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Durant el mes passat

-Mallorca sense aigua
-En Pujol va arrassar a Catalunya i els

independentistes són ara Ia tercera força.
-S'enfonsà una casa al barri xinès.
-Prohibit matar porcs amb ganivets
-Un hiper a Marratx(
-Vingué Ia Fira del Ram
-Mort d'en Menahem Begin
-Gesa insisteix en S'Estalella
-Vaga de metges
-Virus informàtic "Michelangelo"
-Inflació.
-Volen peatonitzar part del passeig Marftim
-Carnestortes

GAWM

Cartes Obertes

EL DIA DE L'ARBRE AL PLA DE NA TESA

Com a professora que som, sempre m'ha preocupat
inculcar als nins, als meus i als meus alumnes, l'estimació per b
Natura, desenvolupar en ells un sentit crftic i compromès per a
Ia conservació d'aquesta Natura, avui tan deteriorada. Ens trobam
que, a poc a poc, ens l'anam "carregant". AIs pobles, també al
nostre, cada dia hi ha més asfalt, més contaminació, i, al contrari,
menys arbres que puguin lluitar contra aquesta.

Aquests dies, al carrer General MoIa, s'estaven sembrant
arbres. Quina joia, a Ia ff PAjuntamnet embellia els nostres
carrers! Però un fet ha truncat Ia meva eufòria i ha ferit h meva
sensibilitat Inclús m'he demanat si davant d'aquests fets Ia meva
tasca com educadora tenia sentit: uns homes, pocs, però que
cridaven molt increpaven els jardiners que hi feien feina. No puc
deixar de sentir-me avergonyida per aquestes actituds sense
precedents, i amb una gran manca de consciència col.lectiva.
Després em vaig assabentar que un d'ells "ens representa dins
l'Associació de Veïns".

Aquests homes han aconseguit que Ia sembra s'aturi, que
els arbres arribin només a Ia meitat del carrer i s'estan sembrant
al Pont d'Inca Nou. Ens han deixat sense arbres, sense ombra,
sense passeig. La vergonya està servida!.

Què diré demà als meus alumnes quan em demanin per
què? TaI vegada algú els podrà donar les raons que jo no tendré.
TaI vegada, també hauríem de deixar de sembrar plantes a l'escola,
perquè amb l'asfalt els nins no s'embruten tant.. Però ells , a Io
millor, algun dia ens demanaran explicacions del món que els hem
deixat, i, sincerament Jo no en tenc cap.

J.M. RAMIREZ

Que consti en acta...

Que a Pòrtol ja hi ha més de dos mil persones censades.

Que Pòrtol no estarà massa temps a tenir apotecaria.

Que a l'any dos mil serem trenta mil. I no fa cap gràcia.

Que a l'any dos mil - si els responsables no ho componen i
frenen l'urbanisme- no quedarà cap pi a Marratxí.

Que és una paradoxa -amb ok>r d'hipòcrita demagògia- que
el PP-UM ara defensi el pinar marratxiner. També és paradoxal
que el PSOE ara els doni peu a crear consciència ecologista.

Que, per contra, al PIa de na Tesa l'Ajuntament hi vol
sembrar arbres i hi ha veïnats que no ho volen.

Que el Butlletí municipal sembla una novel.la rosa.

Que als companys de Coanegra els ha agradat tant
aquesta secció que ja fa uns mesos que ta fan, però encara no
han sabut dir d'on sortia. No pareix fet de santamariers.

Que aviat celebrarem el primer aniversari d'alguns cartells
electorals.

EIs articles publicats expressen, únicament,
l'opinió de llurs autors,

els quals es fan responsables del contingut

* * *
La Redacció no s'identifica, necessàriament,

amb el contingut dels escrits publicats.

En contesta a Ia lunta directiva de I'AAW. del Ph de na

Em dirigeixo a vostès en referència a un escrit aparegut
a Ia circular de l'Associació de Veïnats des Pb de Na Tesa on es
fa menció d'allò que qualifica "d'anònims", tot referint-se a uns
fulletons repartits al poble d'Es Pb de Na Tesa, sobre
l'aeroport

He de dir que em sembla una mica excessiu tractar
d'anònim un escrit que, en morts casos, va ésser entregat en mà
pel qui ara signa aquestes retxes, produint-se el fet, com va ser

(>>>p.22)
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Avui és notícia

La noticia d'aquest mes és sense cap dubte Ia ratificació
per part del Tribunal Suprem de Ia sentència contra el qui
fou batle de Marratxí Guillem Vidal, el qual ha quedat
inhabilitat per sis anys per ocupar el càrrec de regidor o batle
de Marratxí

editorial
Guillem Vidal, condemnat.

Independentment del grau de gravetat de Ia
condemna de Guillem Vidal, haurem de pensar que
hi devia haver motius quan ha estat fallat per un
tribunal i ratificat per un altre. Però sembla una
qüestió del tot il.lògica que condemnin una persona
a no ocupar el càrrec que Ii va facilitar l'abús de
poder i, en canvi, el deixin ocupar càrrecs superiors,
de més representació, de més responsabilitat i de
més poder. Un té Ia impressió de veure un conduc-
tor que ha estat multat per no saber conduir un
cotxe i, en canvi, és habilitat per menar un autobús.
Sembla, per tant, que hi ha alguna cosa que no
funciona dins el joc democràtic. El cas de Guillem
Vidal no n'és més que un exemple proper; però no
l'únic ni el més gros. A Ia vista està que els partits en
el poder es confabulen per aturar les demandes de
dimissió de membres de Ia seva casta i protegir així
tota una sèrie de prerrogatives -personals i socials-
que ells mateixos han arribat a considerar inalienables
i, gairebé, vitalícies.

Foto: TobAjuibrp^

Que ho ha dit el tribunal i així ho estableix Ia
sentència? MoIt bé, però hi ha uns valors que estan
per damunt els veredictes judicials. Conceptes com
ètica, moral, consciència, credibilitat, honor, dignitat.
Conceptes que són l'antítesi de Ia conducta a què
ens tenen acostumats els polítics, motiu que fomenta
Ia pèrdua de confiança en els representants, en el
sistema i afavoreix l'abstencionisme electoral.

Guillem Vidal no va estar d'acord amb Ia seva
sentència i va recórrer. Ara el Tribunal Ii ha ratificat
Ia condemna; ell per Ia seva part, per quedar bé
davant aquelles persones que el votaren al llarg de
diverses eleccions, hauria d'obrar en conseqüència i
deixar Ia vida pública per a persones men/s
qüestionades. Tots -El mateixVidal, els ciutadans, Ia
política i Ia Democràcia- hi sortiríem guanyant.

La Redacció
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SEGONS EL DARRER CENS
DAVALLA

EL NOMBRE D'HABITANTS
Segons el darrer cens datât al primer

de gener de 1.992, el nombre d'habitants
de Marratxí és d' 11.769 de dret i 11.819
defet

Aquestes dades reflecteixen un descens
respecte al cens de data primer de gener
de 1.990 amb un 3,55%. L'any 90 Marratx(
tenia una població de 12.202 habitants de
dreti 12.331 defetSicomprovamaquestes
dades veurem que el cens ha davallat en
433 persones en dos anys.

EL CAMI DE MURO JA TE PONT

El cam(des de Sant Marçal a Ia carretera
de Santa Eugènia aviat no serà un perill
pels amortiguadors dels cotxes perquè
des de fa algunes setmanes el pont que es
constru ia per passar per damunt l'autopista
ha esta obert al transit. CaI que l'asfaltin
com toca però ara el perill més greu és Ia
manca de protectors a les voreres.

UN GOL FENOMENAL
DE L'OPOSICIÓ

A L'EQUIP DE GOVERN

Al ple celebrat el dia 2 d'abril el cap de
l'oposicio Gori Bibiloni va aficar un gol en
totes les de Ia llei a l'equip de Govern.

Quan es va discutir el nomenament
d'un représentant de l'Ajuntament a Ia
Junta de Compensació del Pol(gon de
Marratxf va prendre Ia paraula el Sr. Gori
Bibiloni per manifestar Ia seva estranyesa,
ja que segons Ii constava dins el mes de
març hi va haver una assemblea de laJunta
de Compensació, on un dels punts del dia
era Ia disolució de l'esmentadaJunta, i on
l'Ajuntament no hi va enviar cap
representant malgrat haver estat convocat

Seguidament va prendre Ia paraula el
batle Miquel Bestard per dir que ells no
tenien constància d'aquesta assemblea ni
els constava que s'hagués duita a terme.

I aquffou labomba, quan el Sr. Bibiloni
va dir que Ia carta amb Ia convocatòria
estava datada el 21 de Febrer i va tenir
entrada a l'Ajuntament el dia 25 amb el
número de registre 1858 i que estava dins
l'expedient del Pol(gon Industrial, per
seguidament demanar a Ia Secretaria que
fes el favor de llegir-la, cosa que feu.

Seguidament d'acord ambtots elsgrups
s'acordà retirar de l'ordre del dia el punt
del nomenament del representant a
l'espera de mantenir una reunió amb els
responsables de laJunta de Compensació,
per saber si aquesta assemblea convocada
i a Ia qual no hi assistf cap representant
municipal s'havia duita a terme o no.

P Q R T O L
CREADA

L'ASSOCIACIÓ
DE LA TERCERA EDAT

S'ha creat a Pòrtol l'associació de Ia
tercera edat. El primer president de Ia
mateixa és en Pere Canyelles i Canyelles.
El nom elegit per aquesta associació es Ia
del Turó.

TOVALLES NOVES DE TRINCA
El grup de mares dels al.lots i al.lotes

de confirmació de Ia parròquia del Carme
han volgutque l'altar major de l'esmentada
parròquia estrenàs noves tovalles durant
Ia Setmana santa. Per això n'han regalades
unes de fil i brodat mallorqu(fetes a mà a
Lloseta.

SA CABANETA

SA CABANETA TAMBÉ TE
ASSOCIACIÓ

DE LA TERCERA EDAT

Pràcticament al mateix temps que Ia
de Pòrtol, s'ha creat l'associació de h
tercera edat de Sa Cabaneta. El seu nom
és "S'Olivera" i el seu president és en
Bartomeu Mulet

L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS
ORGANITZA

UN CAMPIONAT DE TRUC

L'Associació de veïnats de Sa Cabaneta
ha organitzat un campionat de truc, el qual
comença el dia 14 d'Abril. Les partides es
celebraran al bar de Ca na Barbara o Cafè
Nou.

PA EN CARITAT CABANETER

Dia 26 d'abril i també organitzat per
l'Associació de Veïnats de Sa Cabaneta es
celebrarà un Pa en Caritat, amb una paella
gegant Abans hi haurà Missa oficiada pel
Rector de Sant Marçal, i el temps que se
courà l'arròs hi haurà l'actuació del grup
de ball "Aplec de Marratxf i "Aires des PIa
de Marratxf.

APROVAT EL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ DE SON VERÍ

Amb els vots a favor del PSOE i dels
Independents de Marratxf i en contra de
Ia coalició del PP-UM, fou aprovat el
projecte d'urbanització de Son Veri.

Segons el projecte aprovat els solars
seran de 500 mtes, i els carrers tendran
una amplada entre els deu i dotze metres.
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Dins el debat abans de les votacions el
representant del PP-UM va manifestar
que el seu grup votaria en contra perque
no volien tenir dins Ia consciència Ia
destrucció d'un pinar de prop de 3000
pins.

Per part del grup de Govern va donar
l'explicació de vot el segon tinent de batle
Romaguera, el qual va manifestar que això
estava contemplat dins les normes sub-
sidiàries i que no se podia aturar si no se
volia entrar dins el capítol
d'indemnitzacions.

ES PLA
DE NA T E S A

PRESENTACIÓ
D'UNA CASSETTE PEL GRUP

DE BALL DES PLA DE NA TESA

Tesa, que fins ara tenia les seves depen
dències al CentreJaner Manila, ha canviat
Ia seva ubicació. Aprofitant les millores
duites a terme per l'Ajuntament al Con-
vent de Ca Ses Monges, hom ha habilitat
un lloc per aquests nins d'entre un i tres
anys que acudeixen a l'Escoleta.

APROVADA
UNA NOVA URBANITZACIÓ

A prop del nucli del PIa de Na Tesa,
s'haaprovatunanovaurbanitzaciósituada
quasi devora el centre especial que hi ha
dins el terme de Palma. El nom de Ia
promotora d'aquesta nova urbanització
es "Mucha Felicidad, S.A.", tot un
s(mptoma.

CAS CAPITÀ

El grup de BaII des PIa de na Tesa
"Aires des PIa de MarratxP', va presentar
una cassette amb les seves interpretacions.
Aquesta cassette recull una mostra del
repertori de les seves actuacions i al
mateix temps és un exponent viu dels
tretze anys d'història d'aquest grup de
ball.

L'ESCOLETA
ES CANVIA DE LLOC

NOVA BANDA MUSICAL

L'Associació de Veïnats de Cas Capità
té en marxa una banda de Cornetes i
tambors formada per una vintena de
membres. Ja faran sortides per Setmana
santa però fe seva presentació oficial es
preveu pel mes de maig a Sant Marçal.

CARMA,
AL DEFENSOR DEL POBLE

EIs veïnats de Cas Capità ja estan
cansats de promeses sense cumplir, per
això ja han tramitat l'exposició del
problema de fums i males olors ocasionat
per CARMA al Defensor del poble.
Compten amb el vist-i-plau de l'Ajuntament
i amb l'ajut del senador Antoni Garcies
que serà l'encarregat de fer arribar les
peticions al Defensor.

ES FIGUERAL

FEMS A PROP
DEL POLÍGON DE MARRATXÍ

L'anomenada escoleta des PIa de na

Anant des de l'estació del tren cap "Es
Caulls" a l'arribar a l'entrada asfaltada del
Polígon Industrial hi ha un munt de fems i
escombraries que els incívics de semrre hi
van tirant Es un cas més dels molts
abocadors il.legals que, per desgràcia dels
marratxiners, hi ha al nostre terme.

L'OPINIÓ DE L'AA.W.
EIs responsables de I'AA.W Boral des

Figueral manifestaren a Ia Redacció de
Pòrtula que Ia seva opinió sobre els
pressuposts d'enguany era positiva. EIs
consideren uns pressuposts progressistes
i esperen que es puguin duraterme sense
haver d'incidir massa en l'augment dels
imposts.

LLIBRE DEVICENÇSASTRE

Acaba de publicar-se Bagdad, un
contedesfet de Vicenç Sastre i Miquel
Angel Lladó, ambaltrescol.laboracions.
Promogutpels Verds,elllibretracta de te
visíÓ d'una adolescentsobre laGuerradel
gplf Pèrsic,; unaproclama dePauambla
conseqüentconclusióque lesguerresno
duenmés que mal i destrucció.

NOUCOMERC

EIs coneguts pladenetesers Jaume
Bibíloni i Marisalglesras varen inaugurar a
finalsde marçunabotiga al carrerde
Manacor 90, dePalma, MARISSA, sabates
iregalsestàa ladisposicióde totselsque
vulguínmaterialsdeprimeraabonpreu.
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ELSARBRES DE LA DISCORDIA

Per aquests indrets d'aquí baix sempre sembla que no passa
res i que poca cosa pot destorbar Ia nostra actitud reposada,
tranquil.la, serena. No passa res mai, res que tengui capacitat de
fer-nos alçar una cella més que l'altra. Tanmateix, per què?.

Però, de cop i resposta, qualque vegada hi ha coses que
piquen Ia curiositat, que susciten polèmica, quefan xerrar lagent
en els comerços, etc. Sempre solen esser coses més aviat
negatives o dolentes, perquè les bones no sovintegen gaire. A
més, tot és relatiu, ni bo ni dolent Aquesta vegada, Ia culpa ha
estat dels arbres. Fins ara, Ia pudor de Carma, els cementeris, les
autopistes, Ia falta de clavegueram, h falta d'aigua qualque cap de
setmana, l'assistència sanitària tanmateix deficitària,... tot això
pot esperar o simplement ho consentim perquè no són tampoc
coses tan empipadores. Però quan sentim que Ia remor d'enfora
s'acosta al nostre portal, les coses ja canvien.

El fet és que l'actual consistori s'havia decidit a contrarestar
l'excés de ciment i les manques de serveis amb una sembrada
d'arbres a Ia via més "general" d'aquest poble. Només s'havien
de sembrar arbres a Ia voravia més ampla, Ia dels números
parells, i es començaren a sembrar devora can Curt fent
comptes arribar fins a can Membre. Però quan se n'havien
sembrat uns quants, algunes persones protestaren perquè
aquells arbres podien rompre les canonades, impedir el pas, fer
brutor i no sé què més. Les protestes arribaren a Ia Casa de Ia
ViIa i els polftics decidiren aturar Ia sembra d'arbres en es Pb de
na Tesa i continuar-la en es Pont d'Inca Nou, perquè allà tothom
vol tenir arbres a les voreres.

En tot això hi ha algunes qüestions greus: una d'elles és que
és alarmant que un parell de persones, en nom de Ia comunitat,
tenguin capacitat d'aturar una acció de l'Ajuntament. I l'altra més
inquietant és que els polftics es deixin manejar tan fàcilment i que
castiguin tot un poble per l'opinió i l'actitud d'uns quants.

AUTOSERVEI
CA1N CROSTA

Pollastres a l'ast

Tenim pP"

C/ Major, 96 TeI. 60 22 59 Pòrtol

Des PIa de na Tesa

Fins ara crèiem que els carrers i les voravies no eren privats,
sinó públics. Jo em faig creus quan intent comparar Ia filera
d'arbres d'aquest carrer amb Ia filera de faroles que han plantat
a Ia voravia de can Rubiol, en les finques noves que miren a Son
Bonef en dos pams de vorera hi han posat uns fanals de base més
gruixada que no seran mai, per més que visquin, aquests pobres
arbres de Ia discòrdia. EIs fanals no embruten, ni espanyen les
canonades, fan claror, etc. Sobre això d'impedir el pas o fer nosa,
que ho diguin els que hi viuen. En aquell tros amb el cotxe, és d'un
incert passar sense haver-se de returar.

Tot aquest embolic fa mort que pensar. Tristament, hi ha
molta gent que no s'altera gens per Ia destrucció paisatgística de
Marratxí, per Ia progressiva i imparable desaparició de Ia verdor
i del color de terra. Se cert que, aixf com estan les coses, els pocs
bocins que queden sense edificar en aquest carrer, d'aquí a pocs
anys estaran plens de cases. Llavors no hi haurà ocasió de dirigir
Ia mirada a res que no siguin finques de dubtós gust Les joves
generacions tendran assegurades moltes coses en nom del
progrés. Si hi tenen l'aire pur(o simplement respirable) i l'aigua,
ara com ara, és un enigma.

JOANA M. MATAS
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XèANIVERSARI
CLUB BÀSQUET PLA

Amb motiu del Xe aniversari el Club tenia previst, com una
activitat més, realitzar un viatge a Ia neu. Aquesta activitat es
dugué a terme entre el dia 26 de febrer i el 3 de març a l'estació
d'esqu( de Super Espot, que es troba al Pirineu lleidatà. EIs joves
disfrutaren d'esquiar i de pegar-se trompades per Ia neu.

Una altra activitat que es durà a terme amb motiu del Xe
aniversari és un intercanvi de bàsquet que es farà els tres primers
dies del proper mes de maig a Tarragona amb l'equip cadet
masculí. EIs jugadors esperen amb il.lusió poder deixar ben alt
el nostre poble.

R.-

De sa Cabaneta

L'ASSOCIACIÓ DEVEÏNATS
ESTRENA BUTLLETÍ

Aquest mes d'abril s'ha presentat el primer Bolletí
de Ia nostra Associació de Veïnats, amb Ia finalitat
d'informar a tots els veïnats de Sa Cabaneta de totes les
gestions i activitats que du a terme laJunta Directiva, així
com de les activitats que es volen realitzar dins el
trimestre de Ia publicació del Bollet(.

En aquest primer número, el 000, per ser el de
presentació, recordam a tots que a Ia Casa de Cultura de
Sa Cabaneta hem instal.lat una bústia per recollir totes
aquelles suggerències que ens vulguin fer els Cabaneters,
a Ia vegada de posar-nos a Ia seva disposició el segon i
quart dijous de cada mes a Ia mateixa Casa de Cultura des
de les 19:30 hores fins a les 21 hores, o bé el primer i
tercer dilluns des de les 21:30.

També recordam totes les negociacions que ha fet
Ia nostra Junta Directiva, des de Ia seva fundació, amb
l'Ajuntament; l'estat de les obres de Ia Plaça Espanya,
l'enllumenat nou, més insta!.lacions de telèfons públics,...

Com activitas previstes dins aquest segon trimestre
destacam el Campionat de Truc, Ia diada del "Pa en
Caritat" i les sortides previstes pel grup d'excursionisme
"Cama de Foc".

El Bolletí finalitza amb una petita crònica del queva
esser Ia primera sortida de l'esmentat grup
d'excursionisme al Puig des Teix.

Associació de Veïnats

ISABEL
MARIA
CANELLAS

^

; - ' ' lhw8H' _^ l̂
•É -̂̂ ^^

-CURSETS D1AUTOMAQUILLATGE
-NETEJA FACIAL
-DEPILACIÓ AMB CERA (freda i calenta)
-MASSATGE CORPORAL. QUIROMASSATGE
-PEELmG CORPORAL
-TRACTAMENTS CORPORALS
-PLAQUES DE GIMNÀSTICA PASSIVA
-RECUPERADOR FACIAL I CORPORAL

C/ General MoIa, Ia traves.
Es PIa de na Tesa Tel.794286
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De Pòrto/
ASSEMBLEA DE VEÏNATS

El passat 28 de febrer l'Associació de veïnats de Pòrtol va
tenir una assemblea amb assistència d'una cinquantena de
persones.

Hom va informar els associats del procés seguit fins aquell
moment per aconseguir h tan merescuda apotecaria, deixant
constància de Ia tentitud burocràtica de l'Ajuntament per fer un
certificat d'empadronament on constassin també els residents.

Es demanaren solucions pel transport al Centre de salut
queixant-se de les dificultats que suposa esperar el bus a Ia
benzinera, quedant molt clar que és una caparrudesa no fer
arribar el bus fins al mateix Centre de salut

Després d'una àmplia discussió sobre el mal estat de l'asfalt
als carrers, hom acordà per majoria esperar l'any 1993 ja que
sembla que es començaran les obres de clavegueram, i pareix
una incongruència asfaltar i després tornar obrir per posar les
canonades, per Ia qual cosa estalviarien els milions de doblers
que val asfaltar. Detotes maneres hom va comentar el malament
que es tapen els clots per part de b brigada municipal.

Es demanà més control pels renous que fan les motos i els
cotxes, ja que s'acosta el bon temps i es fa difícil poder dormir
amb les finestres obertes.

SOCIETAT DE CAÇADORS
El passat 24 de febrer es va celebrar l'assemblea general

ordinària de Ia Societat de caçadors de Pòrtol en el bar "sa Font"
de Pòrtol. L'assistènciavaser molt nombrosa i es varen tocar els
següents temes:

-Recollida de distintius de Ia temporada 91 -92
-Estat de comptes de Ia Societat i aprovació del pressupost

per a Ia temporada 1992-93.
-Es varen fixar les noves quotes per poder caçar, que varen

quedar de b següent manera:
-Propietaris de finques de Pòrtol i sa Cabaneta: només

hauran d'abonar l'import de Ia llicència federativa (1000 ptes)
-Fills de propietari i naturals de Pòrtol i sa Cabaneta:

SOOO ptes
-Socis de Ia resta del terme: 9000 ptes.

Tots els punts foren aprovats per majoria.

Entre altres coses hom va informar als socis que Ia directiva
es va cuidar d'amollar 114 conills i 24 perdius per repoblar el
vedat. També es comentat Ia intenció que tenen de construir una
caseta per intentar criar conills i perdius per a h Societat i aixf
poder ser autosuficients en aquestaspecte, cosa que representaria
estalviar molts de doblers a b Societat

La Policia Local informa...

Març, dia 2.- Una moto es va incendiar. La PL recuperà
el turisme PM-5858-l que havia estat robat a Palma.

dia 6.- Un ca bòxer va matar un moix. La propietària
del moix va presentar denúncia.

A Ia volta de l'escola del PIa de na Tesa un turisme va
sortir de Ia carretera i xocà contra Ia barrera del col.legi.
La conductora resultà greument ferida.

7.- Uns indesitjables varen rompre un contenidor i
una cabina de telèfons al PIa de na Tesa.

9.- La PL recuperà una Kawasaki robada a Palma.
Varen traslladar una persona al psiquiàtric.
Una vivenda de son Ametler es calà foc, amb greus

pèrdues.
I0.- Una dona fou agredida en es Figueral.
Una veïnada del PIa de na Tesa va trobar una bossa de

fems amb tres cranis i restes d'ossos humans; Ia PL
segueix investigacions per aclarir de qui són.

13.- Un camió va sortir de Ia carretera.
I4.- Varen robar joies i doblers a un domicili de sa

Cabaneta.

I5.- A son Caulelles dos jugadors de futbol es varen
barallar.

En es Pont d'Inca nou es va encendre un garrover;
varen venir els bombers per apagar-lo.

I6.- Pedro José G.D. fou detingut per Ia GC i Ia PL
com a suposat autor de robatori i desfeta d'un ciclomotor.

I7.- La PL va recollir un individu amb símptomes de
gatera.

Uns individus s'endugueren joies d'una casa del PIa de
na Tesa.

18.- La PL va dur un infant de dos mesos des de ca seva
al Centre mèdic perquè no es trobava bé i els pares no
tenien mitjà de desplaçament.

2l.- Es disparà l'alarma del magatzem de llet Pasqual.
Va resultar falsa.

22.- Un magatzem de paper del Polígon es va calar foc.
26.- Varen robar doblers al centre Asnimo.
Un turisme va xocar contra una paret.
27.- Varen robar botelles de vi i material higiènic

d'una caseta de camp.
30.- Hi va haver una topada entre un turisme i una

furgoneta al camí de Muntanya.
La PL tornà intervernir a un domicili del Pont d'Inca

perquè una persona tornà agredir al seu pare.

Denúnciesdetrànsit: 154
Alcoholèmies: 6
Atestats: 2
Vehicles retirats: 2

Informació facilitada pel caporal de Ia P.L.
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MARRATXINERS
A MÈXIC

AMB
LA REVETLA

DESANTANTONI

La "Revetla de Sant Antoni" de Son Ferriol va anar a Mèxic
el mes de gener passat Hi anaren convidats pel grup de ballet
folklòric "Cuicani", que havia vengut a Mallorca a actuar a Ia
desena festafolklòrica, organitzada pel grupferrioler el setembre
passat. Cuicani, en Ia llengua precolombina Nahualt, significa
"cantar amb sos peus".

Alguns components de Ia Revetla, entre ells el novell portolà
Toni Roig i en Miquel Salom "Llebre", ben coneguts tots dos a
Marratx(, ens han contat molt amablement l'experiència
inoblidable de visitar aquelles terres tan llunyanes i diferents
d'aquestes.En primer lloc, hem de dir que el viatge ha estat
possible gràcies a un crèdit bancari i que, per pagar-lo, cap
institució els ha ajudat. L'hauran de pagar a poc a poc amb els
guanys de les seves actuacions.

Partiren cap a Mèxic precisament el 16 de gener, el dia de Ia
revetla de Sant Antoni. S'hostajaren en cases del grup amfitrió,
en e I districte federal de Ia ciutat de Mèxic, Tlaluepantla,
municipi d'una extensió major que tota l'illa de Mallorca i d'uns
40 milions d'habitants. EIIs estaven a b barriada anomenada
lxtacala. Aquests dades aproximades ja donen idea de les
distàncies d'allà (vivien a dues hores del centre de Ia ciutat) i de
Ia pol·lució ambiental que s'hi respira. Per exemple, no es
respecten les normes de trànsit perquè és impossible que uns
"carros" s'aturin per donar pas a uns altres, de tans que n'hi ha.

EIs revet/ers han tornat impressionats per Ia misèria i Ia
injustícia social en què viuen els mexicans. El sistema politic és
totalmentcaciquilimilitarista.EIsrecursosnaturalssónabundants;
és una terra molt rica en petroli i en minerals, però els guanys

de b seva explotació no arriben a Ia població, sinó que queden
en mans dels cacics, sempre a les ordres dels EE.UU. I a més
d'això, l'amenaça dels terratrèmols és pa de cada dia.

Sobre el "V Centenario", Ia majoria dels mexicans no opinen
com ens volen fer creure a Ia tele i h premsa. Per a ells és ben
clar que és una menjada de coco i una vergonya. Se sentent
vilment insultats per Ia manera com el govern espanyol pretén
posar-se més medalles amb Ia celebració d'un "descobriment"
que no és tal, sinó que és un genocidi horripilant de Ia cultura
asteca que aniquilaren n'Hernan Cortez i companyia, que era
enormement superior que l'espanyola, com ho demostren les
piràmides de Teotihuacan, que pogueren visitar els revetlers i
que són una veritable lliçò d'astronomia, tan antiga com insuper-
able. El grup ferrioler hagué d'explicar als mexicans les "llacunes
i errors" dels llibres quant a les diferències entre el que significa
espanyol i mallorquí, i que qualsevol semblança és pura
coincidència. A Mèxic, Ia paraula espanyol té unes connotacions
ben especials; per a ells és intrús, lladre semblant a Ia paraula
"xueta" a b Mallorca de fa unes dècades.

Aquest viatge ha estat per a Ia Revetla una autèntica
aventura. EIs contrasts entre els costums mallorquins i els
mexicans, entre els paisatges, Ia gent i el folklore són enormes.
Tots asseguren que val b pena passar l'Atlàntic i que Ia música
i els balls mallorquins entussiasmaren el públic mexicà. Entre les
curiositat d'aquelles terres americanes, hi ha un costum
gastronòmic sorprenent per un mallorquí; a Mèxic es mengen
les fulles tendres de les figueres de moro, en trinxes com si fossin
mongetes. Les mengen fregides amb carn i molt de xile, Ia salsa
americana autòctona, semblant al pebre bord mallorquí. AIs
ferriolers els agradà aquest menjar. A Pòrtol, els corrals de
figueres de moro tendrien una bona utilitat, si Ia gent es decidís
a menjar-ne.

No hi ha dubte que Ia Revetla de Sant Antoni ha estat una
bona ambaixadora mallorquina a Mèxic durant IO dies. El
folklore és l'essència de Mallorca més coneguda i reconeguda
internacionalment i, una vegada més, ha servit per demostrar
que un grup de persones potfer molt més positiu sense recursos
econòmics, amb il.lusió i coratge, que totes les institucions
polítiques, socials i olímpiques no faran en aquest 92 tan llarg,
tant trist, tan vergonyós.

)OANA MARIA MATAS
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GUjLLEMVIDAL,
QÜESTIONAT

El tema d'aquest mes, lògicament, té relació amb l'ex batle
Guillem Vidal; Ia seva condemna i Ia seva permanència en
càrrecs públics d'organismes superiors són punt de comentari,
generalment a nivell personal, dels polMcs marratxiners i dels
presidents de les associacions de veïnats del terme.

Comja comença a ser habitual, ni el cap de llista del CDS
ni el d'IU no s'han posat en contacte amb Ia Redacció.

Miquel Bestard (UIM)
Vaig quedar sorprès davant h sentència perquè no creia

que fos de sis anys; em pensava que hauria quedat reduïda i que
no seria tan ferma. En pol(tica a vegades es guanya i a vegades es
perd i Guillem Vidal en aquest cas ha perdut Crec que de cara
a dimitir s'ho hauria de plantejar perquè és ell el qui ocupa els
càrrecs polítics. Està en un mal moment i si ell vol seguir en
política s'ho ha de pensar molt ben pensat.

Martí Serra (PSOE)
No feim cap valoració. Hi ha hagut una pronunciació de b

justícia i noltros no afegim res més. Acceptam k decisió sense
fer cap comentari.

Pensam que hauria de dimitir dels seus càrrecs.

GoriBibÍloni(PP-UM)
No puc opinar sobre una condemna si els tribunals ja han

opinat i emès un veredicte. Acat totalment fa sentència en els
seus termes perquè, a més, desconec el problema en profunditat
Si ha de dimitir o no crec que és un tema totalment personal seu
i ell té capacitat per decidir què ha de fer. No som els altres que
Ii hem de dir què ha de fer.

Rafel Crespí (PSM)
Primerament, a qualsevol estat de dret s'ha d'acatar Ia

sentència, i no és tasca nostra dir si és justa o no. Davant Ia
condemna pens que per ra credibilitat democràtica, quan un
polític és condemnat exercint com a polític, automàticament,
com a conseqüència, hauria de dimitirper dignificar b democràcia.
A altres països, com és el cas d'EEUU ara que està de moda per
Ia campanya electoral, l'opinió públicaveda molt per l'honorabilitat
dels candidats i fins i tot entren dins terrenys privats i aquí això
s'hauria de valorar més, hauríem de tenir uns polítics exemplars,
no només com a ciutadans normals sinó sobretot com a polítics
en exercici de Ia política. Segons Ia sentència, Guillem Vidal no
ha actuat amb tota l'honorabilitat que s'hauria de mester i per
tant per ser conseqüents amb tot això hauria de dimitir.

Antoni Isern (Sa Cabaneta).
En qüestions de justícia jo no hi tenc res que dir; crec que Ia

justíciaté els seus medis per cercar raveritat H i ha però una cosa
que tenir en compte, si ha sortit com a culplable i se Ii neguen

tots elc càrrecs muncipals una sortida seva va ser ja no
presentar-se, però ostenta altres càrrecs públics. En el seu cas
jo m'ho pensaria molt davant aquesta condemna; pens que que
èticament i moralment no quadra massa i s'ho hauria de pensar
molt bé; ell sabrà perquè ho fa.

Josep Lluís Barrios (Es Figueral)
Creim que Ia llei ésjusta. Si aquest homo està condemnat per

un delicte mentre ell era batle nortros hi estam d'acord. Jo me
deman si això ho hagués fet sense esser batle quin tipus de
condemna hagués tengut Per ventura el fet de ser polítics els
lliura d'anar a Ia presó; però ho deixam així.

Jo crec que una pesona que Ii ha sortit una condemna així,
moralment si aquest home té dos dits de vergonya ha de deixar
tot càrrec públic i dedicar-se a una altra cosa. En Vidal ha de
dimitir de tot càrrec polític perquè això només passa aquí, que
un senyor condemnat per Ia llei sigui el que ens representa a tots
els mallorquins a Madrid; això és de tebeo.

Lluís Tapia (Es Pont d'Inca)
A nivell personal consider que una persona, sigui del partit

que sigui, que representi al poble dins l'Ajuntament i vulgui fer
cumplir unes lleis, si aquesta persona falta i se n'aprofita pel seu
benefici ha de ser jutjada. La gent que està a l'Ajuntament ha de
donar exemple i no és tolerable que se n'aprofitin del càrrec
Sobre el tema concret de Guillem Vidal no en puc parlar perquè
el desconec i a nivell d'Associació no n'hem parlat perquè va
passar a un temps que l'Associació no estava formada.

Miquel Roig (Cas Capità)
Per a mi aquest home se n'hagués pogut anar amb Ia cara alta

i se n'ha hagut d'anar així, que això ha estat un desastre. Crec que
una persona quan ha actuat malament a un lloc no pot tenir un
encàrrec superior, per això pens que hauria de dimitir.

Joan Francesc Canyelles (Pòrtol)
Era evident que el Suprem ratificaria el que ja havia dit el

Tribunal Superior de les Balears. En aquest aspecte noltros no
estam ni contents ni trists, senzillament ho constatam.

Per altra part, si hi ha hagut delicte polític, com sembra
evident hauria de dimitir de tots els artres càrrecs.

Antoni Covas (Pòrtol nou)
Crec que és una lluita entre partits, que ara al final han arribat

a trobar-lo, però els fets, en conjunt són negatius. Crec que, per
ètica, hauria de presentar Ia dimissió.

Jaume Alemany (Es PIa de na Tesa)
Quan una persona, sigui el batle o sigui el que sigui, té una

falta condemnable per Ia justícia crec que és correcte que es
penalitzi. Si ha comès una falta estic d'acord que el condemnin.
Som de l'opinió que si un càrrec polític és condemnat per raó
d'aquest càrrec, per ètica hauria de dimitir dels demés càrrecs
polítics.
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CASA DE CULTURA "S'Escorxador"
Carretera Sa Cabaneta - Portol, s/n.

DeI 29 d'Abril al 10 de Maig de 1992

Obert tots els dies de 9'30 a 13 h. i de 19 h. a 21 h.
Diumenges i Festius de les 19 h. a les 21 h.

Amblacol.laboració GOVERN BALEAR

AJUNTAMENT DE MARRATXI
Àrea de Cultura, Educació ¡ Esports

ConselleriadeCultura
Educació i Esports
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Artesans del siurell
Durant Ia passada Fira del Fang

conversàrem amb persones de tots
els obradors mallorquins que es
dediquen a Ia fabricació de les
antigues figuretes.

L'interès bàsic era saber què
representa el siurell per a ells, què
veuen en aquesta manifestació tan
curiosa de les feines en fang.

Com podreu comprovar hi ha
opinions per a tots els gusts.

Elionor Ramis "Xic" (Ca'n Bernardi,
Pòrtol)

Per a mi un siurell és una cosa antiga i
una cosa apreciable. M'agrada molt i ho
duc dins jo.

Me n'ensenyàen Tomeu, el meu homo,
i ja fa casi quaranta an/s que en faig.

Francesca Canyelles (Ca'n Vent,
Pòrtol)

En faig perquè vaig començar i me va
anar bé. Si no hagués venut els primers ja
no n'hagués fet pus.

En faig d'encà que som a Pòrtol, fa uns
deu anys. Si no hagués estat pel meu homo
jo no faria siurells.

Margalida Amengual Canyelles
(Ca'n Vent, Pòrtol)

Jo diria que és una figura mallorquina,
que és molt de Pòrtol, sobretot

Fa cinc anys que ajud a ma mare, però
el meu fort no és fer-ne sinó pintar-los;
fer-los me posa nerviosa.

AntoniaAmengualCanyelles(Cas Mm Francesca Amengual Salom
Canonge, Pòrtol) (Ca'n Serra, Pòrtol / Cas Gerricó, Consell)

Un siurell és una cosa mallorquina, Crecqueelssiurellssónloméstípicde
molt típica nostra. Pas mote de gust de fer- Mallorca i de Ia ceràmica d'aquí,
ne perquè ho tenc per molt nostro.

Des de petitaja enfaig; en vaigaprendre
Fa vuit anys que en faig, però de petita de mon pare.

ja m'agradava jugar amb fang. Ara me'n
cuid més de les miniatures.
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Francesca Palou Amengual (Ca
madò Bet, sa Cabaneta)

Es una cosa que sempre m'ha agradat
i per jo és important. Com Ia veig a una
part o s'altra m'alegra ¡ m'interessa.

Fa 34 anys que en faig. En vaig aprendre
de ma mare, madò Bet EIIa era filla d'una
gerreria i ja sabia tocar fang. EIs primers
que va veure varen ser els d'Inca i va
provar de fer-ne i en va fer.

Maria Capó Canyelles (Ca'n
Bernadl, sa Cabaneta)

Per a noltros, sempre i tota Ia vida un
siurell és una joguina; sempre el feim
enfocat de cara a això, encara que llavors
el puguin emprar per decorar.

Tota Ia vida n'hem fet El meu homo
Joan ja és de Ia segona o tercera generació
de siurellers.

Bartomeu Amengual Serra (Cas
Gerricó, Consell)

El siurell és una figura típica del temps
dels fenicis. Noltros sempre feim les
mateixes etxures d'abans.

Tota Ia vida n'he vistfer i tota Ia vida eIs
he fets.

Margalida Campins (Ca'n Torrens,
Inca)

Per noltros un siurell és unafigura que
es feia en aquell temps i Ia seguim fent ara.

La més antiga de Ia família és Antònia
Prats Estrany, que té vuitanta anys i encara
en fa. El padr( del pare de l'actual gerrer ja
feia coses de fang.

Francesca Truyol (Inca)

El siurell és una cosa molt típica d'aquí
que sempre s'ha fet igual seguint uns
mateixos esquemes.

Jo en vaig aprendre a Caimari, amb el
català ArizaJa deu fer tretze anys que en
faig.

Pep Coves (Pollença)

Un siurell sempre ha representat una
cosa religiosa, una qüestió de creences.

Fa sis anys que em dedic a fer siurells.
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FUTBOL
El C.D. Marratx(practicament diu adéu

a Ia preferent, quan tan sols falten quatre
jornades per acabar Ia lliga.

Malgrat haver puntuat els darrers
partits, fent el millor partit de latemporada,
el passat 31 de març a dins Son Caulelles
contra el Calvià que guanyà per 4-0,
demostrantunavegadamésIairregularitat
tenguda dins el nostre camp, ja que el
Marratxí ha puntuat amb els equips gallets,
mentres que amb els equips teòricament
inferiors, ha perdut els punts, per tal
motiu es troba aquí a on es troba.

El Cadets de IUD. PIa de na Tesa i SP.
Sant Marçal segueixen ben classificats.

L'Sporting Sant Marçal de tercera re-
gional ja no és el darrer classificat gràcies
al partit guanyat a dins Can Picafort per I -
2.

L'equip dels replegats " Magatzem Can
Jordi " de sa Cabaneta després d'un any
segueixen pegant a Ia pilota sense faltar
cap dissabte sigui amb sol o amb pluja. A
Ia foto, moment d'un partit

El futbol/7 deixa bon gust de boca als
aficionats i hem vist en aquests equips bon
futur de cara a les properes temporades.

FUTBOL SALA

Després dels darrers resultats
obtinguts el Bar Cas Ferrer es troba a una
passa d'aconseguir Ia permanència.

EIs infantils de L'U.D. Marratxí, de Io
bo Io millor.

COLOMBOFILIA
Finalitzà el campionat de colombofilia

a Pòrtol.

LLUITA GRECORROMANA
ToIo Adrover de Sa Cabana subcampió

d'Espanya de Lluita grecorromana.

GIMNÀSTICA RÍTMICA
N'Agustina Franco de Sa Cabaneta

campiona de Balearsjuvenil de Gimnàstica
Rítmica.

EXCURSIONISME
MoIt d'èxit del grup excursionista de

l'associació de veïnats de Sa Cabaneta
"Cama de Foc ".

Equip de segona de Petanca "Ca'n Gaspar". Ha resultat campió i han
ascenditaprimera. Són: Vico, Bernardo, Gómez, David,Juanito, Ramis, Luis,
Pep es Pescador, Pep es Carnisser, Terrones, Atóonso.

FORN - PASTISSERIA

BONJORN

Patrocini del Trofeu al jugador
més regular del C.D. Marratxí

C/Queipo de Llano, 8 79 75 72 Pòrtol
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CRÒNICA D1UN PARTIT

Emoció, gols i bon joc i una part per
cada equip en el partit de Ia maxima
rivalitat de cadets.

PIa de na Tesa, 3 Sant Marçal, I

A las ordres del Sr. Fernandez arbitre
del partit que el va fer regular, els equips
alinearen:

SPORTING SANT MARÇAL:
Bruno, Frontera, Juncosa, Ramis, Serra,
Ayala, M.Diaz, Oscar, Victor, Hilario.

A Ia banqueta:
Deyà, Oliver, Darder, Lucas, Ramon,
Delegat D. Ramon Oliver
Entrenador Sr. Goyo que va fer dos

canvis, Lucas per Hilario i Darder per
Lucas. Actuà de capità joan Serra.

GoIs: minut IO, O-1 ( Victor,) minut

UD. PLA DE NA TESA : Ferriol,
Marin, Haro, Cortes, Mestre, Maldonado,
Vicdma, Canovas, Mut, GiI, Giménez.

A Ia banqueta:
L.Gimenez, De los Rios, Losa,Alberto,
Delegat D. Fernando Machado
entrenador D. Antonio Maldonado

que solament va fer un canvi. Sortí en
Giménez per L. Giménez. Actuà de capità
Andreu Cortès.

£k capitans i fàrbrtre

55, 1-1 ( Gimenez,) minut 68 2-1 (
Maldonado ) minut 75 ( Mut ).

Varen rebre Ia cartolina groga GiI,
Mestre, de Ia UD. Ramis, Diaz, Ayala, de
!'Sporting, i Ia va veure vermella Haro de
IaUD.

Curiositats d'aquest partit, es juga en
el camp d'esport de Can Gaspar del PIa de
na Tesa el dissabte 14 de Març a les 15,30.
Uns centaficionats presenciaren el partit,
que reclamaren dos penalts un a dins cada

BAR CAS FERRER

Local social C.F.S. Cas Ferrer

Penya Mallorquinista Eís Amics de Marratxí

Avinguda Antoni Maura

ES PONT D1INCA
TeI 600732

àrea. L'arbitre va fer canviar Ia camiseta a
Ferriol per Ia igualdat de colors amb
!'Sporting.

El partit tengué una part per cada
equip mentres que ta primera va eeser
totalment del SP. Sant Marçal a on en
Goyo sortí amb un equip molt ofensiu un
I -4-3-3 gràcies a aquest bon joc i millor
situats al terreny de joc arriba el primer i
únic gol del Sp. que no va fer mes gols ja
que desaprofitaren fins a tres ocasions
clares de gol mentres que l'equip local
havia sortit nerviós i en canvi de posicions
d'algun del seus jugadors no es trobaven
dins el camp que solament en dues ocasions
arribà al portal ben defensat pen Bruno.

A Ia segona part en Toni canvia Ia
decoració del partit ja que l'equip del PIa
de na Tesa sortí amb Ia lliçó ben apresa i
de ser dominat va passar a dominar i
esborrà per complet al SP fent una gran
segona part gràcies al bon joc duit a terme
va guanyar un partit que Ia primera part se
Ii havia posat mort costa amunt

FUTBOL SALA

EIs Infantils de Ia U.D. Marratxi han
començatambvictòriael play-offdesprés
de dues jornades van classificats els prim-
ers essent un dels canditats a Ia copa
Federació. EIs resultats del mes de març
foren els següents.

Marratxí 4 Polígon 0
Marratxí 5 Almendros

MIGUEL

El Club de Sa Cabana U.D. Marratxí de
futbol sala està passant per uns greus
moments amb enfrontaments interns
provocats per l'actuació d'alguns directius
que es dediquen mes a criticar i penjar-se
medalles en lloc de treballar pel bé del
club. L'únic que fan és desestabilitzar i
posar en evidència l'honradesa de Ia feina
feta pels entrenadors i persones vinculades
al club que han perdut hores, doblers i
tota Ia il.lusió per aconseguir Io millor per
aquest modest club, I'U.D. Marratxí. El
millor que poden fer aquestes persones ja
que no tenen nom és dimitir i anar-se'n a
ca seva i no aprofitar-se del tràfic
d'influències.

ESCLA
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LLUITA GRECOROMANA

ToIo Adrover de Sa Cabana sub campió d'Espanya JosepManuelBernave(medallad'argent)delluitalliureolimpicafins

junior de lluita Grecoromana.
El passat dia 14 de març Ia selecció Balear junior de

lluita va aconseguir a Pontevedra un gran triomf per

74kg.
Miquel Angel Aba ( medalla de bronze) de lluita lliure olímpica fins

68kg.
Des d'E$port-Pdrtu/o donam l'enhorabona a ToIo Adro/er i

a Ia Selecció Balear pels èxits obtinguts

l'esport Balear duent quatre medalles, dues en lluita lliure
olímpica i dues en lluita grecoromana. Un d'aquests
medallistes va esser el marratxiner ToIo Adrover que
brillantment va aconseguir medalla d'argent, quedant Sub-
campió d'Espanya junior en Ia modalitat de lluita
Grecoromana fins 74 kg. En ToIo va caure justament
davant el campió català Recuero que ostenta el quart lloc
del món.

EIs altres medallistes balearsforen. Vicenç LiIIo (medalla
d'or ) de lluit» Grecoromana fins 54 kg.

L'equip de tercera de petanca de Ca'n Gaspar. Recentment han ascendit a segona.
Integrants: Jose Giménez, Papi, Salas, Garbona, Es camioner, Vicenç, Colau, Mar(,

Damià.

GIMNÀSTICA RÍTMICA

N'Agustina Franco de Sa Cabaneta
campiona de Balears juvenil juntament
amb les seves companys Anabel Pina i
Isabel Garcia del club Multi Esport se
proclamaren campiones de Balear de
Gimnàstica Rítmica.

El passat dia 22 de març es celebrà a
Palma al Poliesportiu Principes de Espanya
el campionat de Balears per equips de
gimnàstica rítmica a on Ia cabanetera
AGUSTINA FRANCO se proclamà
campiona de Balears juvenil en l'estil de
pilota, corda, masses i cinta.

Anabel Pina (categoria Senior) en estil
pilota, corda, masses, i aro.

Isabel Garcia (categoria alevin A) en
estil mans lliures, pilota, i corda.

Esport-Portu/a dóna l' enhorabona
al club Mundi-Esport, a les campiones i a
les seves entrenadores lesgermanesJoana
M" i Mariví Garro pel èxits obtinguts.
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BÀSQUET AL PLA DE NA TESA
La lliga de bàsquet ha acabat en Ia

categoria senior, i amb no massa bons
resultats. L'equip PIa de na Tesa "A" va
acabar en 8è lloc mentre que el Plareba PIa

encontres. Lescadetsfemenines han sofert
una baixada en el seu joc i, per tant, en Ia
taula classificatòria. Mentres, el cadet
masculí va millorant el seu joc a poc a poc

de na Tesa ho va fer en 5è. Aquest va
quedar a un sol pas d'aconseguir Ia
classificació per al play-off d'ascens, però
un mal partit a Ia darrera jornada, davant
el Felanitx, ho va impedir.

Ara es juga el TorneigjordiJuan, en el
qual esperam que un dels dos equips pugui
fer-se amb el trofeu que ja aconseguírem
l'any passat El primer partit va ser guanyat
pel Plareba per 39-30 davant el Lloseta.

EIs més petits segueixen els seus

Durant el f>assat viatge a h neu

i jo no és el darrer del seu grup.
Guillem

Coneguem els joves
del Club Bàsquet PIa

En Toni Rebassa Bestard, més
conegut per Ton/et té catorze anys i juga
amb l'equip cadet masculí del PIa de na
Tesa. El lloc que ocupa dins l'equip és el de
Base i se'n surt bastant bé. Les seves

m aj o r s
v i r t u t s
s ó n :
velocitat,
domini de
Ia pilota i
una bona
visió de
joc, però
sobre tot
Ia seva
constància i lluita per millorar dia a dia.

Quin temps fa que jugues a bàsquet?
Fa tres anys. Va ser gràcies al meu cosí

Tomeu, que em va dir que anàs ajugar amb
ell, ho vaigfer i des de llavors estic enganxat
i esper no desenganxar-me.

Què és el més important per a tu dins
l'equip?

Crec que el més important és que hi ha
un bon "companyerisme" i que mos
divertim molt

T'has marcat qualque objectiu?
El meu objectiu és arribar a ser un gran

jugador i saber donar grans assistències
als meus companys.

Tens qualque ídol dins el món del
bàsquet?

Si, Màgic Johnson.

Quins hobbies tens, a part del bàsquet?
Dibuixar i jugar a futbol.

Quin ha estat el teu récord d'anotació
en un partit?

24 punts davant l'Espanyol.

Tens qualque anècdota que recordis
de manera especial?

Si. Va ser durant el primer any, quan
després d'haver jugat 14 encontres vàrem
guanyar el primer partit de Ia lliga, però Io
bo és que ho férem sense entrenador.

I qualque record negatiu?
Si, quan vàrem jugar contra La SaIIe,

que a mi no me va sortir res de res, i a més
no vaig fer cap punt

I fins aquf Ia xerrada. Esperem que
tenguis molta sort al llarg de Ia teva
carrera esportiva.
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A dues passes de Ia Casa de Ia ViIa

QUE MESVOLEM...?

Aquest darrer mes s'han produït a Marratx( una sèrie de
notícies que són dignes de comentar.

Comencem per Ia realitat Marratxí gairebé té de tot,
sobretot tot el que no volen els altres. No tenim Institut de BUP,
ni d'ensenyament superior, ni de reforma, tampoc no tenim
excessives infraestructures culturals: no hi ha un mal teatre on
representar Ia més regional de les comèdies. A Pòrtol encara no
hi ha farmàcia; no tenim aigües brutes, i aquest estiu les
previsions són que les netes aniran més aviat escasses.

Però és veu que de tot això els marratxiners en poden
prescindir, els basta amb elsjardins de repòs i el bon sossec d'un
cementeri que no arriba a surar i necessita injeccions econòmiques
cada dos per tres. (Ara, potser, que l'ajuntament ha encarit les
tombes del cementeri municipal, el faci més competitiu i elsajudi
a treure el negoci endavant). Però no ens conformam amb
cementeris sinó que s'aproven totes aquelles urbanitzacions que
el Sr. Vidal - segons diuen els que manen ara- va deixar ben
fermades. I no seria possible que no hi estassin tant? No és el
camí més fàcil, aquest d'excusar-se en el passat? Per què no
expliquen al butlletí el per què no compleixen el programa
electoral? Però això no són més que interrogants sense resposta...

I ara ja tendrem com un altre orgull una gran superfície
comercial, d'aquestes on tot sembla més barat I les petites
botigues que ajuden a configurar Ia idiosincràcia del poble i que
mantenen tota una sèrie de famílies se n'aniran a ta fallida, o no
seran competitives. I Ia mitjana empresa mallorquina devorada
pel gran capital. Però Marratxí ha de tenir de tot De tot perquè
els ciutadans puguin proveir-se del que allà no poden.

Tenim també el perfum de Son Reus, una joia gairebé en
exclusiva. Son Reus que el volen fer el femer de Mallorca i el vent
generós espargirà les flaires pels Garrofers, pel Pont d'Inca Nou,
pels Caülls... per tot

Però Ia cosa més preocupant pot arribar a esser Ia
instal.lació d'una central tèrmica. Araja no ens faltaria altra cosa!
I si el to de l'article fins ara ha estatun tant irònic ara esdevé greu.

A mi, Ia notícia em deixà esglaiat Resulta que Mallorca,
en aquest moment segons GESA és deficitària de corrent
elèctric. Les apagades sonades de l'an/ passat del CoII den
Rebassa sembla que es produïren per un excés de càrrega o de
treball. Cada dos per tres se'ns recorda que si no construïm una
altra central com b del Murterar el dia menys pensat ens
quedarem tots a les fosques. I on Ia construïm? Primer s'havia
dit que a S'Estalella (Llucmajor) però es veu que Ia pressió
popular i fins i totunes promeseselectorals dels PP-UM tot dient

que mentre en Gaspar Oliverfos batle allàno s'hi construiriacap
central tèrmica, ha fet que GESA cercàs ahres alternatives.

Evidentment entre aquestes afcernatives hi figura el
nostre terme. Com serà Ia nova central? de gas? de carbó? Ningú
no ho sap. El cert és que si Ia construeixen a Marratxí perdrem
bona part de b nostra qualitat de vida. Per l'efecte paraigua -
paradoxalment les zones contigües a Ia central són les menys
afectades per Ia contaminació- els fums transportats pel vent del
nord arribaran fàcilment a Pòrtol i Sa Cabaneta, com així també
hi arribaran tes cendres que es desprèn de Ia combustió del
carbó. I Ia respirarem, a aquesta cendra. I segons com entraren
Ia bugada més bruta del que no l'hem estesa. I viurem dins un
ambientgris i degradat Brut I si b central és de carbó, tot el camí
que recorreran els camions seran bruts i grisencs, oiosos...

Perquè sembla que a Marratxí hi cap tot Tot el que no
volen els ahres. EIs morts i els vius. Les urbanitzacions a balquena
i les grans superfícies comercials, les flaires del femer de
Mallorca i si ens descuidam, lafumassa i les cendres d'una central
elèctrica que és necessària perquè han projectat una Mallorca
per a massa gent i Ia vaca no dóna per a tant..

I quan tenia aquest article mig paït també ha arribat Ia
notícia de Ia condemna definitiva de Guillem Vidal. Si vivíssim a
un país normal, és a dir, lliure i independent -com m'agrada de
dir-, i amb dos dits de seny, el Sr. Vidal dimitiria de tots els seus
càrrecs públics. No perquè tenguem res en contra d'ell. Es una
senzilla qüestió ètica, i de prestigi de Ia democràcia. En Ia mateixa
situació ho hauria de fer ell i qualsevol altre, sigui del partit que
sigui. Llavors els polítics es queixen del poc crèdit que mereix h
democràcia entre Ia gent del passotisme, del desencís... ells per
ventura en tenen un poc Ia culpa. Creim que un polític ha de ser
un ciutadà modèlic. I si per l'exercici de b política ha estat
condemnat per retornar el prestigi a Ia política el que ha de fer
és prendre Ia determinació més ètica: dimitir

Rafel Crespí

A^MÚSIC
VIST

l.- Abril de 1742. El dia IO era dimarts. A b ciutat de Dublin
a primeres hores de l'horabaixa Ia gent parlava de Música:
l'autor més popular de l'època estrenava nova partitura.

ll.- Dos-cents cinquantaanysméstard, "El Messies"de Haendel
s'ha convertit en una de les obres més famoses interpretades.
Estimada per tots els compositors, "El Messies" ha estat revisat
per autors diversos (Mozart, per exemple, en feu una versió).
El cas, però ésque darreramentes tornafomentar Ia recuperació
de h partitura original. Qüestió de modes.

Pere Estelrich 1 Massutí
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POBLES, PAÏSOS,
HIMNES I BANDERES

Fa ja molt de temps que personalment no em
planteig si som o no una nació. Però he de confessar que el tema
en qüestió m'ha tornat rondar pel cap vista Ia polèmica originada
darrerament amb Ia creació d'un himne per a l'arxipèlac.

No és Ia primera vegada que tenim que recórrer
a Ia "invenció" del que hauria d'esser un signe d'identitat del
nostre país. Molts ja no ho recorden, però Ia que és bandera de
Ia CA va ser creada durant els anys del naixement de l'estatut
Cert és que conté elements històrics del pa(s, però Ia bandera
en si no existia com a tal, va ser creada del no res.

Aquests darrers mesos tornamaviure una discussió
semblant: Ia de l'himne. Pareix esser que les cançons representa-
tives de cada illa passaran a ser himne de cada consell insular, i
que pel conjunt haurem de crear-ne un. Com ja imaginareu Ia
polèmicanoacabaràaquí.Espotveurevenirquese'nproposaran
de cantats en salat, en literari, ara aquest no parla del conjunt,
aquest pareix que les músiques.... I tot sense tenir en compte
el parer del mateix poble.

Donat el meu desconeixement històric dels ele-
ments no puc defensar amb fermesa cap posició. La qüestió de
Ia bandera és ta que em sembla més clara, ja que des de petit
m'havien dit i havia llegit que Ia que avui és tan sols Ia bandera
de Mallorca en realitat era Ia bandera del Regne de Mallorques,
és a dir, de tot el país. No sé si estic equivocat El que sí em passa
pel cap és b següent reflexió: ¿Quina imatge de poble i de nació
dóna a l'exterior un país que de cop al 1983 ha de crear-ne una
bandera i al 1992 un himne representatius?

Es possible que es pugui argumentar que un poble
és país pel simple fet de tenir una cultura diferenciada i per
l'existència entre ra sevagent del sentiment de diferenciació. Ara
que pentura hi ha qui pensi, amb moltes raons, que un país
necessita uns signes històrics representatius pels que es pugui
sentir representat i que sobre tot és necessari el reconeixement
internacional de ra nació en qüestió. La reflexió ha d'anar
encaminada a pensar i enraonar sobre Ia necessitat d'un himne
general i nou pel nostre país o si en canvi cal un himne històric
representatiu encara que només ho sigui per a Ia majoria dels
habitants.

El que no m'agrada de tot això és que es dóna
l'aparença de que nosaltres som una autonomia més de l'estat
que no té ni història ni signes representatius pel simple fet de no
haver existit mai abans com a unitat política. Fets com aquest ens
posa a l'alçada de les altres unitats polítiques artificials de l'estat
Cosa que sabem bé que no és certa.

La conclusió que crec que se'n pot treure de tot
és que ha mar en lloc d'unir-nos ens ha anat separant al llarg dels

temps, i que som víctimes innocents d'un passat i d'una història
que no ens ha deixat clars coses, elements i signes, i que si en
realitat ho va fer Ia persecució del nostre país i de ra nostra
cultura va aconseguir ferir-nos en un dels llocs més dolorosos:
els signes d'identitat del nostre poble.

Sort que, malgrat que malalta, ens queda Ia Llengua!

Gabrieí Angel Vich i Martorell

CRÒNICA CONSiSTORMVL

MlLMlLlONS DEPRESSUPOST(PLE6-ll-92)

Avui, sobreto^pressuposts.Téraóelcapdel'oposicióquan
diuqueés elpuntmés importantdetotselsplensdel'any.l
l'escabetxen en un nores.Pèroelsr.Bibiloni aratambévoldria
queelscol.lectiusmunicipals,especialment tes associacionsde
veïnats, tambetenguessin veu.l queens hatrabucatel cap aquest
homonet?Osigui, ara lesdretes volenparticipaciosocial,de
col.lectiusi altreselements delesesquerres.lperquèelsseus
nohovarenfermai?Siqualque diael sr. Bibiloniarribàsabatle,
queganes non'hifalten,haura depensarentotesles cosesque
aravoldriafer.Pareix el mésavançat delmón.Veuremal'hora
d'estrényer.De totamanera és certqueelscol.lectius de
Marratxíhaurien detenirveualconsistori,peronoesprecisament
elcap delsPPUM e l q u i h a de marcar fepauta; PSOEi
independents,sobretot PSOE; hauriend'ar>arprouespabilats
perquè noels passindavant en idees comaquesta, ¡molt manco
quepuguiser el capde lesdretesels quielshoretregui.Tiraa
ferir, don GoH, diuquepensaquelo delcementerino és una
tasa,esun negoci;araens sortiranprimmirats,aquests PPUM;
Després detot elrosariqueel capdel'oposicióentima als
governants MartíSerra litorna recordarque l'Ajuntamentés
unaempresadeserveis.Aixòésveritat, peròauna empresano
aguantarien quen'hihaguéstantsque cobrensenseferres;ono
îfir^aiXix^Seĵ , . ; ; / - V . . ..:•' . ::.:.--' ::-V

Desprésdels tires iamolles constants,repetitsi,finsitot;
avorrits; de les contestes ide les rèpliques; de lesal.lusionsa
MartíSerracoma màgic perpartdeGoriBibilonique, perlovist,
sapqueaquell té molts deconills dins el capell;de Ia rèplica de
lasenyoraConxa,queavuilisentimla veui fregapels morros
alcap del'oposicióquenofossin sensiblessocialment. IeI batle,
muttoteltemps;peroal finalelfan emprenyarperquès'afiquen
ambelli Ii diuen queés comel rei "que reínaperono gobierna",
ido,iaconsegueixen)oquevolen:que elbon homosepiquii els
contestíenfadat... Desprésde totaquestprotocol,tanmateix,
arriba el carretó, Ja hosabem que tanmateix lamajoria falo que
vol, permoltque alsenyorGoriicompanyia elscoguiielssàpiga
greu.l és que,en elfons, nosónpagats tantsdedoblersper
passarunpocdegust. : |;|;s! .' 'V . , ^ ; : . • . • : • , • . > . : • • • :fi: •; '

FONER
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UNPOCDETOT

Per CORREU ens assabenten que:

L'APFM felicita Ia revista "Campanet"
amb motiu dels IO anys d'existència i també
feliciten "Flor de Card" pels vint anys. Ens hi
afegim.

Donen d'alta a l'Associació Ia revista
"Maganova-Andratx". Benvinguda.

Entre el 6 d'abril i el 29 de juny hom
podrà assistir als Cursos d'aproximació a h
MÚSICACLÀSSICA, impartits perJoan MoII al
Centre Cufcural de l'Escorxador de Palma.

El 3 d'abril comença el V Cicle de
MÚSICA POLIFÒNICA a Palma. Generalment
a les 20'30 a Sant Felip Neri. Fins dia 3 de juliol.

El president del PARLAMENT de les I.B.
ens convidà a b recepció que tingué lloc amb
motiu de l'anivesari de l'entrada en vigor de
l'Estatut d'Autonomia.

L'Associació Amics de Ia Glosa ha
nomenat PERE GIL com a glosador d'honor i
president d'honor i a Pere Serra com a glosador
d'honor. Enhorabona.

ACAorganfeza el PRIMER ENCONTRE
DE CINEASTES. A son Bielí de Búger durant
el mes d'abril.

En el RESUM DE PREMSA del Gabinet
de Mitjans de Comunicació del govern de Ia
CAIB hi llegim que El S.IAC va atendre casi
12000 consultes durant 1991. La Conselleria
d'agricuftura, en coordinació amb el ministeri,
establirà unes linies d'ajut per a Ia millora de les
estructures agràries. La mateixa Conselleria
posarà en marxa un programa d'ajuts per a
races autòctones. La CAIB dóna una olivera
mil.lenària al jardl Botànic de Barcelona; de b
Serra de Tramuntana aljardi de les Nacions. Es
presenta el projecte de llei d'accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques.

L'Eur organitza SEMINARIS sobre
Viabilitat d'empreses i anàlisi financer Q/ 92),
Més informació tel. 40 08 11.

El TEATRE LLIURE de Barcelona posa
en escena El dol escau a Electra, d'Eugene
O'Neill. DeI 6 d'abril al I4de juny. Localitats:
(93)2194626.

PUBLICACIONS REBUDES:

ELS INCENDIS FORESTALS A LES
/LLES BALEARS. Quaderns de Natura, 2.
Conselleria d'Agricukura i Pesca, 1991. Estudi
sobre les causes i classes d'incendis amb

mesures de prevenció i mitjans d'organització
per combatre'ls.

PUBLICACIONS
PERIÒDIQUES:

D'entre les revistes associades a
PREMSA FORANA DE MALLORCA rebudes
destacam:

ES CASTELLET. 32 (Bunyola Xl 91-11
92). Feia estona que no el rebíem. Des del núm
29-30^-VIII9l).

COANEGRA. (Santa Maria del Camty.
Fa poc vàrem rebre uns exemplars endarrerits
i hi trobam cosa. Al 82 (abril 91) fan un petit
comentari sobre b participació santamariera
en Ia Vllena Fira del Fang. Aixtmateix a Ia foto
comentada hi trobam un grup escolar de l'any
45 amb Joan Amengual "Calet" com a mestre.
El 83 (maig9l ) dóna relació d'una taula rodona
preelectoralamb els caps de llista santamariers
moderada per Biel Massot. En una plana del 86
(agost-setembre 91) dedicada als joves
emprenidors hi trobam -amb foto inclosa- en
Rafel Ramis de can Xic, que té u n negoci a santa
Maria.

En el número 90 (I 92) dóna inici Ia
secció "Que consti en acta..." Es veu que les
bones idees agraden.

FLOR DE CARD. 180 (Sant Llorenç
des Cardassar, Il 92). EIs amics llorencins
acompleixen els vint anys d'existència.
Enhorabona, Pep, i per mofcs més!

S'AUBA. 26,27 (Sant LIuIs, II, III 92). En
el 26 ens desitgen l'enhorabona pels IO anys.
Gràcies. En Ia secció "Hem rebut" del 27
esmenten part de l'editorial de Pòrtu/a sobre
Ia premsa i Ia democràcia, al qual qualifiquen de
ben interessant. Gràcies.

BUTLLETÍ DE L'ASSOCIACIÓ DE
JOVESESCRIPTORS. 93 (I 92). Ens hi trobam
aportacions en prosa i en vers de Ia jove gent
amb Ia bona idea d'incloure un comentari -
suposam que d'un altre jove- després de cada
treball. Ben arribat!

BUTLLETl OFICIAL DEL
PARLAMENT DE LESILLES BALEARS. 14, IS
(XII 91). El 14 inclou Ia llei del cànon de
sanejament d'aigües i el text del projecte de llei
del servei balear de salut.

En el 15 hi trobam Ia llei de pressuposts
generals de Ia CAIB per a 1992.

LA CABANA. 67 (La Fatarella/
Tarragona,XI-XII9l).

CIRIT. Agenda Científica, 219,220,221,
223 (Barna, III 92). Entre altres coses anuncia
el Curs de gestió i control de trànsit (del III al
Vl) el Curs sobre inundacions i xarxes de
drenatge urbà (18-22 V), Curs d'Auditoria

ambiental, integrada a les indústries de procés
(IV-VI). Seminari i saló de les energies
renovables (3-5 Vl)

EL CORREU DE LA UNESCO. 162
(Barna, XII 91 ). Dedicada en aquesta ocasió al
medi ambient i desenvolupament compta amb
una entrevista amb Jacques-Yves Cousteau i
articles sobre l'aliança de l'homeamb Ia natura,
Rwanda, Ia recerca energètica, Hongria, i
l'Amazònia. Incloutambéun recorregut puntual
a través de les activitats dels 45 anys de b
Unesco.

CO. RADIO AMATEUR. 98 (Barna, Il
92). Hi trobam un article sobre les primeres
estacions EA en un pals DX., informació sobre
acopladors d'antenes, l'expedició de
radiofacionats menorquins a l'illa den Colom i
altres temes del món de b radioafició.

CULTURA. 513 (I 92) Revista que ens
arriba des de l'Escola del Treball de VaIIs. El
present número és dedicat, de forma
monogràfica, a Ia producció industrial a VaIIs.
íntegrament en català. Ben arribada!

ESCLAT. 2 (Sóller, XII 91). Poemes de
J. Oliver, F.J. Cubells, Santiago Balaguer i Carlo
Stella. Prosa deJ. Oliver i unes "reflexions d'un
foraster" sobre EIs orgues de Mallorca.

HISTORIAYVIDA. 288 (Barcelona, III
92). Entre els diversos articles destacam els
dedicats al general Meade, un ianqui barceloní
que va guanyar al general Lee; EIs 74 anys del
KGB; El fusell Mauser espanyol; Kartum, un
film sobre Ia història imaginada; Miguel
Hernández Ì Ia seva poesia; Einstein com a
espòs i pare; La història dels globus; i La teràpia
musical de b tarantel.b.

LLENGUA I ADMINISTRACIÓ. 43 (X
91 ). Entre altres coses dóna informació sobre
l'ús de Ia Ia preposició "de" en els noms de
carrers i exemples de redacció de citacions.

NOTlCIES DE LA GENERALITAT. 76
a 78 (XII 91 a Il 92). Es tracta d'un butlletí de
h secretaria general del departament de
presidència de Ia Generalitat de Catalunya amb
una selecció informativa per als centres catalans.
Benvingutl

Entre altres coses el 78 ens assabenta
de b publicació íntegra en català de "A b
recerca del temps perdut", de Marcel Proust,
traduïda per Jaume Vidal Alcover i Maria
Aurèlia Capmany.

PROYECTO. 0 P<-XII 91). Número
pilot d'aquesta revista de Ia Confederació
Projecte Home realitzada des de Mallorca,
encara que íntegrament en espanyol. EIs temes,
sempre en relació a Ia lloable J'iita
terme per Tomeu Català i el st
arribada.

VACARISSES. 281, 282 (I, I,
Subtitulada "Balcó de Montserrat" aquesta
revista ens aproxima a Ia realitat d'aquella vila
catalana. Benvinguda.

&-
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Escoles de Marratxí - SantaTeresa,vuiteA
Foto: Biel Sanundrcu j

Es nota que s'acosten les vacances de
Pasqua ¡ n'hi ha que, de tant de pensar-hi fins
i tot, posen cara de rubiol o de crespell.

La majoria dels alumnes d'aquest curs són
de Palma, en nombre de devuit; deu del Pont
d'lnca mateb(, quatre del Pont d'lnca nou, dos
del PIa de na Tesa ¡ cinc d'altres parts de
Marratxí. Enmig d'aquesta gentada hi trobam
dos coneguts esportistes marratxiners, Ia
cabanetera Agustina Franco, campiona de
gimnàstica i el basquetista pladenateser Antoni
Rebassa. A ambdòs també els podeu trobar

en altres pàgines d'aquesta mateixa revista.

I aquests són ells i elles en relació completa:

EsterAlcubilb Morell, RicardAKrarez, Maria
del Mar Barceló Guasp, Rafel Bonet Reus,
Franciscà Bordo/ Riera, Margalida Buades,
Xavier Canellas Comas, Josep-Damià
Carbonell Seguí, Raul Carmona, Eduard
Cerdan, M* Lluïsa Colom, Josep Antonio
Crehuet Mut, Laura Duque CoII, Raquel
Fernandez, Agustina Franco Santandreu,
Mònica Frias, M" Carme Galera, Carme

Gómez, Ismael Gonzalez, Isabel V. Hernandez,
Rafael López, Bernat Luis Gelabert, Yolanda
Maldonado, M* Antònia Manzaneda Ximenis,
Antoni Martorell, Maria Mas Mestre, Joan A.
Monterde, Laura Nigorra Martorell, joan
Nigorra Ramis,Jenny D. Rcazo, Mateu Pomar,
Mm Carme Puigserver, V(ctor Pujol Enrich,
Neus Ramon Garcias,Antoni Rebassa Bestard,
M'Josep Riera, M* Carme Rodr(guez Servera,
Josep Rubio, M* Antònia Sastre Sabater,
Encarnació Yagüe.

B.-

Trobareu

P ò r t u / o
a Pòrtol:

Papereria S'Estel
Autoservei Ca'n Crosta

Forn Bon Jorn
Papereria Conxín

a Sa Cabaneta:
Cafè Ca'n Carrió

Cafè Nou
Papereria Sa Cabaneta

Carnisseria Xarc. Ca s'Algaidí

a Es Figueral
Basar Figueral

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

Papereria es PIa de na Tesa
Ca'n Gaspar

Autoservei can Cantó

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

Papereria Rocio (sa Cabana)
Papereria es Pont d'Inca nou

PuntBak S.A.
Informàtica Assessorament
Aplicacions Serveis

Ramon Berenguer III 16 B

75 72 80 Palma
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(<« p. 2) (CARTES)
al ple del dia, i fins i tot dins dels comerços
públics, acte que feu ben evident qui és el
repartidor de les fulles, i sobre tot essent
com és un membre del poble.

Si més no, segurament estarem
d'acord que han d'ésser benvingudes totes
aquelles iniciatives, col.lectives o individu-
als, que neixin d'un desig de millorar el
nostre entorn, que molt necessitat n'està.
Per tant, segurament és menester que
intentem dirigir les nostres energies envers
d'aquest objectiu.

Ben cordialment.

M. GOMARIZ
I Família...

Un poc de tot

Abans de Ia Fira del Fang, va sortir a un
diari local un especial sobre Marratx( i Ia
Fira. Aquest especial tenia el programa

d'actes, entrevistes al batle i no sé quantes
coses més. Però n'hi va haver una
d'entrevista que me va cridar molt l'atenctó.
Aquest tinent de batle nostre, que
comanda, deia: "Marratxí será en el año
2000 el 2° municipio más grande de
Mallorca". Quan ho vaig haver llegit dues
o tres vegades, se va encendre Ia meva
bombeta i vaig pensar: Això que és bo o
dolent? M'agradaria que aquesta pregunta
arribas a l'equip de govern i si fos possible
que Ia contestàs.

Si el fet que a l'any 2000 Marratxf ha de
ser el segon municipi de Mallorca i això
suposa que milloraran els serveis per a
tots els nivells, d'escoles, sanitat, esports,
infrastructura,qualitatdevida(unaparaula
molt de moda), etc. me pareix bé, no està
mal pensat. Però si pel contrari Ia cosa ha
d'anar a pitjor d'aixf com va ara i de més a
més ha de venir Ia cultura de bs palmas i
"fandanguiyos" cosins tots d'Alfonso
Guerra i companyia, val més que ho deixem
estar aix(, pocs i mal avenguts.

Ara xerrarem d'una altra cosa que va
aparèixer al darrer B.O.E.M. (Butlletí
Oficial de l'Estat de Marratxí) i va ser
aquella foto a ta que hi surt el club de Ia 3*
edat de Pòrtol i a Ia que hi ha na Conxa
Obrador, aquesta senyora deu tenir moltes
ànsies de protagonisme i crec que hauria
de saber que Ia persona que va moure això
del club va ser don Guillem es capellà,
perquè que jo sàpiga ella no hi va anar a
ajudar, ni a organitzar Ia xocolatada que
feren un poc abans de Nadal per aquest
mateix motiu (el del club) i per començar
a moure Ia gent O s'hi va arromangar, Sra
Obrador?

Per acabar parlarem dels pressuposts
per enguany, que també surt al BOEM, i
podeu estar segurs marratxiners, que Ia
mos sucaran bé a Ia butxaca, perquè si el
pressupost és el doble de l'any passat
també ho seran els imposts perquè si no,
com ho arreglaran? Si han de donar tants
de serveis i tant i tant jua s'han acabat els
doblers que hi havia estalviats.

ESPINETA

Precisament aquest mes... (febrer / març / abril)
Fa ISO anys (març. 1842)
EIs honors Miquel Nadal, Arnau Mir,

josep Serra, Gabriel Nadal i Gabriel Serra
són nomenats vocals de Ia junta local de
Beneficència..

Es reparteixen, com és costum cada
any per les festes de Pasqua, dotze lliures
de cens que aporta l'Ajuntament per als
pobres.

Alguns veïnats es queixen dels abusos
comesos a Ia Bassa de Pòrtol perquè hi
renten roba i hi posen fustes en remull
causant perjudicis perquè el bestiar no vol
d'aquella aigua i perquè els veïnats no Ia
poden aprofitar per altres necessitats.
L'Ajuntament acorda que si algú en torna
abusar serà multat amb una lliura.

Fa I50anys(abril. 1842)
L'Ajuntament ha de nomenar un

individu que reunesqui les condicions
marcades per Ia Comissió provincial
d'instrucció primària per assistir a l'Escola
normal en qualitat d'alumne. Essent que
no saben qui enviar-hi decideixen exposar-

ho públicament

Enfa l2S(abrll. 1867)
S'aprova el pressupost ordinari per

una quantitat de 5091 escuts.

Enfa lOOÍmarc. 1892)
L'Ajuntament per diverses causes,

declara exempts del servei militar els
següents joves marratxiners: Antoni
Ramon Saka, Gabriel Amengual Ferrà,
PereJosep Homar Mas, Damià Bennàssar
Pons, Joan Mulet Amengual, Mateu Serra
Canyelles, Bartomeu VilaVidal, RafelJuan
Tortellà, Pere Josep Cardell Busquets.

Es preparen els plecs de condicions
per subhastar els arbitris per a 1892-93 de
Ia plaça, escorxador, corral públic i hort o
corral annex a Ia casa consistorial.

Enfa lOOÍabrll. 1892)
Les licitacions de b subhasta dels arbitris

municipals han quedat desertes. Hom
convocarà nova subhasta.

Adjudiquen provisionalment el dret de
matança a Antoni Zanoguera Mesquida
per 605 ptes.

Enfa75imarc. 1917)
EIs veïnats que han de formar part de

laJuntamunicipaldurant l9l7son:Gabriel
Sans Oliver iJaume Rotger, de sa Cabaneta;
Jordi Llinàs Martorell i Francesc Serra
Vich, de Pòrtol; Pere Canyelles Bover i
Antoni Jordà Perelló, des PIa de na Tesa;
MiquelJaume Ribas iJoan Pujol Sans, des
Pont d'Inca; Jordi Cabrer Pons i Francesc
Frau Pizà, de son Nebot; Pere Serra Pizà,
de Marratxí, i Antoni Vich Serra des Pou
des CoII.

L'Ajuntament cedeix gratuïtament a
les monges franciscanes de sa Cabaneta
un espai al cementeri per construir una
tomba.

Pere Bestard ha construït una paret en
el camí del MoIf de Pòrtol sense demanar
permís a l'Ajuntament i infringeix els acords
municipals sobre construccions. La
Comissió d'obres anirà a examinar Ia paret
i emetrà el corresponent dictamen.
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Enfa50(marc 1942)
H i ha devu it aspirants a Ia secretaria de

l'Ajuntament de Marratxí. La Corporació
indica a Ia Direcció general de
l'administració local l'ordre de les seves
preferències.

Antoni Camarasa Martín, de Palma,
s'ofereix, sense sou ni gratificació fixa,
comaaparelladormunicipal. L'Ajuntament
el tendra en compte quan es realitzin
obres particulars o municipals.

L'Ajuntament de Palma ha instruït ex-
pedient relatiu a l'agregació al seu terme
d'una part de Marratxí que comprèn cas
Mk>t es PIa de na Tesa, es Pont d'Inca, son
Bonet i son Nebot. L'Ajuntament de
Marratxí acorda, sense discussió i per
unanimitat, oposar-s'hi rotundament.

Enfa25ffebrer. 1967)
Entre les delegacions curioses del nou

consistori hi trobam Ia de junta de
Biblioteques municipals, Ia de Junta mu-
nicipal del cens electoral, Ia deJunta k>cal
de protecció de menors i b Comissió
mpal d'ajuda familiar als funcionaris.

El jutge de pau demana un subaltern
municipal pels treballs d'algutzir del jutjat
No Ii poden concedir perquè no hi ha
personal suficient

S'aprova el pressupost presentat per a
Ia instal.lació de l'aigua a l'escola nacional
des PIa de na Tesa per un total de 28.81670
ptes.

S'aproven els pressuposts
d'adecentament del local destinat a
biblioteca municipal presentats per
l'aparellador Joaquín Rueda per vabr de
22.477'57 ptes. També s'aproven els
corresponents al despatx dels serveis
tècnics, per valor de 17.199'09 ptes.

Aproven el plànol d'eixampla de sa
Cabaneta per Ia part de sa Comuna
redactat per l'aparellador Joaquín Rueda.

Permisos concedits: A Bartomeu Mulet
Pascual per construir local per recria
d'aus a sa Fita de son Nebot A Pere Duran
Ferragut per construir una planta baixa i
pis al c/ can Mas 22. A Antoni Ferrer
Cardona per construir un edifici per
vivenda i local comercial al c/ Weyler 7. A

Francesc Buades Andreu per construir
una vivenda al c/ can Mas. A Vicenç
Fernàndez Grande per construir una
vivenda en terrenys del camí de son Frau.
A Benet Guàrdia Campos per construir
una planta baixa i pis per vivendes al solar
83 de b urbanització Benestar. A Pasqual
Grizon Ramos per construir planta baixa
i dos pisos per vivendes al solar del c/ sta
Caterina Tomàs 76. A Gabriel Munar
Lascolas i Clemente Rojo García per
construir un edifici de dues plantes per
vivendes al solar núm 3 de b parcel.lació
de can Vador. A Miquel Ribas Tugores per
construir una vivenda en solar del c/ Gral
MoIa. A Maria Sampol Sastre pel traspàs
del taller de bicicletes del c/ Antoni Maura
59 a favor de Giacomo Gambino.

Enfa25(marc. 1967)
L'inventari de béns i drets de

l'Ajuntament puja un total de 3.928.425
ptes amb un passiu de 551.085 ptes.

Aproven Ia parcel.lació de part d'una
finca del PIa de na Tesa, amitgera amb el c/
Gral Mora, presentada per Rafel Munar
Jaume segons plànol de Joan Estrades.

S'han de subhastar les obres
d'instal.lació sanitària del Grup escolar
mixt del PIa de na Tesa.

Peticions realitzades a b Comissió
provincial de serveis tècnics en relació al
Segon PIa de Desenvolupament:

- Construcció de vivendes de protecció
oficial

- Automatització dels serveis telefònics
- Adquisició de pous o captació d'aigües

per l'abastiment local de Pòrtol i sa
Cabaneta

- Instal.lació de les xarxes municipals
d'aigües potables i clavegueram als nuclis
de Pòrtol, es PIa de na Tesa i sa Cabaneta

- Construcció d'un escorxador mu-
nicipal al Pont d'Inca

- Formació del Pbgeneral d'ordenació
urbana del municipi

- Pavimentació asfàltica de tots els
camins veïnals del municipi propietat de Ia
Diputació provincial

- Renovació total de l'enllumenat públic
- Urbanització per eixampla del carrer

Farinera del Pont d'Inca fins al seu enllaç
amb Ia urbanització de Benestar.

Permisos concedits: a Pere J. Sastre
Soler per ampliar el local de forn i
pastisseria de l'avinguda Antoni Maura; a
Jaume Gelabert Soler per construir una
vivenda al c/ València; a Jaume Amengual
Serra per construir una vivenda al c/
Queipo de Llano; a Caterina Fiol Vich per
construir una vivenda i un magatzem al c/
José Antonio.

El Patronat local d'homenatge a ha
vellesa sol.licita representació municipal
per un homenatge a Ia vellesa que tendrà
lloc a sa Cabaneta el proper 3 d'abril en
col.raboració amb el Club juvens de Ia
parròquia i Ia Caixa de Pensions.

Una botiga de sa Cabaneta, reincident
en frau en el pès, és obligada a col.locar un
cartell indicador d'aquest frau per espai
d'un mes.

Es renoven les juntes locals de
beneficència i de sanitat

Fa IOanys(febrer. 1982)

Pòrtuío ens informa que:
*Hivahaver l2carrossesalesbeneYdes

del primer districte, 6 de Pòrtol i 6 de sa
Cabaneta.

* Han acabat de tancar l'escola vella de
Pòrtol i han llevat el portell que donava
davant ca l'amo en Jordi.

* Durant aquest mes tendran lloc les Il
Jornades de Cinema sobre el tema
"Delinqüència juvenil".

* Segurament tendrem una biblioteca
municipal que s'instal.larà al col.legi Costa
i Llobera.

* A Ciutat dediquen un carrer a
Francesc de B. MoII.

* La llibreria Quart Creixent obre les
seves portes.

BIeI

Precisament aquest mes...

(Viatge cronològic
per b història
de Marratxí

a través de les actes municipals)

Secció patrocinada
per l'Area de Cultura

de l'Ajuntament
de Marratxf
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Aquell temps!

S'Escola VeIIa s/n
07141 Pòrtol

N- I lfcAftPx
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EIs qu'mtos de Pòrtol de l'any 1962. Fa trenta anys justs.
D'esquerra a dreta: Bernat "Ferrer", Toni "Pinso", Bernat de sa Penya, un de sa Pobla que estava en es

Badaluc, Miquel Bordoy, Julià "Cànaves", Tomeu "Rugal", Pep "Tiet", Martí "juanita" (acotat).
El dia de Ia missa Ia nina de cas Bugerró, que moriria cremada algun temps després, feia Ia primera comunió

i Miquel "Xic" Ii fa entrega d'un regal dels quintos.

Fotografia gentilment cedida per Miquel Ramis "Xic"




