet ens
convida a l'acte commemoratiu del lOè aniversari de l'Associació dia 12
de novembre. Enhorabona i felicitats!

L'APFM va donar d'alta a l'Associació el quinzenal "CaIa Millor-
7".

Hi haurà concert de U BANDA MUNICIPAL de Palma eU dies 3
i 17 de novembre. A les 12 al Teatre Principal.

Durant el novembre al CENTRE DE CULTURA "Sa Nostra" hi
ha un cicle de Literatura Holandesa i les proves selectives del XV
Concurs Internacional de Guitarra "Andrés Segòvia".

L'Ajuntament de Palma organitza el II CURS D'APROXIMA-
CIO A LA MUSICA CLASSICA DeI 4 XI al 27 I 92 al Centre Cultural
de l'Escorxador, a càrrec del pianista Joan MoIl.

DeI 22 al 25 d'octubre va tenir lloc a Palma, organitzat per ACA,
el XII ENCONTRE DE COMPOSITORS.

L'EUR, Institut Europeu de Formació Permanent, depenent de Ia
Fundació Europea Dragan, presenta les seves activitats acadèmiques.
Presenta cursos de gestió empresarial, de direcció financera, de per-
sonal, comercial i de producció; de documentalistes; per a professionals
del dret i de Ui medicina; d'informàtica per a dirigents, tractament de
textos, full electrònic de càlcul i base de dades entre altres matèries.

Segons el Gabinet de Premsa de Ui Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Esports, abans de finalitzar Ui present legislatura Ui CAIB comptarà
amb una LLEI DE L'ESPORT que regularà Ia pràctica esportiva dins
l'àmbit autonòmic.

La futura llei garantirà l'exercici plural i democràtic de l'esport
balear dins el marc de Ia legalitat vigent i reunificarà en un sol text Ui
dispersió legal existent en aquests moments.

La llei pretén subsanar els desavantatges econòmics que implica Ia
insularitat per a Ui pràctica esportiva balear i contemplarà el finançament
autonòmic en concepte de desplaçament dels esportistes illencs en les
competicions interinsulars.

Dia 15 de novembre, a l'Auditòrium, actua l'ORQUESTRA
SIMFONICA D'EUSKADI.

L'OCB convoca els PREMIS 31 DE DESEMBRE 1991. Quabevol
persona pot suggerir candidats, per escrit o per telèfon, a Ui junta
directiva fins al 29 de novembre.

El 14 de novembre hi haurà ROCK BO al Dijous Bo. 4 hores de
rock al PoUesportiu Municipal d'Inca.

El Col.legi d'Arquitectes de Balears durant el passat octubre va
organitzar una sèrie de conferències sobre LA SEU.

La programació de Ia temporada 91-92 del TEATRE LLIURE de
Barcelona inclou Timon d'Atenes, El parc, El dol escau a Electra i
Tirano Banderas. Quant a Música, "De Mozart a Mozart", "Europa de
l'est i nacionalisme", "Orient/Occident", "Schönbergßtos-Marba",
Homenatge a Joaqu(n Rodrigo i Música ètnica japonesa, entre d'altres.

PUBLICACIONS REBUDES:

BALEARS: UN PROJECTE DE FUTUR, de Gabriel Caflellas. CoI.
Antoni Maura, sèrie Tribuna Popular, 18. Palma, 1991.

Conferència feta a Ia tribuna CAEB el passat abril. Entre altres
coses parla dels recursos "Canvis també quant a sa utilització des recursos

i, entre aquests, un des més Umitats: es territori.
Un creixement desbocat ens hipotecarà es futur. Segur. Necessitam

introduir un ús racional des sòl, on s'Ha de primar més sa feina de
reconstrucció o reconversió des sòl ja utilitzat que no s'ocupaci6 de nous
espais." Mes envant afegeix "Un des nostros principab actius és es
patrimoni natural i històrico-artístic. Un i s'aItre mereixen sa nostra acció
decidida de defensa, si volem comptar amb uns serveis de quaUtat i si
volem mantenir s'atractiu p'es turisme de quaUtat. (...) millorar es medi
ambient, evitant impactes que facin mal a sa vista i a sa sensu>iUtat i que
minvin o reformin alguns des errors des passat." D'intencions el molt
honorable sembla meravellós; a Ia pràctica o no sap el que diu, o no mira
el que fa, o els altres l'embullen, l'enganen i el fan quedar malament...

CHVS D'ESPAIS ESCENICS, de Pere Llufc Caminak. Direcció
Gral de Cultura, Govern Balear, 1989.

Fitxes i plànols de tot una sèrie de llocs de les Balears en els quals
és possible Ia representació teatral (cinemes, teatres, sales, esglésies...).
Les fitxes inclouen les característiques ffsiques i les tècniques. CaI
esmentar que no hi ha cap referència a Marratxí.

C E N S

•
l l ' l !S| l i l lS

escènics

(Procedent del lot de Ia Conselleria de Cultura)

MANYOC DE FRUTTA MALLORQUWA, de Joan Rosselló de
Son Forteza. Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 1988.

Reedició, amb ortografia actualitzada, de Ui coneguda obra
d'aquell autor naturalista alaroner. Amb el pròleg original de Miquel
Costa i Llobera.

procedent del lot de Ia Conselleria de Cultura).

SON LES FESTES PATRONALS ENTRE TOTES LES MES
GRANS, de Salustià Vicedo. Alfafara-Agost, 1991.

Notes costumistes sobre el poble d'Alfafara i pregó de les festes
d'aquella localitat en vers.

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES:

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

FELANFTX, El 2763 (21 DC) inclou l'article "Davant Ui tercera
temporada de Ia Simfònica" de Pere EsteWch; el 2766 (11 X) "El
viatger Molfgang", del mateix autor. En el 2768 hi trobam "Es parla
català", d'Antoni Roca.

FOGANYA 12 gorreres, X 91). Inclou un article de Josep
Cerdà sobre el Perú; a una de les fotos hi veim en Pep Garau "Poloni".

LLOSETA 100 (K 91). Hi trobam una col.taboració de Joan
Parets sobre els capellans nascuts a Lloseta. Com a separata inclou el
número 13 de Ui coUecció "Es Morull" dedicat a l'himne de

Lloseta i, entre altres coses, hi podem Uegir l'article "Sobre ek
himnes" de Biel Massot i Joan Parets. Enhorabona.

ARXIU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA,
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59^2 (I-XII 89). Publicació d'estudis sobre diversos temes: El retaule

de sant Sebastià -s.XVI- de Ia parròquia de sant Pere de Terrassa; cites
d'orqu(dies sUvestres de Catalunya; dels arbres i de les fustes; Ia Crònica
anual del Centre i de les diverses seccions, entre d'altres.

S'AUBA, 22 (Sant Lluís, X 91).
BUTLLETI DEL CASAL DELS CATALANS DE CALIFORNIA,

29 (Estiu 1991).
BUTLLETI D'INFORMAC10 CATALANA (K 91). Editat per to

comunitat catalana de Colòmbia. Des de Bogotà totalment en català.
Benvingut!

BUTLLETI INFORMATIU DEL CENTRE CATALA DE RO-
SARIO. 90 CVI 91).

BUTLLETI OFICm. DEL PARLAMENT DE LES ILLES BAL-
EARS. 5 a 7 (K, X 91). El núm 7 (4 X) inclou Ia següent interperl.lació
sòbre Ia política lingüística del Govern de Ia CAIB: "Recentment s'han-
complen cinc anys de l'entrada en vigor del Ia Llei de Normalització
Lingüística. Durant aquests cinc anys, el Govem no ha completat, i en molts
casos ni tan sok iniciat, el desplegament regUonentari adient per a fer realitat
Ia vigència de l'esmentada Uei dins Ia societat illenca. Més encara: molts dek
preceptes de Ut Llei contenen mandats imperatius dirigits al Govern i que
aquest no ha complert Per aquests motius, el Grup Parlamentari SOCML-
ISTA INTERPEL·LA el Govem de h Comunitat Autònoma sobre te Seva
política lingüística."

També el Grup Parlamentari Socialista fa al Govern Ies següents
preguntes relatives a Ia supressió del programa en català de Ràdio 4 a les
Balears: "Quines gestions ha fet el Govem de Ia CA abans i/o després de tenir
coneixement d'aquesta decisió per tal d'impedir-la o anuLUv-la?"; "Pensa
el Govem de Ut CA emprendre alguna iniciativa, i en el seu cas, quina, per
tal de compensar el dèficit de programació de ràdio en català que ha
provocat Ia decisió de RTVE?"; "Te coneixement el Govem de Ui CA de
possibks intencions de reudir també Ia programació en català de TVE a
Balears, i en cas afirmatiu, quines gestionshafet opensa ferper tal d'impedir
aquesta mesura?".

També hi trobam una proposició no de llei presentada pel Grup
Mm que, entre d'altres coses, diu: "(...) a l'única comunitat autònoma de
l'Estat amb llengua pròpia que encara no gaudeix de televisió autonòmica,
l'ens públic R T. V.E. de cada vegada redueix l'espai d'emissió en Ui nostra
llengua i l'arracona a hores de poca audiència. (...) el grup Parlamentari
MIXT (...) demana al Govem de l'Estat que prengui les mesures oportunes
perquè es tomi emetre des del centre de R.T.V.E. a les Mes Balears, i en Ui
nostra Uengua, durant 90 minuts diaris, com a mínim, i en hores d'audiència
alta tal com ja s'ha fet en èpoques anteriors." (molt discret i gens abusiu,
aquest Grup Mixt; deu tenir por que els centralistes no s'enfadin)

LACABANA 64, 65 CV a VIII 91). Primera vegada que ens arriba
d'aquesta publicació de La Fatarella (Terra Alta de Tarragona). Informa-
tiu local (ntegrament en català. Ben arribat!

CALIU. 29 (Vall de Sóller, VIII 91). Presenta un "Monogràfic
Escolta" amb motiu dels 30 anys d'escoltisme a Sóller.

CIRIT. Agenda Científica, 199,200,202 a 204 (Barcelona, K^C
91). Entre altres coses anuncien el Curs d'enologia bàsica (X 91 a I 92),
Curs de fotografia científica (4 XI a 17 XII), Jornades d'Arqueologia
industrial de Catalunya (14 a 16 XI), Simposi sobre Estat i població
plurilingüe (16 i 17 XII), Curs teòrico-pràctic sobre avaluació d'impacte
ambiental (II 92), Congrés internacional sobre dietètica (III 92), Curs
sobre El llenguatge i Ia seva patologia (5 a 26 XI), Curs d'arqueologia
medieval (11 a 22 XI), Seminari sobre Models d'ensenyament en dues
llengües (28 a 30 XI), Curs pràctic de diagnòstic i tractament foniàtric de
les alteracions de Ia veu (6 a 8 XII)

EL CORREU DE LA UNESCO. 152 a 156 (I a V 91). Primera
recepció d'aquesta "finestra oberta al món" editada en Ia nostra llengua
per l'Enciclopèdia Catalana. En el núm 152 (I 91), dedicat a Ia bellesa, hi
podem trobar una entrevista amb el pedagog brasiler Paulo Freire i un
article sobre Ia Musica del buit. El 153 (II 91) és dedicat a Ia ciutat
desbordada, i el 154 (III91) a to recerca de Ia utopia. El 155 (FV 91) du per
tftol "Músiques del món: el gran mestissatge" i, entre d'altres coses, parla
de les arrels negres, dels sons barrejats del Brasil, de Ia Música fronterera
Tex-Mex, del Jazz Color llatí i del World Music o l'aire del temps. El 156
CJ 91) ens ofereix "Mirades sobre eI temps": el temps explicat, escales de
mesura, ritmes a contratemps, a Ia recerca deI present i eI dur desig de
durar, entre d'altres. Ben arribat!

CQ. RADIO AMATEUR. 92 CVIII 91). Revista per a radioaficion-
ats que ens arriba per primera vegada des de Barcelona. Entre altres
temes inclou diversos articles sobre antenes, La tarja de QSL ideal, Radi-
oafició a l'illa de Diego Garcia, Transceptors, Notícies de contactes arreu
del món, propagació i encara altres notícies i comentaris sobre el món de
Ia radioafició. Ben arribada.

DELTA LLOBREGAT. 148 (K 91)

è7. 1 (K 91). Curiós -i idiosincràtic- títol per a una nounada
"revista amb accent" de Binissalem. A més d'altres informacions dedica
una sèrie de planes a Ia vermada, cosa ben pròpia tenint en

compte l'època i el lloc. Ben arribats i molta sort!
FULL DOMINICAL. 40 a 43 (Mallorca, X 91). El 43 (27 X) ens

informa que el nou arxiprest de sant Marçal és Mn. Jaume Alemany
Pascual.

HISTORLA Y VIDA 283 (Barcelona, X 91). Entre altres articles
hi trobam les Conspiracions contra Femando VII -parlant de Luis Lacy i
del seu afusellament al castell de Bellver-; Palmira, Ia peria del desert; eU
comptes de Danton; el dibuixant Ramon Casas; Ia remodelació del mapa
europeu durant el segle XX. També en aquest número comença una sèrie
sobre Portugal i Ia guerra incivil espanyola.

LLUM I GULV 477, 478 (Cassà de Ia Sehra, K, X 91). Inclou
sengles separates amb els capítols III i IV de to història de l'Orfeó
Catalunya

EL MARTINET. 48 (Sant Martí Sarroca, K 91).
EL MIRALL. 45 a 47 (Mallorca V a K 91). Al 45 CV 91) hi podem

llegir una extensa entrevista amb Josep Massot i Muntaner signada per
Arnau Company i David Ginard, l'article "De missatges que no arriben al
cor i altres subtileses" de Rafel Crespí i una ressenya sobre el 100 de
Pòrtula signada A(ntoni) M(arimon) que diu "Amb l'edició de desembre/
gener, aquesta revista de Marratxí ha arribat al núm. 100 i ha aprofitat
l'ocasió per publicar un gruixat vohan de 80 pàgines, portada de Teresa
Matas i un bon nombre d'estudis històrics sobre el terme municipal de
Marratxí, a càrrec, entre d'altres, d'Antoni Ginard, Francesc Sàez i Josep
Massot. Impressió acurada, il·lustracions i fotografies espaiosament dis-
tribuïdes contribueixen a oferir una revista, a més d'interessant, agradosa-
ment manejable". Al 46 fVI-VII 91) hi trobam "Tics!" de Rafel Crespí,
una ressenya de Ramon Dia/ i Villalonga (feia estona que no sabíem res
seu!) sobre "L'ànec atleta i altres contes" de Pere Font, i una entrevista
amb Pere GiI. En eI 47 (VIII-IX 91) hi trobam una nota adreçada a Josep
Massot des de l'article "Les adolescents de maig", de Francesca Bosch,
puntualitzant unes informacions de Llorenç Duran. En aquesta ocasió Ia
hipoteca de cabòries de Rafel Crespí està dedicada als "Símptomes".
D'Antoni Ginard hi trobam l'article "Aprofitament de l'aigua de Ia font
de Mestre Pere per al consum humà".

L'OM. 271 (Riudoms, 20 K 91). Es dedicat, en part, a to XI Fira de
l'Avellana que es celebra en aquella localitat del Baix Camp.

LES QUATRE BARRES. 106, 107 CVIII, K 91). Butlletí que ens
arriba des de l'Argentina amb informacions sobre to comunitat catatona
de Ia zona Oest del Gran Buenos Aires. Ben arribat!

ES REPICO. 5 (Llubí, K 91)

SA REVISTA, 16 (X 91). Publicació de Campos que rebem per
primera vegada. Informació campanera en català casi al 100%. Benvin-
guda!

REVISTA CAMBRILS. 242 fTarragona, K 91). Dedica un seguit
d'articles d'opinió al tema de Ia independència: 11 de setembre; les males
lectures d'un editorial; Independència, ara; Jo vull to independència, i tu?;
Acollonidos!!! Així com un article molt interessant sobre to contaminació
del Català, "EI Catanyol", de Sahrador Tuset.

REVISTA DEFERRERIES. 215 a 217 (DWC). El 215 (27 K) ens
sorprèn amb un canvi de capçalera de to, diríem, més avançat.

SOM-HI!. 160 (K 91). Revista mensual que ens arriba de Malgrat
(El Maresme), íntegrament en català. (Per als catalan-rockers: inclou una
entrevista a "Sopa de Cabra"). Ben arribada.

S'ULL DE SOL. 9 a 13 CV a K 91). Revista cultural d'Atoior que
rebem per primera vegada. El núm 12 CVHI 91) és un espectol dedicat a
les Festes de sant Llorenç. Al mateix número hi podem trobar un treball
sobre els malnoms de Menorca, íntegrament en català. Benvinguts.

-ESPERAM LA TEVA COL.LABORACIÓ ABANS DEL 29 DE NOVEMBRE
A-
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E S C O L E S D E M A R R A T X I

Foto:ToloAguilarj

Inauguram aquesta nova secció presentant-vos Ia classe de vuitè del Col.legi BIanquerna, des Pont d'Inca Nou. Trenta-tres
alumnes molt divertits que de tant en tant fan suar al tutor, Lluís Forteza. Entre eUs n'hi ha 9 des Pont d'Inca nou, 2 des Pont d'Inca
vell, 4 de sa Cabana, 5 des PIa de na Tesa, 10 de cas Capità, 1 de son Ametler i 1 de Palma. La majoria faran BUP i alguns FP, però
no tots saben com acabaran. Entre les professions pensades, de moment, hi ha dissenyador, piIot militar, dos pilots comercials, alguns
dedicats a l'hostaleria, d'altres a comptabilitat, una secretària de direcció, una dependenta, dos o tres policies locate i un fotògraf. El
futur, com veis, està assegurat. Per cert, alguns d'ells col.laboraran a Pàrtuta. Fenomenal! (Recordau, 60 20 52)

Eb noms d'aquesta basca són: Pere Bennàsar, Daniel Caimari, J. Manuel Campoy, Margalida Carvajal, Eloi Cerezo, Carolina
Contreras, Víctor Contreras , Josep Creus, Ramon Escribano, Antoni Fernández, Ivan Ferré, Jordi Gómez, Cristina González, Lluís
Jiménez, Aurora León, Noemí Marimon, Pere Marfn PoI, Ma Lsabel Marfn Siquier, Ivan Manuel Mayoral, Josep Merino Rebasa,
Miquel Merino Serra, Mercè Mora, Antònia A. Morey, Pere Munar, Antoni Pérez, Antoni Ramis, Sebastià Roig, Miquel A.
Rodríguez, Joan Manuel Ruiz, Ma Pilar Rufo, Raul Tenedor, Verònica Terriente i Xavier Terrones.

Agraïm Ia bona disposició dels al.lots - i al.lotes, clar-, del tutor, del professor Josep Llufe Pitarch, del director, Biel PoI, del cap
d'estudis, Guillem Ramis, i de na Montse. Tots ens varen facilitar Ia tasca al màxim.

A-

Trobareu
Pòrtula

a Pòrtol:
Autoservei Ca'n Crosta

Papereria s'Estel
Papereria Conxín

a Sa Cabaneta:
Cafè Ca'n Carrió

Cafè Nou
Papereria Sa Cabaneta

Carnisseria Xarc. Ca s'Algaidí

a Es Figueral
Papereria Carmen

a Es PIa de na Tesa:
Forn des PIa de na Tesa

Autoservei Matas
Papereria es PIa de na Tesa

Ca'n Gaspar

a Es Pont d'Inca:
Papereria Xarol
Bar Cas Ferrer

Papereria Rocio (sa Cabana)
Papereria es Pont dTnca nou

PuntBak S.A.
Informàtica Assessorament

Aplicacions Serveis

RamonBerenguerIII 16B

75 72 80 Palma
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C O L. L A B O R A D O R S: Nanda Aguiló, Pere Amengual ¡ Bestard, Antoni Bibiloni,
Guillem Bosch i Roca, Xisco Busquets, Antoni Canyelles i Oliver, Emili Castaño, Comissió
de Glosadors de Pòrtol, Rafel Crespí i Ramis, Pere Estelrich i Massutí, Josep Franco Díaz
de Bustamante, Pere Fullana, Marisa Iglesias, Pep Lluís Lupiànez, Maria Magraner,
Jaume Miralles i Ferrando, Miquel Mut i Sureda, Núria Nogareda, Josep Prats i Borràs,
Melcion Puigserver j Canyelles, Antoni Roca i Jerez, Francesc Saez i Isern, Gabriel
Santandreu,Vicenc Sastre i Arrom,CristoforTriesiSerra,JosepAntoniTriay,GabrielA.
Vich i Martorell.

PORTADA: Angel músic (F. Comes. Museu municipal de Pollença), fotografia de ToIo Aguilar
CONSELL DE REDACCIO: Bartomeu Aguilar i Jofre, Miquel Bosch i Auba, Biel Massot

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

Informatiu
Cultural

S'Escola Vella s/n
07141 Pòrtol
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Aquell temps!

Alumnes des PIa de na Tesa durant Ia Primavera de 1929. Fa 62 anys. D'esquerra a dreta.
Filera de dalt: Jaume "Planxador", el mestre Joaquim Domènech CoIl, Jaume "Montblanc", Andreu de cas Sord,

Antoni Oliver "Cosset".
Filera d'enmig: Norat Juan "Caramuixa", Joan Fiol, Vicenç Ferrer "Eivissenc", Antoni Duran "Carboner"(+),

Sebastià Juan "Caramuixa", Norat Duran "Fred", Jaume Bibiloni "Robiol"(+), Macià Jaume "Cadella", Jaume Seguí "SoI",
Miquel Fiol.

Filera de baix: Macià Serra "Pèl", Vicenç Oliver "Cosset", Biel Duran "Carboner", Bernat Fiol "Formiga", Biel
Torelló, Antoni Vidal, Ramon Crespí "Bolero", Tomeu "Petxiu", Joan des Cafè Nou, Melcion Oliver "GaIl", Pere Duran
"Carboner"

Fotografia gentilment cedida per Biel Duran Salom




