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Durant el mes passat

-Aniversari del naixement de Bach
-S'agreujà Ia sequera al país.
-S'inaugurà el darrer tram de Ia via de Cintura.
-Es projectà el primer tram del segon cinturó.
-Processons per tot Mallorca.
-Victòria conservadora a k Gran Bretanya.
-Eleccions a Itàlia.
-Eleccions a Andorra.
-Canvi de primer ministre a Franca
-Es projectaren noves urbanitzacions a Marratxí.
-Greu accident a Ia carretera de Manacor degut a un

camió que vessava gas-oil.
-Vaga d'hoteleria.
-Elecció de Ia cúpula directiva de Ia Premsa Forana.
-Un diari de Ciutat començà una col·lecció de fotografies

de Palma antiga.
-Es donaren els Oscar.
-Altíssima inflació en el que va d'any.
-El Mallorca pràcticament descendit
-Problemes amb Lfbia pels terroristes que volaren l'avió

de Lockerby.
-Terratrèmol al centre d'Europa.
-Pujà Ia gasolina.
-S'inaugurà l'Eurodisney.
-Primers incendis a Mallorca.
-Va tancar el Canal 5 francès.
-En Fujimori va fer un cop d'estat

GAVIM

Cartes Obertes

COMUNICAT DE L'AGRUPACIO DE AMRRATX/
Da PSM-NACIONAUSTES DE MALLORCA

En relació a Ia tala abusiva de pins feta a l'Area Natural
d'Especial Interès de Son Cos, del terme de Marratxí. El PSM-
Nacionalistes de Mallorca ha presentat davant Ia mesa del
Parlament de les Illes Balears una sèrie de preguntes on es
demana si Ia Conselleria d'Agricukura i Pesca ha autoritzat
dita tala, quines actuacions ha fet b Conselleria al respecte;
també es demana si s'ha obert expedient sancionador i Ia
còpia de les autoritzacions per efectuar dites tales.

L'agrupació de Marratxí del PSM-Nacionalistes de
Mallorca vol denunciar Ia sistemàtica degradació de l'entorn
natural del nostre terme, no només amb un creixement
urbanístic desmesurat sinó, ara també, amb l'agressió a una
zona protegida dins el catàleg d'espais naturals. També
mostra b seva discrepància davant Ia passivitat que adopta
l'ajuntament davant tal degradació.

PSM, Agrupació de Marratxí

Que consti en acta...

Que si les coses no se componen les festes de sant Marçal
s'hauran de fer enmig del carrer o damunt un dels pocs pins que
queden.

Que el poble està molt embullat perquè no entén que les
coses particulars puguin afectar les públiques d'aquesta manera.

Que s'han carregat una zona de pinar de Marratxí. Lentament
s'estan berenant els espais naturals.

Que els veïnats del Camí des Jardí / Es Coscolls no van de
bromes.

Que un suposat gabinet de premsa de l'Ajuntament de
Marratxí envia comunicats a Ia premsa ciutadana -a Pòrtu/o no-
totalment partidistes.

Que aquest fet fa quedar molt malament els polítics locals.

Que més valdria que Ia persona responsable d'aquest suposat
gabinet es dedicàs a altres feines.

Que el proper mes podrem celebrar el primer aniversari
d'alguns cartells electorals.

AIs col.laboradors:
Feis-nos arribar

el material de juny
abans del 30 de maig

***
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.

AL SR AMRT/ SERRA L'AMABILITAT EL DESBORDA

Comença a esser ja vergonyosa Ia situació que es viu dins
l'Ajuntament me refereixo a b distribució física i ubicació dels
seus funcionaris i alguns membres de Ia Corporació. Funcionaris
que seuen a cadiretes i a tauletes com les que hi ha a ca ses
monges, a l'escoleta. Però, diuen, que això és transitori; ho
entenc, o vokros no? Regidors, de l'oposició naturalment com
és casi cada vegada el meu cas, que quan van a l'Ajuntament a
estudiar qualque expedient o a mirar els papers que siguin, ha de
col.locar-se a un racó dins el mini-despatx que ja ha de compartir
el senyor Secretari i el senyor Interventor, desplegant papers i

(>>>p.22)
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Avui és notícia

PERILLA LA CELEBRACIÓ
DELS ACTES

MES POPULARS
DE SANT MARÇAL

A LA PLAÇA DE SEMPRE

Ja és de domini públic el tancament de Ia plaça de Sant Marçal,
on des de fa molts d'anys s'hi celebren els actes més populars,
comèdia, berbena, actuacions musicals, jocs pels nins...

Amb tot, Ia continuïtat de les festes no perilla. Segons el batle
Miquel Bestard, encara que Ii hagin creat un problema,"Hi haurà
festes. Si és possible, millors que els altres an/s. Que els
marratxiners estiguin tranquils".

Per arribar a aquesta situació han passat moltes coses. La
cosa ja ve d'enrera i tot sembla degut a un enfrontament entre
els propietataris de son Ver( i l'Ajuntament per Ia titularitat del
solar de Ia placa, agreujat per uns problemes de caire personal
amb un dels regidors, fins arribar a l'extrem de posar una cadena
impedint el lliure accés al solar. La qüestió s'ha agreujat fins al
punt d'haver-hi acusacions, desmentits i rectificacions sobre Ia
premsa de Ciutat

La propietat ha tancat Ia plaça al lliure accés, però ha dirigit
una carta a les associacions de veïnats, mestresses de casa,
tercera edat i parròquia de sant Marçal en el sentit que poden
emprar h plaça sempre que vulguin ja que està a Ia seva
disposició, mentres nega aquesta utilització a l'Ajuntament per
discrepàncies en una sèrie de punts que, segons Ia mateixa
propietat, es poden resoldre en qualsevol moment

L'ACTITUD DE LA PROPIETAT
Xim Cotonervamanifestar a Pòrtu/o que l'única qüestió que

mou l'actual estat de les coses és latitularitat del solar de Ia plaça;
no Ii interessa entrar en altres consideracions. L'Ajuntament diu
que hi va haver unes cessions, però no estan documentades. "Si
l'Ajuntament em demostra que Ia plaça és seva no tendré cap
inconvenient en acceptar-ho. L'única cosa que m'interessa

Foto: ToIo Aguilar |

aclarir és latitularitat de h plaça". D'aquesta manera s'expressava
Ia propietat de son Ver(, indicant que no tenia res en contra del
poble i que qualsevol iniciativa popular tendria les portes
obertes, però que no estava d'acord amb b manera d'obrar de
l'Ajuntament i que h plaça estaria tancada mentre no es
resolguessin les coses.

EL BATLE, PREOCUPAT
Posats en contacte

amb el batle, Miquel
Bestard, ens comentà Ia
seva sorpresa i
preocupació perquè no
creia mai que això
arribas al punt de tancar
Ia plaça. Interrogat
sobre els motius ens
digué "si aquest senyor
té uns temes personals
amb una fam(lia i el
regidor és fill d'aquesta
famflia jo crec haurien

ElbaOeBestard d'arregbrelstemesper-
sonals entre ells. Jo no puc estar d'acord que per unes
discrepàncies personals s'hagin defer pagar les conseqüències a
Ia resta dels regidors, que són setze. La postura de don Xim no
me pareix correcta perquè el poble hagi de pagar una tradició
de tants d'anys".

Ja hi ha hagut reunions entre l'Ajuntament i h propietat per
intentar resoldre Ia qüestió, però en vista que no hi ha acord
sobre Ia titularitat de Ia plaça Ia cosa està en mans dels tècnics

(passa a b plana 1 1 )
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APROVAT L1IMPOST
D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

I.A.E.
Amb els vots favorables dels Inde-

pendents de Marratx( i P.S.O.E., i en contra
del grup municipal del P.P.-U.M., foren
aprovats els coeficients que s'han d'aplicar
del nou impost conegut per I.A.E.

Mentres el portaveu del PP-UM. va
trobar que el percentatge aplicat encara
podia ser més baix, el president de Ia
comissió d'Hisenda va manifestar que
s'havien aplicat els coeficients mínims que
es podien aplicar a Marratxí.

ELS PERCENTATGES APROVATS
El coeficient aprovat i que serà aplicat

atotes les empreses és del I, I %. El municipi
ha estat dividit en tres zones, primera,
segona i tercera.

A Ia primera zona, desprès d'aplicar-hi
el coeficient general Ii aplicaran l' I %, pel
qual quedarà igual; a h segona, el coeficient
aplicat serà del 0,80% que representarà
una disminució del 20% sobre el general,
i a Ia tercera el coeficient serà del 0,50%
que representa un 50% de disminució.

LES DISTINTES CATEGORIES
DE MARRATXÍ

L'Ajuntament ha considerat Marratxí
en tres categoria. Aquestes són:

Primera.-Totel Polígon Industrial. Des
Pont d'Inca, els carrers Antoni Maura,
Cabana i plaça secretari Bartomeu Riera.
Des Pont D'Inca nou, el carrer d'Aubarca,
i tota ta carretera Palma-Alcúdia.

Segona.- Carrer General Franco d'Es
Pont d'Inca, Avgda. Principes d'Espanya
des Figueral, Avgda. Gabriel Alomar i
Villalonga de Cas Capità, els carrers Oleza,
Jaume I, Nicolau de Cotoner i Verí de Sa
Cabaneta; el carrer Major de Pòrtol, i els
carrers General Weyler i General MoIa
des PIa de na Tesa.

DISTINTS EXEMPLES DE L1IMPOST
APLICATS SEGONS L1ACTIVITAT I
UBICACIÓ DE DIFERENTS EMPRESES

El portaveu del PP-UM Gori Bibiloni,
amablement es va fer el suposats que
seguidament exposam als nostres lectors,
ja que el nou impost varia segons l'activitat
i ubicació de les empreses. Aquest estudi
és aproximat i no vol dir que les empreses
dedicades a h mateixa activitat però que
no reuneixin les característiques que citam

QUATRE DE FRESQUES
en aquests suposats hagin de pagar el que
exposam sinó que pot esser menys o més.

* Empresadedicadaaaditiusalimentaris
naturals amb 3 obrers, una potència de
182 kw i una superfície de 1. 103 m2.

El 91 pagava 55.037,- Ptes,. Aquesta
mateixa empresa situada al Polígon Indus-
trial pagarà amb el nou impost 612.864,-
Ptes.

* Empresa dedicada a Ia distribució de
begudes carbòniques. Pagava 20.400,- ara
pagarà ZONAI, 85.687,- PTES ZONA 2,
62.324,- PTES, ZONA 3,38.953,- PTES.

* Un entitat bancària que pagava
68.000,--Ptes. amb el nou impost pagarà

ZONA I, 85.800,- Ptes. ZONA 2,
62.400,- Ptes. ZONA 3, 39.000,- Ptes.

* Un autoservei inferior a 120 m2, que
pagava unes 10.000,- Ptes, pagarà a

ZONA I, 61.490,- Ptes. ZONA 2,
44.720,- Ptes. ZONA 3, 27.950,- Ptes.

* Un taller mecànic de 100 m2,20 Kw
de potència i dos obrers que pagava
28.800,— Ptes. amb el nou impost pagarà
ZONA I, 73.874,- Ptes. ZONA 2,
54.454,- Ptes. ZONA 3, 34.034,- Ptes.

EXPOSICIÓ SOBRE
TIRANT LO BLANC

Des del dia 29 d'Abril fins el IO de
Maig, hi ha hagut a Ia Casa de Cultura de
Marratxí "S'Escorxador", una exposició
sobre Ia música en temps del Tirant,
aquesta exposició es itinerant i va
recorrent els pobles de Mallorca i és un
petita mosta de Ia que hi va haver a Ciutat
i que fou coordinada pel nostre company
Biel Massot amb fotografies del també
company ToIo Aguilar.

CONSTITUÏDA LA DELEGACIÓ
DE L'OBRA CULTURAL A

MARRATXÍ
Al col.legi Costa i Llobera i a Ia

Biblioteca Pública fou constituïda Ia
delegació de l'Obra Cultural a Marratxí.
L'acte fou presidit pel president de l'Obra
Antoni Mir. Després d'exposar el
funcionament de les Delegacions a Ia
vintena d'associats a l'obra quete Marratxí,
hom va llegir els estatuts de h Delegació
de Marratxí. Seguidament fou elegida Ia

MIQUEL BOSCH
primera Gestora d'aquesta Delegació.

La Gestora està formada per Pere
Escafí i Rafel Crespí de Pòrtol, Jaume
Rul.lan i Xavier Fortuny de Sa Cabaneta,
Maria Magraner des Pont D'Inca, i joana
Maria Matas, companya de Pòrtu/a, des
PIa de na Tesa.

PÒRTOL

VEÏNATS DEL CAMÍ DES JARDÍ
ATUREN LES OBRES

DE L'AUTOPISTA D'INCA.
Una trentena de veïnats del camí des

Jardí, varen aturar les obres de l'autopista
d'Inca, com a mesura de protesta per Ia
modificació en el traçat d'un pont que
creua l'autopista pel camí d'esJardí devers
els Coscolls.

EIs veïnats es varen concentrar al
cementeri de Santa Maria, per dirigir-se
acte seguit al lloc on les màquines duien a
terme l'asfaltat de l'autopista, aturant per
espai de més d'una hora les obres.

Segons el portaveu d'aquests veïnats,
Guillem Morro, s'ha modificat el traçat
d'aquest pont per no perjudicar el
propietari de Ia finca Es Pinaret, i amb el
nou traçat del pont, segons ens
manifestaren els veïnats, ja hi ha hagut dos
accidents, degut a què en lloc de Ia recta
prevista ara hi una volta doble sense
visibilitat.

TALA DE PINS
I DENÚNCIA DEL G.O.B.

El G.O.B. ha presentat una denúncia a
l'Ajuntament per Ia tala de pins dins l'àrea
Natural d'Especial interès de Marratxí,
dins Ia zona de Ca'n Parrisco. Segons Ia
denuncia, s'hafetmalbé el sotabosc i s'han
talat una gran quantitat de pins.
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FESTA DEL LLIBRE
AL COSTA I LLOBERA

L'Escola Costa i Llobera va dedicar una
jornada a celebrar Ia festa del Llibre. Per
aquest motiu una sèrie d'alumnes varen
fer una escenificació teatral entorn a
diverses obres de coneguts autors. En Ia
matebca diada Miquel Angel Lladó feu una
xerrada sobre Ia narració "Bagdad, un
conte desfet" co-escrita i il.lustrada pel
nostre company Vicenç Sastre.

VOLTA A MALLORCA
DE MOTOS ANTIGUES

Organitzat pel Club Es Siurell de Pòrtol,
s'ha duit a terme durant els dies 1,2 i 3 de
Maig Ia voka a Mallorca de Motos Antigues.
Trobareu més informació a les planes
d'Esport-Pòrtu/a.

SA CABANETA

CELEBRACIÓ
DEL DIA DE L'ANGEL

Organitzat per l'Associació de Veïnats
de Sa Cabaneta, es va celebrar el dia de
l'Angel, o Pancaritat. La participació del
poble es pot considerar nombrosa ja que
foren prop de 400 persones les que varen
assistir a aquest Pancaritat. Es va celebrar
una missa i durant el temps que es feia Ia
paella hi hagué l'actuació d'un grup de ball
de bot.

EL "TALLER DE TEATRE
DE SA CABANETA"
ESTRENARÀ OBRA

El grup "Taller de Teatre" de Sa
Cabaneta, durant les festes de Sant Marçal,
estrenarà una obra inèdita.

L'obra que te una duració d'unes dues
hores te com a títol "A mi que me registrin".
Es tracta d'una obra còmica i ambientada dins
l'època actual. L'autor de Ia mateixa es un
component del "Taller de Teatre" ¡ molt
conegutdinsSaCabaneta,estractad'en Marçal

Palou, que el temps que el deixa lliure Ia
política es dedica al món del teatre.

EL CLUB D'ESPLAI
"ES CAMPET", A LA TROBADA

DE CIUTAT
El Clubs d'Esplai de Mallorca varen

celebrar Ia seva trobada anual al
poliesportiu "Principes de España" de
Ciutat La representació de Marratxí va
esser a càrrec del Club d'Esplai Es Campet
de Sa Cabaneta.

ES FIGUERAL

SENYALITZACIÓ
AL POLÍGON INDUSTRIAL
Darrerament s'ha dufc a terme una

senyalització als carrers del Polígon Indus-
trial, destacant l'Stop pintat a terra a ta
sortida del Polígon a l'alturade ta benzinera
de Marratxí,. Des de que hi ha aquest Stop
pareix esser que els cotxes que venen del
polígon no surten tan alegrement a h
carretera d'Inca.

URBANITZACIÓ DE SON VERÍ

autorització a Ia Jefatura Provincial de
trànsit

NOVES PARADES DEL BUS
El concessionari de Ia ltnia Pòrtol-Palma ha

sol.licitat a l'Ajuntament Ia ¡nstal.lació de dues
parades de l'autobús al carrer Antoni Maura.
L'Ajuntament ha tramés aquesta petició,
juntament amb el seu vist i plau, a b Conselleria
de Treball i Transport de Ia CA.I.B. Aquestes
dues parades s"mstal.laran a l'alturadels números
8i27.

ES PM DE NA TESA

REUNIÓ DEL DIRECTIUS
DE LA U.D. ES PLA DE NA TESA

El directius de Ia U.D. Es PIa de na
Tesa, varen convocar una reunió.
Convidaren tots els veïnats del nucli, per
tal de cercar col.laboracions i ajudes cara
al futur de Ia U.D. El proper mes vos
podrem informar de com va anar aquesta
reunió tan important pel futur de Ia Unió
Esportiva Es pla de na Tesa.

MARISSA, NOVA SABATERIA

En el passat número vàrem incloure una
foto que podia induir a error. Es tractava dels
sestadors de Son Verf que il.lustraven Ia notícia
de l'aprovació del projecte d'urbanització d'un
sector d'aquella possessió. CaI clarificar que
l'esmentada aprovació no correspon a Ia zona
coneguda com Ia garriga petita, actualment
propietat d'lnvaer, sinó del cap de cantó de Ia
carretera d'Inca amb Ia carretera de sa
Cabaneta, just davant l'entrada des Figueral,
com es veu a Ia foto.

ES PQNT DVNCA

UN SEMÀFOR A L'ENTRADA
DES PONT D'INCA

En comissió de Govern es va aprovar
Ia col.locació d'un semàfor a l'altura del
número I del carrer Antoni Maura des
Pont d'Inca. Han demanat l'oportuna

Encara que no estigui al PIa de na Tesa
és regida per dues persones molt
vinculades a aquest nucli. Es tracta del
regidor d'hisenda,Jaume Bibiloni i h seva
esposa Marisa Iglesias. A Ia foto els podeu
veure el dia de Ia inauguració de Ia seva
botiga de sabates i regals situada al número
90 del carrer de Manacor de Ciutat

GITANOS EN ES PLA
A prop de b partió amb Ciutat a Ia

carretera de Son Ferriol, s'ha instal.lat una
família de gitanos, fet que ha molestat a
una bona part de veïnats, no pel fet de Ia
seva raça, sinó per Ia situació en què viuen,
unamancatotaldelmésnecessaris serveis
higiènics. Girant algunes planes trobareu
informació sobre les gestions que
l'Ajuntament du a terme. •
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FINAL FELIC DE LA POLÈMICA DELS ARBRES

Al número anterior de Pòrtula dèiem que l'Ajuntament
havia deixat de sembrar arbres en el carrer de General MoIa
perquèhi haviagentque no en voliade cap manera. Argumentaven
que aquets arbres només produirien molèsties i que no eren
necessaris. Però també hiva haver moltes persones quetrobaven
que està molt bé que se sembrin arbres a les voravies. El fet és
que l'Associació de Veïnats Xaloc va convocar una reunió per
discutir aquesta qüestió i es va decidir que s'havien de continuar
sembrant arbres.

Quan Pòrtula va sortir ja es podien veure arbres de cap a
cap del carrer. La cosa havia començat amb tots aquests
problemes, però el seny popular i col.lectiu s'encarregà que
acabàs bé. El futur ens dirà si s'ha obrat de Ia manera més
convenient, quan els arbres creixin. Perventuras'hauran d'agranar
més sovint les voreres, però crec que és ben gratificant veure
aquest carrer així d'enramellat. Ara, Ia següent passa hauria de
ser restablir el seu nom antic i tendrfem un carrer realment
dignificat Es possible que el canvi de nom també susciti polèmica,
o no?. Ja en parlarem.

EL PANCARITAT DE SON ALEGRE I EL SEU FUTUR.

El diumenge de davant Pasqua, el diumenge de l'Angel, s'ha
convertit per molts de pladenatesers en un dia de festa popular.
Fa una sèrie d'anys que es torna fer el Pancaritat en el pinar de
Son Alegre. Va ser una idea de l'Associació de Veïnats Xaloc i de
moment continua amb força i molta participació.

Un moment de h celebrada a"enguany

Les darreres panades, els jocs i les anècdotes es posen en
camí i grans i petits gaudeixen d'un dia a plena naturalesa, en un
dels pocs trossets d'aquest poble que queden sense tocar. Però
l'amenaça de desbaratar no només aquest dia de festa, sinó bona
part de Son Alegre i de les finques dels voltants ha aparescut en
forma d'auto-via. Una auto-via que ha de partir d'entre el
cementeri privat i CARMA i que passarà per dins Son Alegre fins
arribar a Ia carretera de Manacor. El seu recorregut també
travessarà altres finques i ha d'enllaçar l'autopista d'Inca amb el
segon cinturó de Ia via de Cintura de Palma.

Des PIa de na Tesa
Laglosa de Llorenç Frau il.lustra una eixida duita a terme per

un grup d'abrinades madones des PIa de na Tesa, expertes
jugadores de siset. Elles són d'esquerra a dreta, assegudes:
Magdalena Mas, Empar lniesta, Margalida Frau, Isabel Matas,
Maria Zanoguera, na Caterina i Ia madona de can Gaspar,
Antònia Munar. Dretes: Josefina Tudela, Antònia Riutord,
Caterinajordà, Maria Muntaner, na Franciscaso//erico, Magdalena
Muntaner.

Supòs que se'n parlarà
a sa gent que no hi era
se menjaren una porcella
en es bar de ca'n Gaspar.
I es qui ho va organitzar,
na Maria sa Fornera.

Eren tot dones casades
que se feren fugir es fred,
pegant bones mossegades
per celebrar totes plegades
es campionat des siset

Es seus homes casats
s'hi podrien haver atracat
però només per ensumar
i també poder mirar
si estava ben preparat

LLORENÇ FRAU

Si el poble es queda sense lloc on celebrar el Pancaritat no
és gaire greu, però si el poble ha de patir les conseqüències d'una
auto-via d'aquestes característiques, més l'enfilall de creus que
ja duien d'enrera, Ia cosa comença a prendre dimensions
incommensu rables.

JOANA MARIA MATAS
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GITANOSAL PLA DE NATESA

Darrerament ha sortit a llum Ia problemàtica d'un grup de
gitanos, format per tres famílies amb dotze nins, que fa un any
es va establir a una casa deshabitada del PIa de na Tesa. A nivell
públic el tema s'encetà a partir d'una pregunta en el PIe,
formulada pel cap de l'oposició, Gori Bibiloni.

La regidora delegada d'Acció Social, Conxa Obrador, ens ha
manifestat Ia seva preocupació per aquest tema i ens ha explicat
que havia visitat aquest grup de persones juntament amb Nanda
Aguiló, assistent social, ambdues acompanyades pel president
pel "Desarrollo gitano", Manuel Cádiz Córdoba.

D'aquestes famílies, que viuen sense aigua ni llum, n'hi ha una
que està empadronada a Marratxí. EIs interessa anar per Ia via
legal i no volen crear conflictes. Estan en aquesta casa comptant
amb permís verbal del propietari i els homes fan feina a un hort
d'allà a prop dedicant-se al conreu de tomàtigues vuit hores
diàries.

L'assistent social de l'Ajuntament està elaborant un informe
sobre el nivell de conflictivitat amb els veïnats per recabar
informació sobre el tema i poder prendre les mesu res oportunes.
No es tracta de fer-los fora perquè sí, sinó intentar dignificar Ia
seva vida i integrar-los en el col.lectiu marratxiner. Segons les
primeres impressions no sembla que estiguin relacionats amb el
tema de les drogues i Ia regidora Obrador apunta que s'han
detectat indicis d'arrel racista.

Segons varen manifestar ells mateixos, aquestes famílies
gitanes estan disposades a ocupar una casa normal si en troben
alguna per llogar.

Per intentar arreglar aquesta situació des de l'Ajuntament
també es realitzarà un informe sobre les vivendes municipals
perquè hi pot haver gent que els ocupa que té medis per estar
a una altra banda.

R.-

De Pòrtol

VOLS RASANTS D'AVIONS SOBRE PÒRTOL

En les darreres setmanes han sovintejat les passades baixes
dels avions, concentrades al llarg d'alguns dies. La darrera vegada
han estat els dies 5 i 7 de maig, en freqüències de 5 a 10 minuts.

Aquests vols baixos d'avions produeixen alta contaminació
sonora i són un perill real. Sembla que es tracta de pràctiques
d'enlairament i aterratge a son santJoan. Com es pot observar
a Ia foto, l'altu ra a què passen els reactors és perillosament baixa.
Ja tenim l'experiència d'algun avió estavellat prop de Ia nostra
població perquè Ia nostra paciència es vegi premiada amb un
increment de les estadístiques.

VICENÇ SASTRE

EXCURSIÓ A LA GRANJA

Diumenge, dia 10 de maig I'AA.W. de Pòrtol va realitzar una
sortida a Ia Granja d'Esporles. Varen visitar Valldemossa, La
G ranja i el seu museu i dinaren allà mateix d'escudella mallorqu ¡na,
uns bons escaldums de pollastre i bunyols. La gent que omplia
l'autobús conta que va passar un bon gust

R.-

CAS RELLOTGER
Oferim reparcions garantides

en tota casta de rellotges
antics i moderns

Jaume Servera, mestre artesà
vos ofereix els seus serveis

i vos espera a

CondedeTendilla57 Tel.602840 EsFigueral



116/8 NOVES Da TERME

Des Figueral

L'AA.W. A LA RECERCA D'UN LOCAL

Com passa amb altres col.lectius marratxiners I'AA.W. des
Figueral és conscientde Ia manca d'uns espais públics que puguin
servir tant per organitzar activitats com per reunions de
diverses entitats de Ia població. Per aquest motiu tenen demanat
a l'Ajuntament un bcal social i segonsJaume Servera, vicepresident
de I'AA.W. sembla que les coses segueixen bon cam(.

L'AA.W. Boral va proposar al batle, Miquel Bestard, i al
primer tinent de batle, Martí Serra, que l'Ajuntament aportàs un
terreny d'utilització pública i el material per a construir i
I'AA.W. se'n cuidaria de Ia mà d'obra, te qual cosa varen veure
bé els màxims representants municipals.

L'espai c(vico-social proposat per I'AA.W. suposaria un local
de 1000 m2. Construït en forma de nau serviria com a alternativa
per a actes de gran assistència, cosa que falta a Marratxf. Entre
d'altres coses hom hi podria ubicar Ia fira del Fang. Hi podria
haver Ia seu de h tercera edat, espais per als joves i per al club
d'esplai, lloc de reunió de les mestresses de casa i de Ia mateixa
AA.W. S'hi podria instal.br una biblioteca i deixant Ia possibilitat
de fer-hi una planta superior també s'hi podrien distribuir
algunes dependències municipals, actualment tan mancades
d'espai.

EIs serveis tècnics de l'Ajuntament faran el projecte i veuran
Ia viabilitat i les possibilitats de Ia idea.

MERCADET SETMANAL
Es Figueral podria comptar en un termini curt d'un mercat

per cubrir les necessitats de b població. Tenen l'autorització
demanada a l'Ajuntament i quan l'hagin concedida es celebraria
els dimarts de cada setmana.

PREOCUPACIÓ PELSJARDINS PÚBLICS
EIs veïnats des Figueral han expressat Ia seva preocupació

per l'estat descuidat que pateixen els jardins del seu nucli i, per
extensió, els de tot Marratxí. Des de I'AA.W. han parlat amb els
jardiners municipals i els han contestat que des de l'Ajuntament
no es pot resoldre aquesta situació perquè hi ha moks d'espais
ajardinats i molt poques persones que hi treballin; s'han de
limitar quasi exclusivament a llevar l'herba i llaurar un poc Ia
terra.

En aquests moments estan cercant solucions per veure si
poden embellir un poc aquest Marratxí que es converteix a poc
a poc en un desert d'asfalt i ciment, sense elements naturals.

NECESSITAT D'INDICADORS I ROTONDA
La zona de can Farineta i des Figueral no està senyalitzada.

Hi manquen indicadors, rètols que facin saber al conductor Ia
seva situació. Fa estona que I'AA.W. té demanat que s'arregli
aquesta qüestió, però encara no han aconseguit que els
contestassin.

Per altra part creuen mofc necessària Ia construcció d'una
rotonda a Ia carretera d'Inca en el creuer de Ia carretera que du
a sa Cabaneta i a Pòrtol. Les autoritats diuen que Ia construcció
d'aquesta obra seria molt cara, però els veïnats des Figueral
pensen que en un lloc tan perillós no hi res car si es tracta d'evitar
desgràcies.

GESTORIA
ASSESSORIA FISCAL

Vos recordam que el proper dia 20 de juny acaba
el termini de presentació

Declaracions de renda i patrimoni
1991

Cl Oleza 74-A TeI. 60 27 54 Sa Cabaneta
Horari: Cada horabaixa i els dissabtes dematí

PAPERERIA

Vos comunicam que cada dimarts horabaixa
tendrem tancat Disculpau les possibles molèsties.

C/Major7l Tel.797440 Pòrtol
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ELS BLOCS AFECTATS DEL CARRER
DE SA CABANA SEGUEIXEN SENSE LLUM

A b fi s'han concedit les cèdules d'habitabilitat als blocs de
pisos afectats per Ia suspensió de pagaments de l'empresa
ORCOS, però les cases segueixen a les fosques. EIs veïnats varen
poder recórrer a un decret llei que obligava a Ia Conselleria a
donar-los les esmentades cèdules. Elsveïnats critiquen durament
l'Ajuntament i les institucions autònomes perquè no els han
donat més que paraules, però sense cap acció concreta. Volen
deixar ben clar que ningú no els ha ajudat i que si Ia Conselleria
ha concedit les cèdules ha estat per llei, perquè tocava fer-ho
aixf.

Des Pont d'Inca

De tota manera, malgrat tenguin les cèdules les cases encara
no disposen de llum. L'electricitat els fou tallada el passat 17 de
gener i hi ha uns problemes deixats per l'empresa promotora
que no els permeten disposar del necessari subministrament
elèctric. S'ha d'acabar Ia presa de corrent fins al comptador i
l'electricista vol cobrar els 3 milions que, segons ell, hi du
invertits. A GESAtambé Ii deuen un milió i al Col.legi d'arquitectes,
tres més. Tot això són deutes contrets per ORCOS que estan
en tràmits de ser assumits per b constructora que es vol fer
càrrec d'acabar les obres, mentrestant, els veïnats segueixen
patint

R.-

A vegades, cal fer l'experiment i comprovar-ho per un
mateix. La dificultat per passar d'una banda a l'altra de Ia
carretera, al final de Ia línia tres de l'autobús, resulta més aviat
una aventura suïcida que un fet rutinari i normal. No sempre és
aixf, tot s'ha de dir, però qualque vegada es pot esperar amb
paciència més de deu minuts que el fluxe dels cotxes disminuesqui.
També es pot intentar Ia proesa i esperar que els conductors
frenin i no ens passin per damunt, si bé a vegades hi ha qualque
depravat que accelera amb un gust morbós, perdonant-nos Ia
vida en els darrers segons. Què passa en aquell bocinet de
carretera, cal cercar una solució o esperar un percaç?

No obstant això, pareix que tot s'oblida quan hem aconsegu it
passar a l'altre costat. Esperem que no passi mai res, ja que és
molta lagent del Pont d'Inca nou que diàriament atravessa aquell
maleït trosset de carretera per agafar l'autobús.

JOSEPANTONICALVO

LA MANCADENETEJA, SERÀAQUEST ELFUTUR DE MARRATXÍ?

Fentuna enquestaals habitantsde
Marratxídelazona desa Cabanatots
varen estar d'acord sobre el deficient
mantenímentdel municipi. Lagentva
opinar queenalgunscarrers laneteja està
moltdescuidadaique fan faltacontenidors,
papereresiquel'Ajuntament se'n cuidi de
contractarhomesque netegin elnostre
munKipi,com podenserelsescombradors.

Lagentes vaqueixartambédelfetque

no hi hazonesverdes, i que lespoquesque
hi ha estan en condicions deplorables,
però d'aixòhom noenpotdonarlaculpa
a l'Ajuntamento albatledeMarratxi,sino
a tot els adolescents que es dediquen a
tirar femsi aembrutar parcs izones
públiques.

I eldarrer punt,ino peraixò menys
important, tractasobreelstrinxeraires.

Moltes personesesqueixen què a

Marratxí hi hauna sèrie de persones,
majoritàriamentadolescents, que es
dediquen afeHavida impossiblealsdemés,
espanyant,cremantitirantcoses.

TotaOCò hopodemsolucionaramb
algun esforç procurant queMarratxl es
mantenguinet.

MANTENIU NET MARRATXÍ!

M"/OSEP,M<CRU^ £YA M'
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Des Pont d'/nco
EL PONT D1INCA NOU

TE PROBLEMES
PERASSOCIAR-SE

Al Pont d'lnca nou encara no s'ha constituït l'Associació de
veïnats; això vol dir quesegueixen funck>nant en règim d'associació
de propietaris. Però es veu que Ia gent s'ha cansat i gairebé no
s'organitza cap tipus d'activrtat ni en l'àmbit cultural, ni esportiu
ni social.

La darrera temptativa d'arreglar les coses es va produir fa un
any, quan el febrer del 91 hi va haverJunta general a l'Aeroclub
per promoure Ia constitució de l'Associació de veïnats. La junta
anterior, formada per Tomeu Ferrer com a president, Maria
Alloza com a secretària i jaume Serra com a tresorer va dimitir
i donaren pas als nous; es distribuiren càrrecs però tot es quedà
en això. En general semblava que hi havia ganes de fer coses i de
tirar el projecte endavant però al final no ha arribat a quallar.

No s'han fet més assemblees generals per manca de quòrum.
S'havien enviatfulls informatius però a Ia darrera reunió no hi va
anar quasi ningú. L'actitud dels veïnats de Ia urbanització és
d'espera. Estan a l'expectativa i, en molts casos, estan mancats
d'interès.

En aquests moments Ia junta està en passiu. No s'han fet
festes ni s'han cobrat les quotes d'associats. De tota manera, per
noquedartotalmentaturats, els mateixos membres de l'anterior
junta han continuat comajuntagestora i han duitaterme alguns
contactes per mirar de constituir-se legalment en AA.W.
Segons ens informà Maria Alloza, secretària de l'Associació de
propietaris, estan esperant que Paco Mengod, de Ia Federació
d'AA.W., els indiqui quin camí poden seguir. La Junta gestora
també espera ofertes de participació per part dels matebcos
veïnats del Pont d'Inca nou.

Fa cinc anys que aquestajunta gestora demana regularment
i de forma insistent un local social a l'Ajuntament Sembla que un
local que aglutinàs les activitats socials de Ia urbanització podria
ser una solució al problema de Ia manca d'interès per les
activitats comunitàries. L'Ajuntament, però, no té prevista
aquesta inversió i s(, en canvi, una pista de futbolet, l'inici d'obres
de Ia qual es posarà aviat en marxa.

Un altre problema greu que pateix part de Ia urbanització és
referit a Ia recepció per part de l'Ajuntament Encara hi ha dues
fases sense legalitzar perquè Ia promotora va desaparèixer
sense haver cuberttots els serveis d'infrastructura i l'Ajuntament
no se'n pot fer càrrec. Una Associació de veïnats responsable
i fenera podria cercar solucions a aquesta problemàtica.

R.-

«

COPLES SENSE MALDAT
Sa tercera edat de Marratxf A sa Cabana aquest local
està feta un cabell
defilmolt embullat
Jo noliveige$cap
perpoder arreg&
elque unsvaren muntar
sensecaputílítat

FeS Pont D'Inca començam
jaqueallà fadosanys
un club se va muntar.
Tot en regla i federat.
S'ajuntament Ii vaprometre
en primerlloc un local
queencara estam esperant.
Sajuntaesperaque enguany
caurà aquesta breveta

Delque esdiu SaCabana
s'ajuntamentva muntar
un local que destina
asaterceraedat
segonsdtu e*"lletrero"
senseque s'hagi comunkat
alclubque està format
sanoble i soc'ialfinalitat
d'aquest local derecreo.

costa moltes pessetes,
llogueri manteniment,
hi hamoltlssima gent
decap manera; s'explica
enbéde quinfiradica
muntar aquestestabliment

Esperam sè prenguinota
larregbrsaqüestló
prenguinota es regidor
des negociatdecultura
que convé arreglar-ho.
Comentarà sagent
demojtrwtqu« és competent
ensasevagestió

EsPont d'inquers esperam,
ditffet,sare$posta
amb energia demanam
local per tercera edat
entenir-los'haurà acabat
'ved'anarde manllevat
íambmolta satisfacció
diremambtotasa raó
ara ¡atenimca nostra

Sebastià Romaguera

Foto - Vídeo

PRISMA-MINIMAX
(d'Enric Iglesias i Joana Caftellas)

Atenció especial d'aquesta temporada
Reportatges en vídeo i iUustrats

Noces / Comunions / Batejos

Cl de Manacor, 88 - Cl d'Aragó, 206 CIUTAT
Tel.2704 16
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(ve de Ia plana 3)

jurídics. Miquel Bestard comenta en aquest aspecte "Com a batle
dic que si aquest senyor té raó, enhorabona, Ia placa és seva i en
pot fer el que vulgui. Però vull aclarir què passa perquè l'any que
ve o l'altre no pugui passar el mateix. EIs tècnics ho aclariran".

Les festes de sant Marcal, de tota manera, es faran. A Ia placa
de sempre o a una altra banda. Sembla que el batle ho té ben clar
"VuII dir al poble de Marratx( que estigui tranquil, que les festes
de sant Marçal es faran perquè hi ha espai per fer-les, i
procurarem que siguin, si no millors que l'any passat, almenys
com l'any passat i els anteriors."

Per acabar les declaracions, Miquel Bestard s'expressava
d'aquesta manera "Lament molt que això hagui passat, que per
un tema particular crec que no em mereixia això el primer any
de Ia batlia. M'han creat un problema però estic ben disposat a
que s'aclaresqui".

DECLARACIONS DEL REGIDOR ROMAGUERA

Per Ia seva part,
Miquel Romaguera,
regidor d'urbanisme
de l'Ajuntament de
Marratxí, es va posar
en contacte amb
Pòrtu/a perfer unes
declaracions sobre el
tema que tractam.
Per Ia seva directa
implicació en els fets
i Ia trascendència de
les seves paraulesvos
oferim tatranscripció
integral d'aquestes
declaracions.

M Romaguera

FOTOMECÁNICA
Barrera, 54

Tete.239953/450185

FOTOGRAHAINDUSTRLVL
FOTO -VIDEO REPORTATGES

|
Manuel Azafla, 18 b

Tel.466231

Direcció: Agustí Miquel

Darrerament a Ia premsa de Ciutat han sortit un
comentaris que et tractaven de corrupte i altres coses
per l'estil, quina és Ia teva opinió sobre aquest tema?

"Bueno, sa paraula corrupte personalmentajo m'ha fet molt
de mal i voldria aclarar que corrupte és una paraula molt greu
i han de ser conscients de Io que han dit, així com poden xerrar
també han de ser conscients de Ia responsabilitat de Io que diuen
tant sigui per part d'un diari, com per un particular com per un
periodista. Després s'han retractat damunt el diari següent; això
va sortir dia 5 de maig i se retractaren dia 7 de maig dient que
en Xim Cotoner, un dels propietaris de son Verí, ha senyalat al
Diari 16, per Io tant va cridar a sa Redacció, que ningú ni en cap
moment hagués criticat en Miquel Romaguera, regidor de
l'Ajuntament ni Ii hagués dit corrupte ni especulador."

"Això supòs que corrupte i especulador és perquè sa meva
professió, pagant totes ses llicències fiscals corresponents,
pagant tot i tenint en punt i cabota de Io que mos mana avui
s'estat fiscalitzador que tenim, no està ben vista perquè és una
professió de construcció. Però tu també saps que sa construcció
dignament duita, amb uns beneficis i amb uns marges normals,
és una professió lliberal, una professió que està a dins s'epígrafe
de ses llicències fiscals ben definida, per Io tant plenament
constituïda i legal. Después es mals pensaments que algunes
persones puguin tenir, ses vinculacions que Ii vulguin donar i ses
actuacions i es criteris personals que entenguin ses persones,
per Io tant això ja és molt subjectiu i jo no hi entr en aquest
aspecte, però tota persona que acusi a una altra com a jo m'han
fet que vagi con cuidado i ho pos entre comilles "con cuidado"
perquè no basta dir-ho sinó que s'han de fer càrrec de sa
responsabilitat que això acusa."

"Som regidor d'urbanisme, me demana sa meva expulsió,
tenc constància no just damunt es diaris, sinó tenc constància
per sa gent des poble que ell ha demanat sa meva expulsió, Ia va
demanar en es batle i degut a conversacions tengudes amb so
batle, amb so partit polític en es qual en aquests moments estam
que és es grup d'Independents de Marratxí varen considerar
oportú de que jo no me mogués des puesto perquè no basta que
un ciutadà, un ciutadà, ho digui sinó ho ha de dir cada quatre anys
a unes urnes, hem d'entrar dins un joc democràtic prou definit
que és sa democràcia, és un estat de dret, estam en un estat de

restaurant

BRISTOL
Aero Club de son Bonet

* Noces i comunions
* Dinars d'empresa

Son Bonet TeI 60 11 46 Es Pont d'Inca
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dret, tothom se pot presentar a unes eleccions i si es poble els
vota són aquells que han de regir durant quatre anys es poble,
de Marratxí o qualsevol poble de Mallorca."

"Es molt greu que diguin especulador quan un ha fet un
projecte d'urbanització de fa un parells d'anys, no d'ara, de fa un
parell d'anys, quan un ha fet tots els passos reglamentaris per
poder dur a terme un establit, com és son Caulelles nou, i
después no diguin especulador a una persona que ha venut
setanta quarterades i Ii han donat 1300 milions de pessetes.
S'Ajuntament, l'any 87, Ii va catalogar tot urbà, sense cap zona
verda, sense cap repartiment de causa ni de càrrega damunt es
municipi i sa seva edificació sinó Ii va donar tot, de nord a sud,
tot Ii va donar de terreno apte per urbanitzar. Aquest senyor va
vendre, 1300 milions de pessetes, i ara es poble, en aquests
moments, com que jo entenc que es el batle i s'Ajuntament és
es poble i es poble és s'Ajuntament, a posta es diu Casa de Ia ViIa,
i no entenc sa postura d'aquest senyor com fa comunicats a
associacions de veïnats dient que tenen permfs per entrar a sa
plaça manco s'Ajuntament com sabem que tot és es poble i
después mos ve a recuperar uns terrenys que sa mare, a l'any
47, va cedir a s'Ajuntament baix una firma d'un batle , baix una
firma d'un secretari, don Bartomeu Riera, i sa mare mos ho donà
i mos firmà recordant sa paraula de don Nicolau Cotoner,
s'homo, sa voluntat d'aquell homo, que morí el 36, i sa mare ho
regala.Ja no entraré si podia o nofirmar, no hi entraré, però això
noltros tenim constància que això va ser així, encara que sí que
sé que se va demanar permfs en anys successius perquè
empraven es terrenos de sa Verònica en es quals perteneixia sa
propietat des Cotoners, empraven es tiro pitxon darrera
l'església que és propietat de l'església i des Cotoners, se
demanava permís; se demanava permís per fer s'aparcament
perquè en aquells moments era sa propietat des Cotoners. Però
avui per avui és propietat de lnvaer. Des Cotoners va passar a
Lloyds bank, en es qual puc gaudir d'un exemplar d'escriptura.
Aquests senyors el varen vendre a una companyia, es Private
Spring Lt sucursal d'España. Després aquesta gent degué fer
suspensió de pagos i posteriorment quebrà. Ho comprà un altre
banc, juntament crec que amb sa banca March, Narwest, i des
Narwest s'ho quedà en sa seva totalitat, ho varen comprar sa
companyia de militars lnvaer. Avui actualment es propietari de
sa garriga petita de son Verí és lnvaer, en es qual tenen un pla
parcial entregat, pendent d'informe tècnic."

"Només vull recalcar que una persona se dedica en es món
de construcció a vendre es solars i d'aquestes tretes paga es
resto de s'urbanització a on ha descongestionat un cert nombre
de tràfic de sa Cabaneta, perquè és així, ha descongestionat molt
de tràfic, Ii demanen especulador i una persona que ha venut 70
quarterades, Ii han donat 1300 milions de pessetes, voltros
mateixos Ii donareu Io que sigui."

Se comenta que vares dir a aquest senyor que tenies
part a lnvaer, això és veritat o mentida?

"Jo desmenttotalmentquejotengui partalnvaer. En principi
personalment puc dir jo tenc solars suficients per vendre i no en
tenc que comprar més, personalment. I una altra cosa vull dir,

que jo no tenc res que veure amb aquesta sinó es tracto cordial
com tots es promotors i totes ses companyies vénen a parlar
amb jo perquè som tinent batle d'urbanisme com pot ser un

particular amb una llicència d'obres que tengui qualque problema
a veure si Ii don solució."

"Jo només puc dir que jo som lliure i plenament de comprar
i vendre perquè aposta tenc una llicència fiscal i una activitat com
a societat anònima que form part com a accionistaJo en aquests
moments si es batle, dic aquesta frase, fos fuster, hauria de
deixar de fer de fuster per ser batle? o si una persona que està
a Cultura i és mestre ha de deixar de ser mestre per donar de
cultura? Per tantaixò és molt subjectiu.joantes de ses eleccions
jafeia aquesta mateixa feina.Jo tenc ses llicències totes concedides
antes de ses eleccions, molt antes. S'urbanització molt antes
començada, per Io tant no veig cap estranyesa ni res de nou que
jo sigui i tengui tot això perquè tothom ja ho sabia, per Io tant
jo me vaig estranyar un cert dia com vaig veure unes declaracions
d'una persona perquè no sabia que jo fos mestre d'obres. Si
senyor, jo som mestre d'obres o, millor dit, tencuna constructura
d'obres. Per Io tant desmentesc que sigui propietari d'lnvaer,
ademés no hi ha propietaris, són cooperadors, són
cooperativistes, és una cooperativa. I jo no hi tenc part Ho
desmentesc. No vol dir que el dia demà com vegi sa cosa com
funcioni no hi compri un solar si m'interessa. I si no m'interessa
no hi compraré cap."

"I si hi tengués part, què passaria? S'ha de demostrar.
Naturalment si jo, per exemple, som accionista d'una empresa,
d'una altra i d'una altra, una cosa és Io personal i s'altra és Io
polític. Si jo cumplesc sesfunck>ns polítiques segons es manament
real orgànic de s'Ajuntament i segons sa disciplina urbanística,
per Io tant jo en aquests moments no perquè sigui polític hagi
de deixar d'invertir, o no perquè sigui polític hagi de deixar de
fer unes compres.joaixò me pareixtotalmentabsurdoque avui
un polític, avui per avui, no pugui fer una operació com un altre.
Què ha de fer ses coses més ben fetes? Sf senyor. Perquè es
capellans no han de dir mentides, segons ells; es capellans tenen
es celibat, segons ells; ets homos s'haurien de casar tots, segons
ells, sinó llavors poden insinuar que siguin d'un bando o de
s'altre. Per Io tant sa societat mos estipula una estipulació que
a Io millor de vegades mos hem de pensar a veure d'on vénen."
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Mos podries explicar, si ho vols dir, a on hi ha s'arrel
d'aquest problema de sa plaça?

"Bono, es problema de sa plaça és arrel de no d'ara, de fa
molts d'anys. Sempre es batles ja s'havien de discutir amb sa
famosa plaça, però no s'arribava a les males. Avui aquest senyor
se troba totsol, se troba que no té apoio de família, se troba en
unes circumstàncies molt deplorables per molt de doblers que
tengui i jo diria que està un poc psíquicament malament, Jo diria
això perquè no tenc de pensar res més."

"Un des propietaris és don Nicolau i m'agradaria per favor
que xerràssiu amb ell sobre aquestes circumstàncies, a veure
mem que opina, perquè ell és un des propietaris, hi ha donya
Mari i don Nicolau; donya Bàrbara és difunta i per Io tant no pot
dir res, però don Nicolau troba un fet molt lamentable, perquè
aquest homo va venir a s'Ajuntament i va dir respect sa voluntat
de mon pare i sa firma de ma mare que això és des poble. Ara
bé, se troben que un des propietaris, copropietari, comunitat de
béns i resulta que duen un plet entre ells i de rebot pues surt
s'Ajuntament per mig i després se despenja que a jo me vol fer
dimitir, no sé perquè. Varen tenir unes desavenències amb mon
pare, però que jo defensaré per damunt tot sa postura de mon
pare perquè trob que a part de ser mon pare té raó; té raó.
Varen fer uns tractos i Ii entregaren 76 ovelles com varen acabar
es terreno de son Verí, Ii entregaren 47 sacs de blat o 48, no mo
faceu dir perquè no ho sé i què més se Ii va entregar. Es tracto
era aquest Li va donar 400.000 pessetes, es tracto era aquest,
i cada any Ii pagava ses rendes i Ii va pagar, per Io tant, i es
problema és que ell volia comandar de Io que havia venut, dient
que tenia un permís autoritzat de sa companyia primera que he
citada, però no era així, sinó que el tenia mon pare, un permís
per pasturar ses ovelles dins Io que ell havia venut I tot d'una
s'aferrà amb sa caca, que sa mare era propietària des coto i amb
una paraula, inclús hi ha gent des poble, i això ho poden dir, que
els va treure defora sapiguent ell que no era seu, que deixava de
ser de sa família. Tenim testimonis perquè sa gent des poble
només diu Io que hi troba però heu d'anar en es poble llano Io
que hi troba d'aquest assunto, que jo Io que hi trob que és un
doi. Això és un culebrón venezolano, de fa molts d'anys, de l'any
quaranta-set s'ha volgut vengar per una una sèrie de
circumstàncies, per unes revanxes de caire personals quejo amb
ell fa un any i mig que hi vaig xerrar cinc segons i Ii vaig dir don
Xim és molt lamentable que ses famílies tan arribades com eren
s'han de discutir, jo Ii deman disculpes perquè a mon pare, per
Io tant no crec que se portàs molt malament i ell me va dir "Ton
pare m'ha contestat I pentura vostè també Ii havia incitat a
contestar-li. I res més. No Ii vaig parlar de res pus, don Xim
bones tardes, bones tardes Fa un any i mig i jo és s'única vegada
que he parlat amb ell. Dues vegades més bon dia, bones tardes
i mai havia tengut ni cap rinya ni res. Lo que ell volia que Ii dugués
un paper mentre mon pare tengués permís de Io que havien
venut i mon pare Ii contestà que si volia es permís que anàs a
cercar-lo a ca seva. I res més. Això és una cosa personal que ha
desvinculat una cosa política molt lamentable perquè crec que
una cosa és Io personal, una cosa és Io municipal i si sabem
distingir i hi ha persones que no ho creuen però jo sempre he
sabut distingir molt bé Io privat amb Io municipal, a tots mos

anirà bé. Quan confundirem ses coses és quan tots haurem fet
un bugat i noltros mateixos tots mos haurem fet sa clau."

En quant a aquestes manifestacions a damunt el
diari, tu com a regidor què penses fer?

"Jo en aquests moments no puc fer cap manifestació perquè
tenc un parell de jurídics nombrats es quals veuran es pros i es
contres d'aquest assunto segons ells m'aconsellin jo actuaré. Es
moltgreu perquè tothom ho desmenteix aquí, però com aquell
va dir "de Ia calumnia algo hubo" o "algo retuvo", no sé com
diuen, no me va mok bé perquè hem de ser conscients de Io que
deim i cadascú a ca seva i Déu a sa casa de tots. Això si ho
manteníem i ho fèiem moltes coses no passarien i si una cosa que
s'ha venuda, està venuda i no és seva. Què més voldria jo tenir,
que haver venut els solars i tenir els doblers."

VoIs afegir res més a aquestes manifestacions teves?
"No. Només volia manifestar que no m'expulsaran de

s'Ajuntament perquè avui no vivim a una època feudal. No pens
dimitir perquè tenc es recolzament des meus companys de
consistori, des partit i des batle, i es meus companys de
consistori que també són es partit socialista. Voldria que ho
remarcàssiu, tenc s'apoio des partit socialista i no tenc res més
a dir, només que és una cosa molt lamentable que ses persones,
ses persones i torn repetir ses persones, desvirtuin ses
informacions, desvirtuen ses manipulacions i hi hagi unes revanxes
personals en es quals jo consider un culebron venezolano, en es
qual no sé ni per on va sortir, a no ser que damunt aquestes
manifestacions hi hagui partits polítics o persones involucrades
per desenvolupar una estabilitatgubernamental de s'Ajuntament
i no ho conseguirán perquè nokros no volemjugar amb aquestes
coses. Si hi ha una mala interpretació i vinculació, desvirtuació
de s'informació, ho sent molt Noltros de moment no tenim res
que dir ni un partit ni s'altre, mantendrem es nostro pacte, anirà
endavant i si si sa plaça és des poble, que es nostros jurídics ho
estudien, serà des poble i si no és des poble avui, com que
damunt ses normes subsidiàries està com espais lliures públics
l'any que ve serà des poble, amb una expropiació d'urgència."

Moltes gràcies.
Miquel Bosch
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Bar Cas Ferrer
L'equip del popular Bar Cas Ferrer

del Pont d'lnca ha salvat Ia categoria de
Senior divisió Nacional.

El passat dos de Maig acabà el Play-
Offdel descens on el nostre representant
va aconseguir salvar Ia categoria guanyant
per un contundent4aOal KderAlaró. S'ha
de destacar l'entusiasme i les moltes ganes
que hi posaren tots elsjugadors perguanyar
aquest partit que era de vital importància
per salvar Ia categoria. Enhorabona als
jugadors i directiva. EIs qui jugaren aquest
darrer partit foren: Campaner, Sanchez,
De Ia Rosa, Rodr(guez, Cataneda, Mora,
Ponseti. El golegador de l'encontre va
esser en Rodríguez que marcà els quatre
gols de l'encontre.

U.D. Marratxí
EIs infantils de Ia U.D. Marratxf,

han quedat subcampions de Futbol sala de
Balears.

Aquest campionat es celebraren el
passat 30 d'abril i dia I i 2 de maig a les
pistes del "Poliesportiu Prínceps d'Espanya"
del Polígon de Son Castelló.

EIs equips participants foren
Montesion B, de Palma, que va quedar
campió.LaU.D. Marratxíiunrepresentant
Eivissenc. EIs resultats foren:

Montesion B I U.D.
Marratxí 0

Montesion B 4 Eivissa I

iaia.

U.D.Marratxi4Eivissa I

Si haguessin quedats campions els
nostres representants haurien anat al
campionat d'Espanya que es disputaran a
Mèrida.

Aquest subcampionat tanca una
gran temporada du ita a terme pels infantils
de Ia U.D. Marratxí. Donam l'enhorabona
sobretot a Ia gent de Ia Cabana que és on
juga aquest equip.

També ens fan saber que els
jugadors es queixaren una mica ja que
aquesta final es va jugar només a un partit
i no a dos com s'ha fet durant Ia lliga.

Mlguel

Cas Ferrer, senior nacional

Brins esportius

L'equip juvenil de pentaca del club
SaCabanahan quedatcampions de Balears,
Representaran Ia nostra Comunitat
Autònomaals campionats d'Espanya que
esfarana LIeMa,

EnJoan Ferrer, actual entrenador
dels juvenils de f'Sporting Sant Marçal s'ha
hagut defer càrrec dels benjamins i dels
infantilsja que els seus respectius
entrenadorshohan deixatcórrer. El motiu
sembla esser Ia malaclassificació d'ambdós
equips. Creim que aquesta mesura
adoptadaés molt poc esportiva. S'ha <le
saber estar tant quan se guanya com quan
es perd. •

Oi

SABATES I REGALS

C/ de Manacor 90 TeI 24 93 01 Ciutat

BAR CAS FERRER

Local social C.F.S. Cas Ferrer

Penya Mallorquinista £ís Amics de Marratxí

Avinguda Antoni Maura

ES PONT D1INCA
TeI 600732
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EL CLUB CICLISTA SIURELL ESTRENA NOU PRESIDENT
De$ del passat mes de febrer que va

esser e/egft per unanimitat pel sods del dub
com a president En Sebastià Fiol Juan,
cabaneter de naixement i casat a Ca'n Carrio
de Pòrto/.

Es directoresportíu provináal, aquest

títol Ii permet dirigir qualsevol escola de
cidism&Ambellhemparlatdelfuturd'aquest
club cidista de cara a factual temporada.

Quines activitats pensau dur a
terme?

Participar a totes les carreres so-
cials que sapiguem que es facin a Mallorca.

I tot això com ho podeu fer?
Tenim actualment vint-i-una

llicències compreses entre les categories
infantil, juvenil, cadete, afeccionat de
primera, afeccionats especials i veterans
de les distintes categories A,B,C.

Quants de socis té el club?
Comptamambvint-i-nou socis. Per

esser soci es pagar una quota voluntària.
En aquest capítol destacaria que al nostre
club tenim com a socis d'honor en Perico
Delgado i N'Ahraro Pino.

Per esser socis, han de ser
corredors?

Si el que vols dir és que han de
competir, et diré que no importa; Basta
esser afeccionat a les bicicletes i si en té
una de corredor o una de mountain-bike
pot venir amb nosaltres a les excursions
amb bicicleta que de tant en tant
organitzam. De tota manera, si algú vol

Sebastià Fiol

col.laborar i no en té o no pot sortir amb
nosaltres, també ho pot fer. Interessa
tenir-ne molts perquè quan més gran és
un club més bé ho té a l'hora de demanar
subvencions o a l'hora de fer sentir Ia seva
veu.

Co m s'ha presentat aquest inici
de temporada?

Va començar el mes de març fent

_\- i

una carrera a Manacor on obtinguérem
un segon lloc de Ia general que va esser el
portolà Arnau Comas i un primer premi
de Ia categoria afeccionats especial que va
esser En Bernat Mesquida.

A les festes de Pasqua vàrem
participar a Ia carrera de Maria de h Salut
fent una destacada actuació.

A quines proves, en concret,
pensau participar en un futur
immediat?

El proper mes de maigtenim previst
participar a unes carreres a Artà, per
després en el mes de juny participar per
primera vegada a Ia història d'aquest club
a lagran prova a Luarca (Oviedo) a Ia Ruta
de Ia Reconquesta.

FORN - PASTISSERIA

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

C/Queipo de Llano, 8 79 75 72 Pòrtol

Bernat Mesquida i Arnau Comas amb efc trofeus. Enmig d'ells, Sebastià Fio/

En què consisteix tot això?
Aquesta prova consisteix en quatre

proves dins Ia prov(ncia d'Astúries.

VoIs afegir alguna cosa més?
Aprofitaria les planes d'Espòrtu/o,

per fer una crida a tots els afeccionats al
ciclisme que es vulguin unir al nostre club
que s'hi encoratgin; tenen les portes
obertes. Poden fer-se socis a qualsevol
edat. Si voleu més informació passau pel
nostre club que com tothom deu saber es
troba al Bar Es siurell de Sa Cabaneta.
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NOTICIES DEL CLUB
DE MOTOS ANTIGUES

"ES SIURELL"

•»aWfculÉt:
f^ r^ v* *^*VB inw* n.\t~ \r**mr^f

Una bona representació del club
de motos antigues "Es Siurell" -30 socis i
vint motos- anaren a l'exposició Motor
època celebrada al recinte firal de València
els dies 25 i 26 d'Abril. Aquesta exposició
estava dedicada fntegrament a cotxes i
motos. Aquesta és Ia primera exposició
amb caràcter internacional que es fa a
l'estat espan/ol. El dissabte amb tes seves
motos d'època, juntament amb ra resta de
participants feren un "ralli" per l'horta
valenciana i anaren a dinar al poble de
Nacra. S'ha de dir que Ia gent del club "Es
Siurell" va esser molt ben rebuda i els
elogiaren ta seva passió per les motos
antigues. Varen esser el club que exposà
més motos de tota Ia fira. La trobada,
segons conten, va esser molt positiva ja
quepoguerenposarencomú lesdificultats
que es troben per restaurar les motos.
L'organització els convidàatornar-hi l'any
vinent.

D'altra banda els dies I, 2 i 3 de
Maig es va celebrar Ia III volta a Mallorca
de motos antigues. Hi participaren més de
cinquanta motos, algunes d'elles vengudes
expressament del Principat de Catalunya
i del Pa(s Valencià.

La volta s'inicià dia primer de Maig
a Ia Plaça de Cort de Ciutat i anaren cap
a Sa Granja d'Esporles i després d'haver
berenat, s'encaminaren cap a Sóller i LLuc,
on dinaren. Prosseguiren el trajecte cap a
Pollença, Port de Pollença i Port d'Alcúdia.

La segona etapa començà al Port
d'Alcúdia, Artà i arribaren a CaIa Millor.
L'horabaixa del segon dia visitaren amb les
motos les coves del Drac de Manacor.
S'ha de dir que Ia metereologia no acom-

panyà gens aquest dia i el trajecte des de les coves de Manacor fins
a CaIa Millor es va fer enmig d'una immensa tormenta.

El tercer dia estava previst anar a Cales de Mallorca,
Felanitx, Porreres i Algaida per acabar Ia volta a Ia seu social del
club, el Bar Can jaume de Pòrtol. Però el mal temps obligà a fer
canvis i aquest itinerari no es va poder fer. Llogaren un autobús
per desplaçar Ia comitiva. També es facilità el transport de les
motos vengudes de fora. Aquest dia hi hagué un petit incident ja
que el propietari del restaurant Binicomprat no complí Ia paraula
de servir-los el dinar com estava acordat prèviament

Rafel Crespí

Coneguem els joves
del Club Bàsquet PIa

Es en Manolo Galmés Lorente. Te
15 anys /jugo amb fequip coc/et de/ CB. PIa.
B Hoc que ocupo dins fequip és el de Pivot, no
es un jugador mort art però saka i fa mort de
lloc. Des de fa 3 anys a ara ha tengut una
gran progressió, tot gràcies a Ia seva
constància. La qualitat que més Ii podem
destacar és Ia lluita i fes ganes que posa sota
els taulers, i el seu defecte és Ia falta de
confiança en si mateix a fhora de llançar. En
definitiva és fort, constant i té morta il.lusió.

Per què començares a practicar
el bàsquet?

Fa 3 anys me va arribar Ia notícia que
s'havia fet un equip de bàsquet de Ia meva
edat i vaig anar-hi, des de llavors no ho he
deixat.

Abans d'aquest esport en
practicaves algun altre?

S(, el futbol però no hi ha punt de
comparació.

Què es el que més destacaries del
teu equip?

El que destacaria damunt qualsevol
altra cosa, és el gran "companyerisme"
que hi ha, per això més que un equip som
una "fam(lia".

Què trobes més important per
un equip, l'equip o "Ia família"?

Crec que el més important és "Ia
famflia" ja que si som tots un, l'equip dóna
més rendiment o al menys hi estam més a
gust però si només fóssim un equip que
mos veim per jugar no seria tan agradable.

Quins hobbies tens a part del
bàsquet?

M'agrada escoltar música, anar al cin-

Manolo Golmés

ema i nedar.
QuI és el teu ídol dins el món del

bàsquet?
Michael Jordan i jo mateix.
Tens qualque record agradable

d'aquests 3 anys?
Si,fou laprimeravictòriacontral'equip

del Campos.
Qualque record negatiu?
No, per ara no en tenc cap.
Estau animats per enfrontar

aquest intercanvi a Tarragona?
S(, hi anam amb morta il.lusiója que per

alguns és el primer pic que sortim de l'illa,
i aquesta oportunitat l'hem d'aprofitar al
màxim inclús guanyant els dos partits i
deixant el nostre poble molt alt

Que tengueu molta de sort i poguem
contar aquesta victòria que no dubtam que
aconseguireu.

Quant a Ia lliga, els equips sèniors
segueixenjugant el Trofeu jordijuan on el
PIa de NaTesa "A" continua sense conèixer
Ia derrota i el Plaseba ja n'ha perdut dos.
Les cadets femenines segueixen en quart
lloc mentres el cadetsmasculinsvanen
novè lloc.

JDfxroi
Cafè

Especialitat en
*Entrepans detottípus
*Entrepans calents

C/ Joan Alcover - cap de cantó Tt Sureda Portell
TeI. 46 26 05 Ciutat



DES DE M CASA DE LA WLA

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
AREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

VIATCE CULTURAL

SEVILLA-EXPO'
12 JUNY PALMA-SEVILLA. (RODALU).- Presentacióal'aeroport

a les 19'15 hores per sortir en el vol directe capaSevilla deies
20*45 hores. Arribada, acomodació a I 'autocaritrasIIat a
l'hotel. Allotjament.

•'•:•:•;• ' ''•'•;'

•:•': '• ' ' *'"'"-"• • '*:$&

13 JUNY SEVILLA (RODALIA),- Allotjament i berenar a l'hotel. A
les 08'00 del matí trasllat a I'EXPO'92. Dia complet per
visitar l'Exposició Universal. A les 24'00 hores trasllat a
l'hotel.

14 JUNY SEVILLA (RODALIA)-PALMA.- Berenar a l'hotel. A les
08'00 hores del matí trasllat al recinte de I'EXPO'92. Dia
complet de visita. A les 21'00 hores trasllat a l'aeroport per
sortir en el vol de les 23'00 hores cap a Palma. Arribada i fi del
viatge.

PREU PER PERSONA... ..34.9OO PTS

AQUEST PREU INCLOU:AVIO PALMA-SEVILLA-PALMA (DIRECTE)
ESTATGE A L'HOTEL EN RÈGIM D'ALLOTJAMENT I BKRENAR.
TRASLLATS DESCRITS A L1ITWERARI.
ASSEGURANÇA DE VIATGERS.
ACOMPANYANT DES DE PALMA

NO INCLOU: ENTRADES A L1EXPO I ALTRES SERVEIS DINS EL REONTE

ESTATGE: HOTEL LA BARCA. TEL 955-391025. LEPE (HUELVA)
PLACES LIMITADES

INFORMES I RESERVES: CASA DE LAV&A (SA CABANETA)
TEL.602700-60276l
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L'URBANISME,
UNAASSIGNATURA PENDENT

A MARRATXI

L'urbanisme és el gran cavall de batalla de molts
d'ajuntaments de Ia nostra illa. El fet tur(stic, aixi com també Ia
projecció exterior, de cara al 93, de Mallorca com a segona
residència dels Europeus ha fet que especular amb el territori
sigui una febre contagiosa que s'ha espargit entre el que uns
anomenen energúmens impresentables i altres en diuen homes
arriscats creadors de riquesa.

Crec que Ia primera cosa que haur(em de definir és què
és l'especulació. Especular és gairebé fer contraban amb les
terres rústiques, és a dir: en principi no urbanitzables. Consisteix
a comprar-les a baix preu perquè no són rendibles per a
l'agricultura o per qualsevol altra raó, i després, amb connivència
amb l'ajuntament -normalment-, fer una modificació de les
normes subsidiàries i declarar-ho edificable.

Marratxí, - que a més compta amb l'al.licient d'esser un
municipi proper a Palma, per tant, per aquesta proximitat Ia gent
hatriatveniraviure aquíper fugir de l'ofegor de Ia ciutat, cercant
allò que avui en dia es diu qualitat de vida-, ha sofert en aquest
darrers anys un creixement desmesurat, sense cap estudi previ
i sense, a parer nostre, calibrar-ne les conseqüències que
d'aquest creixement se'n poden derivar. Això ha comportat, a
curt termini, una destrucció sistemàtica del territori i a Ia llarga
pot crear altres problemes com una alta fiscalitat derivada del
cost de mantenir un terme excessivament urbanitzat: arreglar
carrers, mantenir els serveis dotats; creació de nova
infraestructura, adquisició d'aigua potable - Marratxf, tots ho
sabem és terra de secà i l'aigua és un bé escàs-, problemes de
contaminació, medio-ambientals, de trànsit, de places escolars...
etc. etc.

Amb el nou consistori, aquesta febre urbanitzadora
sembla que no tengui aturai. Gairebé a cada plenari de Ia nostra
corporació hi ha l'aprovació d'una nova urbanització, ra recepció
d'una ja enllestida...

En el ple del 2-4-92 es suscità una discussió gairebé
surrealista. S'aprovà Ia urbanització de Son Verí - jafatemps que
hi ha els cartells publicitaris a h carretera-. En aquest ple el PP-
UM es mostrava "proteccionista" vers Ia garriga. Parlaren de ta
destrucció de 3.000 a 4.000 pins -mai ens haguéssim pensat que
els estimassin tant- i que si els solars havien de ser de 500 o 800
mts. No entenem aquesta discussió ja que el PP-UM, hereu de
Ia tasca de govern de l'anterior consistori, reclamava protecció
per a una zona que l'anterior consistori declarà urbanitzable. Si
tant estimaven els pins, no haver-ho declarat urbanitzable
abans!. La resta és pura retòricafarisea. El projecte d'urbanització
ja era a La Casa de Ia ViIa abans que entràs el nou consistori.

Per tant veim que els Independents, Miquel Pascual el seu
líder illenc s'ha mostrat ferm partidari de Ia Llei d'Espais
Naturals, i el PSOE es veuen lligats de mans i han d'executar allò
que tal vegada no estava consignat als seus respectius programes
electorals. De tota manera això no és excusa perquè el consistori
no actuïamb més fermesa. Es parlà que si no s'aprovava aquesta
urbanització s'haurien de pagar indemnitzacions. Això seria

molt discutible. Ara s'ha conegut Ia sentència de Sa Punta de
n'Amer on el Govern Balear no ha de pagar cap indemnització
als propietaris. De tota manera, ara, quan gairebé es du un any
de tasca de govern molts de marratxiners trobam en falta uns
plantejaments racionals envers l'urbanisme i en canvi, sí que hem
vist manifestacions cofoistes que deien que Marratxí l'any 2.000
hauriagairebéduplicatlapoblactóactual.Semblaqueelconsistori
actual té ben assumit aquest creixement incontrolat

Què s'hauria de fer? En principi s'haurien de suspendre
parcialment les normes subsidiàries -consti que he dit parcialment-
i plantejar-se seriosament amb estudis especialitzats, escoltant
totes les parts implicades quin model volem per a Marratxí l'any
2.000 i actuar en conseqüència. No fer-ho suposa continuar Ia
inèrcia degradant del municipi i empitjorar, a curt termini, h
nostra qualitat de vida.

Quan he dit suspendre parcialment les normes subsidiàries
no vol dir aturar h construcció. Es tracta d'analitzar les normes
i veure on es poden millorar per no seguir ra degradació del
terme, i seria aquests aspectes parcials els que caldria suspendre
i revisar.

Esperem que ben aviatvegem aquest canvi substancial en
Ia política urbanística del nostre terme.

Rafel Crespí
(PSM-Nacionalistes de Mallorca)

UN ENTRANYABLE BIGOT...

Durant tres anys vaig tenir un bigot que em donà
classes de física. Malgrat un amic nostre que té J.LL. per inicials
el motejàs "es mostatxí" en el fons Ii teníem i Ii tenim gran estima.
Perquè en el fons respirava bondat per tot, i malgrat de tant en
tant posava un examen una mica difícil, mai va tenir amb
nosaltres actituds que ens provocassin el típic rebuig professor-
alumne.

Més d'una vegada vàrem riure amb ell a classe. Fins
i tot en record una que ell mateix va riure de bon gust "Per
imperatiu legal" ens donava les classes en "ra lengua del imperio"
i en un magnffic moment d'inspiració en lloc de dir "acordaos"
ens va dir "acostaos". Altres vegades érem nosaltres qui Ia
provocava. A COU, els dijous el teníem a darrera hora, des de
les cinc menys deu fins les sis menys quart Com que les classes
de COU estaven molt més lluny que les altres sempre tardava
una mica. Si es feien les cinc i no havia vengut el nostre delegat
(si és que hi era, perquè quasi mai venia a classe) ens deia "Au
idò, partim!". Però sempre el trobàvem pel camí de sortida.
Aleshores tots havíem de tornar a classe, llevar-nos els abrics,
treure els llibres... amb el que perdíem un bon grapat de minuts.
També va ser ell qui va fer famosa Ia frase "anam a berenar?". La
pronunciava sempre a l'acabar les classes que coincidien abans
del temps d'esplai del matí. Com imaginareu, és bon amic dels
bons entrepans...

(>»)
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(«<) Moltes vegades que ens reunim els companys de
llavors, recordam amb nostàlgiaja un dia en que a classe, estant
dret damunt b tarima i disposat a dictar un exercici per fer, ens
digué que "aquest enunciat és tan llarg que crec que m'hauré
d'asseure per poder-lo dictar". Va ser ell qui inicià en nosaltres
eternes disputes en torn a Ia lletra u, ja que ell ens digué que es
deia "nu", i akres professors que es deia o "mu", o "fu" o "bu"
0 fins i tot "mi". Vista tanta disparitat, nosaltres Ii dèiem "nyu".

Prou d'anècdotes. Aquell bigot és b cara de Ia
tranquil·litat i Ia bondat Es una mica calbet, amb quatre cabells
davant del front, més alt que jo (cosa que no és gaire difícil, sinó
més bé extremadamentfàcil), amb caminar pausat, sense pressa,
assaborint Ia vida, i amb Ia timidesa pròpia d'aquells que solem
dur les mans dins les butxaques. Ben vestit però sense passar-
se, aquell bigot va estar exactament igual des de segon de Bup
fins a COU. I dins tanta senzillesa i bondat s'amaga tot un físic!
1 això és el que més admir, especialment des de que circul per
un món de llicenciats en què pràcticamenttots tenen unaxuleria,
preponderància i prepotència de consideració. Disposat a ajudar
sempre, i preocupat en excés, mai ens causà problemes, i crec
que puc dir que mai n'hi causàrem. Un detall concret farà que el
conegueu bé: d'una caricatura per ordinador que Ii feren els que
anaven un curs per davant del meu, no sols l'agafà amb bon
humor sinó que tot d'una es va fer amb una còpia i h penjà al
tauló del seu despatx.

Tirs parabòlics, resistències, condensadors,
voltatges, potències, intensitats, treballs, moments i moments
angulars, velocitat i velocitat angular, energies, caigudes lliures,
globus que pugen mentres tiram pedres, forces, teoremes,
angles, matrius, el sistema solar, blocs que cauen per plans
inclinats, gravetat, equacions i sistemes, Gauss, bales que es
disparen a parets, satèl·lits que giren al voltant de Ia terra,
roçaments, piles, politges, eixos de coordenades, vent solar, el
HaIIeL. Tot això i més ens ensenyà bonament aquell bigot.

Amb el temps és com es reconeixen les grans
persones i els bons amics. Són aquells que malgrat faci temps que
no veus i te'ls trobes pel carrer et fan un cas impressionant i
notes en ell una alegria sincera per h troballa. EII n'és un
d'aquests, i el que em fa més feliç, és que el veig feliç quan me'l
trob.jo tenc Ia mateixa alegria. I és que Ia petita rajoleta del vell
Ford Fiesta btau (al cel sia) d'en Pere tenia raó: "Ia vida està feta
de petits detalls".

Gabriel Angel Vich i Martorell

OBRACUmJRAlBÀLEARPE MARRATXÍ

D ia29de maig a les 20'30 a !aCasadeCulturade
^Escorxa<for:dePort6t

Damià Pons,E/nac/ona/iimeaMa//orca';':-.::-y:: Ei

D&5dejuty* te$2030a te$a& pàrroquíafdesPont
d'Inca

GabrielJanerManila,Poro<//'s<f'orquicf/es

2001

2001 va ser el títol d'un film que va fer Història, però, en el
nostre cas, 2.001 és el nombre d'habitants que ha de menester
Pòrtol per poder optar a una apotecaria.

No seré jo qui entri en consideracions legals que expliquin
per quin motiu aquells nuclis de població que tenen menys de
2.000 habitants no poden tenir una apotecaria. I si Pòrtol fos una
illa, es donarien els mateixos condicionants?.

El que em preocupa de tota aquesta història, que no és ni
mok menys exclusiva de Pòrtol, del terme municipal de Marratxí
o de Mallorca, és que en aquesta societat europea, occidental,
moderna i progressista (això ens diuen, almenys) encara existeixin
entrebancs per a que una persona instal.li el seu comerç, el seu
negoci, el seu laboratori, el seu taller, el seu magatzem o Ia seva
oficina allà on vulgui i consideri convenient, deixant de costat el
padró municipal d'habitants.

Una de les poques autèntiques llibertats que consagra Ia nova
Europa que es gestà a Maastrich fa poc mesos és, precisament,
Ia llibertat de comerç. Si, precisament, aquesta llibertat comercial,
duita fins a les seves darreres conseqüències, ha romput o està
començant a rompre definitivament amb situacions de privilegi,
com en Ia comercialització del petroli o del tabac, ¿com és
possible que existeixin impediments legals a Ia instal.lació d'un
comerç que, endemés, és un servei públic, en una determinada
localitat?.

En Ia societat en què vivim, tant si ens agrada com si no, Ia
iniciativa privada i el no-intervencionisme estatal són les dues
bases fonemantals de l'economia. Fora de joc han quedat el
proteccionisme i el dirigisme estatals, tot i que això pugui
resultar especialment dur per a determinats sectors (el petit
comerç, envers les grans superfícies).

Pòrtol no pot optar ara mateix a Ia seva pròpia apotecaria,
simplement perquè té menys de 2.000 habitants. Quí posà el
límit en 2.000 habitants?. Per què no es posà en 1.800, o en
1.500?. Quantes apotecaries poden instal.lar-se a Ciutat? La seva
ubicació pot ésser arbitrària o ha de respondre a criteris
demogràfics?. Si ara Pòrtol tingués 2.001 habitants i l'any proper
el cens es reduís en 200 persones, es retiraria l'apotecaria ja
¡nstal.iada?.

Finalment Pòrtol tindrà Ia sevaapotecaria, tot i que no arribi
als 2.001 habitants. Temps al temps.Es qüestió de mobilització
popular i de voluntat política. Tanmateix Ia situació és bastant
surrealista: mentre Pòrtol necessita d'un mínim de població per
poder optar a un servei públic de primera necessitat, a Quart de
Poblet (zona metropolitana de Ia ciutat de València: 1.500.000
habitants) es volen instal.lar un magatzem on poder deixar els
milers de parallamps radioctius que ens han instal.lat a escoles,
hospitals i edificis públics i que, evidentment, no volem que hi
siguin. Quines coses!.

Anton/ Roca
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UNPOCDETOT

Per CORREU ens assabenten que:

El Col.legi oficial d'arquitectes de Balears
organitza les PrimeresJomades d'ARQUÍTECTURA
ITURISMEentreel 4 i el 6 de juny amb el tema
"L'edifici hoteler i el seu entorn".

A Ca'n Remei de Manacor va tenir lloc un curs
pràcticd'iniciacióales ARTSTRASCENDENTS els
dies 9 i IO de maig. Més informació al 84 44 75.

El Gabinet de Premsa de Ia CAIB informa
queel ConsellerdeSanitat vafer entregadels Premis
en Defensa del Consumidor. També que el Govern
Balear es proposa regular Ia caça amb filats i acabar
amb l'actual indefinició sobre el tema. Finalment,
d'un informe de Ia Direcció Gral de Consum es
desprèn quedurant 1991 hivahaverl5reclamacions
de marratxiners, s'aixecaren47 actesd'inspecció a
Marratxi a partir de les qualss'incoaren 9 expedients.

El GOB informa que Ia Uei d'Espais Naturals
corre perill. Per això ha decidit impulsar Ia creació
a l'àmbit de Mallorca d'una coordinadora
d'entitats anomenada INICUVTIVACIUTADANA
EN DEFENSA DE LA LLEI D'ESPAIS NATURALS.
Estàoberta a tottipus d'associacions i d'entitats
i s'hi podran adherir partits i Ajuntaments.
Contactau amb el 72 I I 05.

La Diòcesi mallorquina va participar el
passat26d'abril en IaJORNADA MUNDUVL DE
LES COMUNICACIONSSOCUVLS, decretada pel
Concili Vaticàll ambl'objectiudecrear consciència
entre els cristians de Ia importància dels mitjans de
comunicació.

Durant elpassatabril l'Orquestrade Cambra
Teatre Lliure va programar Ia sèrie ORIENT/
OCCIDENT.

La secció de Promoció de Ia Salut del Servei
d'Acció Social i Sanitatdel Consell lnsularde Mallorca
ha iniciatl'edició d'una col.lecció de fulletstitulada
QUADERNS EDUCATIUS PERAPARES. L'objectiu
general dels fullets és aconseguir informar i
sensibilitzar els pares sobre el seu paper com a
educadors.

L'Obra Cultural Balear de Campos ens
convidà a Ia inauguració del nou local social de Ia
revista RESSÒ dia 8 de maig. Enhorabona.

PUBLICACIONS REBUDES:

ITINEMKI URBÀ PEL POBLE OE
LLUCMAJOR, de Miquel MonserratiFerrer.

Edicions depinteenample, 2(199!)
Interessant aproximació a l'arquitectura

i a Ia històriadeUucmajor a través de deu aturades
comentades per dins Ia població.

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES:

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

CAMPANET. 60 (l-ll 92) Celebren el desè
aniversari amb un número especial. Enhorabona.

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA Sant Joan
Bapflia (l-ll 92). Primera recepciód'aquest butlletí
de sant Adrià de Besós sobre temes relacionats
amb el món de Ia fotografia. Ben arribat

BARRETINA. 92 (Primavera92).Publicacio
del Grup sardanistaMontserra^deUeida,queens
arriba per primera vegada. Benvinguda.

BUTLLETI INFORMATIU DEL
CENTRECATALA DE ROSARIO.93.94 (Argen-
tina,IX,X9l).

BUTLLETl OFICIAL DELPARLAMENT DE
LES ILLESBALEARS. I6a21 (l.ll 92).En el núm 16
hi trobam Ia Uei reguladora de l'impost sobre
instal.lacions que incideixen en el medi ambient

CÀMERA CLUB SABADELL 97 (XI-XII9I).
CATALONIA TODAY.vol.4.Num I (XI9I).

Revista feta a Spring Texas, USA,per l'American
Institute for Catalan Studies (AICS). Notícies
d'actualitat i cultura catalanes en anglès. Ben arribada.

CIRPT. Agenda Científica. 224, 225, 227
(Barna, III, IV, V 92). Entre altres coses anuncia el
Curs d'introducció als mètodes de Ia medicina
preventiva (25 V-6 Vl),el Curs de Dretper a psicòlegs
del treball i les organitzacions (IV a Vl), el Curs
d'interpretaciomusical(27 IVa 15 V), el Curs
d'operadorsd'instal.lacions radioactives (I-I7VI),
el Curs de mètode si tècniques per a l'estudi de Ia
població (IX 92- V 93), Ia Semaine Mondiale de
l'Innovation (2 a 5 Vl), el Congrès europeu de
cirurgia (Brussel.les, 2 a 5 Vl), el Congrés mundial
dedermatologia(NovaYork, I2al 18 VO, el
Congrés internacional sobre toxicologia (Roma, 29
Vl a 4 VIO

CONFLENT. 175 (Prades, Ml 92).lnclouen
un article sobre Aristide Maillol, escultor, que
il.lustren fotografies d'una exposició feta al palau
dels reis de Mallorca de Perpinyà. Hi ha també
unarticle sobreels rellotges mecànics al Rosselló
entre els seglesXIV-XVIIi,entred'altres, el poema
Tordor de Pere Taillant

EL CORREU DE LA UNESCO. 163 (Barna, I
92). Dedicat a AI-Andalus, ambdiversos aspectes
com Ia coexistència de diverses llengües i cultures,
lesarts ilatècnica.Tambéhitrobam unaentrevista
amb Melina Mercouri i unreportatgesobrel'harem
de Topkapi.

ESTELA. 1052 a 1054 (I a III 92). Revista
informativa que ens envien des de Calella. Noticies
i comentaris de l'actualitat d'aquella població
catalana. Benvinguda.

FLAMA. any IO l-2(l-ll 92). Desdel Casal
dels Països Catalans de Toronto, al Canadà, ens

arriba aquesta nova recepció. Benvinguda!
FREQÜÈNCIES. 2 (Il 92). Ens arriba aquesta

publicació des de Mataró, subtitulada "Revista de
Llengües iPobles" i editada per laJoventutCatalana
d'Esperanto.Enaquestaocasiótracta sobre eltema
de Balcània. Benvinguda.

FULL DOMINICAL 8a 16 (Mallorca.il a IV
92).Enelnumerol2(22lll)hi trobam una fotodels
membres delseminari menoronhiveimelsportolans
Tomeu i Mateu MoII. El 14 ens assabenta de Ia mort,
dia 15 de març a son Godeu, de sor Margalida
Ferrer Mateu,franciscana de 81 anysqueenduia
59 de vida religiosa. A Pòrtol encara Ia recorden
perquèvaser superiora del convent El FuII diu "Fou
una dona senzilla que deixi per tot arreu l'aroma
de Ia virtut que es percep abans d'esser
descoberta". Descansi en pau.

. HISTORUV Y VIDA. 289 (Barcelona, IV 92).
En destacam els articles L'arquitectura militarà
l'antiga Grècia, L'apassionada vida de Stendhal, La
Revolució russa i Ia URSS fins a 1939, La façana de
Ia Seu de Barcelona, La Música a l'antic Egipte, EIs
paradisos promesos, i JFK.

INFORMATIU CODOLADES.4.S (Palma,
XII9I,IV92)

LA NOSTRATERRA. 1,2 (II, III92). Publicació
mensual intercomarcal que ens arriba des de Ueida
i inclou les Garrigues, Ia Noguera, el PIa d'Urgell, Ia
Segarra i l'Urgell. Surt amb Ia intenció d'oferir
aquella informació que, per diversos motius, no té
cabuda en els mitjans de comunicació
convencionals. Ben arribada.

L'OPINIÓ. 50 (I 92). Revista de Premià de
DaIt, amb caràcterd'informatiulocal.Benarribada!

PORTAL NOU. 109 (Ml 92).Publicacio
bimestralquevede Llorençdel Penedès, població
del Tarragonès . Informatiu local. Ben arribat

RESSÒ. 249 a 251 (XII 91 a III92). Publicació
que ens arriba de santa Coloma de Farners (La
Selva). Informació local íntegrament en català. Ben
arribada!

RUFACA. 121, 122 (II, III 92).Revista
informativaqueensarriba desde Puigcerdà, a Ia
Cerdanya, íntegrament en català. Benvinguda.

SIPAJ mensual. I53a I55(lla IV92). Revista
d'informaciójuvenil queens arribadesdeBarcelona.
Inclou, a més de diversos articles i
col·laboracions, informació sobrecursets, beques,
i concursos, un dossier sobre escoles i grups
dedicats a l'ensenyament d'arts escèniques, un
reportatge sobre el club de fans dels Beatles I un
calendari mensuald'activitats. ElDossierésdedIcat
als Grups i recursos per Ia pau. Benvinguda!

S'ULL DE SOL 19,20 (Alaior, III, N 92). Al
19 hi trobam notícia de Ia mort del germà Gabriel
LJuis, dia 28 de desembre a Ia SaIIe del Pont d'Inca.

LA VALL 125, 126(11, III 92).Butileti de
l'Associació Cultural

Vallgorguina. Inclou el noticiari del'entiat i
colJaboracions sobrediversos temes,ambreferencia
constant a Ia població de Vallgorguina (Vallès
Oriental). Benvingut

ZErTSCHRIFT FUR KATALANISTIK. vol.4
(1991). Revista d'Estudis Catalans editada a
FrankfurtamMain.lnclou Elcatalà al 'Tesoro de
Ia lengua castellana o española" de Sebastián de
Covarrubias, de RoIf Eberenz; Cap a b recerca
sistemàtica sobre l'adquisició fonològica del català
com a primera llengua en criatures multilingües, de
Conxita LJeóiunasèried'articles enalemany sobre
temes puntuals de llengua o de cultura catalanes.

a-
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Escoles de Marratxí - Líceu Balear, vuitè B
Foto:Tolo Aguilar

Si els alumnes de vuitè A del Liceu
pontdinquer resultaren competents,
aquests encara són més enrollats. Basta
dir que ja hi ha tres "periodistes" fitxades
per Pòrtu/o.

Quinze persones del mateix Pont
d'Inca, dues dels Garrovers, deu de Palma,
una de son Ametller i una de santa Maria,
configuren b diversitat geogràfica de Ia
classe.

Quant a les futures aspiracions tenim
metges (un d'ells "sense fronteres"),
puericultores, secretàries, missers, poli-
cies, dentistes, perruquers, mecànics,
fiscals, electricistes i gimnastes de I'INEF.
N'hi ha per tots els gusts.

EIs noms d'aquests/tes valents/tes són:
Antoni AfordaJaume, Germà Benito, Elena
Bosch, David Bustamante, Miquel A.
Charneco, Pere D(az, ToIo Escandell

Buades, Neus Fullana Lladó, Llufs Garcia
CoII, Elena Gervilla, Julià Ginard Perelló,
Carles Gómez, Francesc Hurtado,Joan A.
Martínez M. , Rafel Martínez P., Joan M.
Montoro Adrover, Mari Cruz Motoso,
Susanna Moyà Tugores, Carolina Negro,
Roser Oliver, M. Perelló Cerdà, Xisco
Pérez Mas, Raquel Pulido, Marta Rivera,
Miquel A Pascual Covas, Eva M* Rosa, M*
Josep Sastre Moragues,Josep M. Talavera,
Félix Tora, Manuel Torreiro, Xavier VaIIe.

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'Algaid(

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)

carpetes damunt els genolls, perquè no hi
ha cap altra taula, ni tan sols com les
petitetes d'alguns funcionaris.

El dia 9 d'abril me vaig presentar a
l'Ajuntament a veure uns expedients. Tot
ocupat; fins i tot, Ia sala dels regidors. No
vaig trobar altre lloc que dret vora l'escala
que duu a Ia Secció d'Obres, ple de diaris
per en terra per eixugar l'aigua de les
goteres, amb els papers damunt un armariet
baixque hi havia. El Sr. MartíSerra, primer
tinent de batle, passà vora meu un parell
de vegades. Anava a Ia sala de plens, reunit
amb no sé qui. No vos penseu que mirés
si trobava cap lloc una mica decent per
estar jo. Ben alerta! La predisposició, Ia
voluntarietat, l'amabilitat, Ia cortesia,
l'educació, i totes aquestes cosetes que

vol fer creure, només les coneix quan hi ha
gent davant, o ta premsa; o sigui, sempre
que Ii serveix d'imatge. I no és Ia primera
vegada que en fa gala.

Quan vingué una funcionària a dur-me
uns papers més, vaig comentar una mica
fort, a veure si algú me sentia, que només
mancava seure'm baix les goteres de
l'escala i que me fessin una foto. Mirau per
on, el Batle, el Senyor Miquel Bestard, me
va sentir de dins el seu despatx, perquè, en
això, que vengué al segon i digué: "En
Marçal té tota h raó. Si no hi ha cap lloc,
vés al meu despatx, a Ia taula". Li vaig
donar les gràcies i hi vaig anar. Casi tot
d'una, m'informaren que hi haviaun despatx
buit, i el vaig ocupar fins que vaig acabar.

Tot això, per què? Perquè en castellà

diuen "Io cortés no quita Io valiente". A
ningú. Ni al batle, ni al primer tinent de
batle, ni a mi. VuII agrair públicament i
aplaudir l'actitud del Sr. Miquel Bestard,
perquè, essent batle, m'ofer( compartir, a
penes adonar-se'n, el temps que fóra el
seu despatx. I vull pegar "un palo" al Sr.
Martí Serra, que essent primer tinent de
batle, i havent passat vora meu un parell
de vegades, no tengué nassos d'arreglar
aquella situació ridícula. Ni tan sols fer-ne
menció. De totes maneres, ra cosa no té
més importància. Però, per regla general,
un botó basta per mostra. I és que el Sr.
Serra sabeu que hi mira pels altres! Només
quan hi pot treure un profit, un futur vot
A mi, naturalment, no el me pot treure, i
dia 9 d'abril no hi havia públic davant, ni
premsa— només goteres.

Marçal Palou Rigo.-
Regidor del PP-UM

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Dia 2-4-92 Fou robat u n ciclomotor marca
Derbi.

Dia 3-4-92 Es varen produir actes de
gamberrismea EUROCHEF. Un cava mossegar
a un nin al carrer Cabana.

Dia 4^-92 Varen acompanyar una veïnada
de sa Cabaneta al servei d'Urgències del Cen-
tre de Salut de Marratxi.

Db6^-92 Donaren avís d'un cotxe bomba
davant el centre de preescolar de ca ses
Monges de sa Cabaneta.

Dia 7^-92 La Policia Local va intervenirun
aparell per tirar bolles de vidre.

Db 8-4-92 Foren detinguts per pressumpta
temptativa de robatori J.S.C. i I.BA El camió
PM-0554-BG va sofrir u n accident a l'Autopista
d'Inca a h zona en construcció.

Dia9-4-92 Robatori dinsuna caseta d'obres
a b urbanització de son Caulelles Nou, varen
robar eines electròniques de construcció. El
Jutjat de Pau de Marratxiva requerirà b Policia
Local per un embargament a una empresa
d'embarcacions.

Dia 10-4-92 Un camió carregat de peix va
quedar enfangat; b Policia Local amb ajuda d'u n
camió grua va ajudar a treure'l.

Dia 1 1 -4-92 Fou robat el cotxe amb
matrtcub PM-70847.

Dia 12^-92 El Ford Festa amb matricula
PM-7262-U a Ia matinada va xocar contra una
farola, no hi hagué ferits.

Db 13^-92 De b Rectorb de Sant Marçal
i de dins una cartera varen robar 15.000,--

Ptes,
Dia 14-4-92 A les 8,15 hores al creuer dels

carrers General Franco amb General MoIa,
varen xocar dos cotxes per no respectar un
d'ells l'Stop. La Pl. i Ia G.C. es varen fer càrrec
de les diligències. A les 16,30 hores fou atès per
Ia P.L. Guillem P.C., que havia sofert una ferida
al cap quan davalbva del cotxe, fou necessària
Ia intervenció mèdica.

Db 15^-92 La P.L. va haver de traslbdar
a un Centre Mèdic el ninJordi G.Q, que s'havb
clavat un vidre a Faítura del pit, el seu estat és
lleu. A les 20,30 Ia P.L i G.C. varen haver
d'intervenir per calmar els ànims d'un fill de 19
anys Cesar OS. per problemes de toxicomania.

Dia 16^-92 Intervenció de b P.L. en una
baralla entre marit i esposa.

Db 17 -̂92 Recerca i trobada d'una dona
de Ia tercera edat al Pont d'Inca.

Db 18-4-92 Intervenció de Ia P.L. per
problemes ocasionats al si d'una famflb per un
toxicòman. Tasques d'investigació dels
possibles autors de robatoris al 35 del carrer
Major de Pòrtol. Intervenció a un accident en
ferits. Intervenció de Ia P.L. al Camp de Futbol
de Son Caulelles per disturbis.

Db 2M-92 Intervenció a l'incendi d'un
cotxe del carrer Cabana. Robatori d'un
ciclomotor a Sant Marçal.

Dia 24-4-92 Fou apagat un incendi per b
P.L. a b urbanització dels Garrovers

Db 27^-92 La P.L. intervé davant una
agressió amb resultats de ferides. Es varen
produir incidents provocats pels veïnats al
cami des Jard! d'en Ferrer.

Informació facilitada pe/ caporal de ki P.L

PRECISAMENT...

Fa I50anys(malg. 1842)
El secretari municipal informa que hi

ha morts pocs veïnats que es presentin a Ia
secretaria per inscriure els naixements,
matrimonis i morts al registre civil, com
està manat; llavors ell ha de passar per Ia
parròquia per completar les dades, El
consistori resol que el saig faci un pregó
anunciant que cap veïnat no gosi batiar,
casar ni enterrar sense haver passat
prèviament per Ia secretaria municipal per
tal d'inscriure's al registre civil i dur Ia
corresponent papereta a Ia parròquia.

Enfal25(maig. 1867)
Han d'eixamplar un cam( del Pont

d'Inca en el lloc denominat "can Xic".

EnfalOO(malg. 1892)
Adjudiquen definitivament Ia subhasta

de l'arbitri de matances a Antoni
Zanoguera i Mesquida.

Donen permís a joan Capó Salvà í a
Antoni Canyelles Ordines per edificar una
paret a llurs respectives propietats.

Enfa75(abrii. 1917)
La comissió d'obres considera que Ia

paret edificada per Pere Bestard Capó en
el camí del Molí de Pòrtol es tracta d'una
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urbanització.

Precisament aquest mes... (març
zones verdes i altres usos púbrics de b

obra que amillora i embelleix Ia via publica,
però que no va deixar l'amplària deguda al
camí i, per això, considera que h paret ha
de ser tomada en Ia part que confronta
amb el cam( i envien a dir al propietari que
l'ha d'enderrocar en un termini de deu
dies.

La Comissió d'obres ha de passar a
donar Ia tirada de b paret que Antoni
Canyelles Palou vol construir a b seva
finca "ca naXesqueta" de Pòrtol i fa partió
amb Ia via pública.

Enfa75fmalg. 1917)
La Comissió d'obres passarà a donar Ia

tirada de Ia paret que ha de construir
Antoni Ramis Canyelles amitgera amb el
camí de sa Comuna.

El consistori ha convingut amb Pere
Bestard que tomarà h paret del camí des
MoK abans d'un any i Ii pagaran el terreny
expropiat per tal que el camí pugui tenir
l'amplària corresponent.

L'Ajuntament compra una màquina
d'escriure Smith Premier IO a terminis.

Enfa50(abrll. 1942)
Han aprovat el pressupost

extraordinari per a Ia construcció de b
nova casa consistorial. Puja 159.291 ptes.

Enfa25(abril. 1967)
S'aproven els projectes i pressuposts

d'asfaltat, urbanització i enllumenat dels
carrers ca na Santa, Luna, can Meta i SoI,
de Pòrtol, per valor de 692.136 ptes.
També s'aproven les mateixes millores
per a sant Marçal per valor de 292309
ptes.

La corporació aprova sol.licitar de les
autoritats provincials que facin les
oportunes gestions al govern central per
a que els concedesquin el mateix
tractament que a Ia resta de províncies
illenques "por pertenecer ambas a España
y creer ser de justicia Ia igualdad ante las
Leyes".

El Consistori acorda que a tots els
plans d'extensió que es presentin a
l'Ajuntament per a Ia seva aprovació hi ha
d'haver un mínim del 33% de b superfície
que es vulgui urbanitzar destinat a vials,

Aproven el projecte i pressupost de
reparació extraordinària de l'edifici escolar de
Pòrtol per valor de 821.539 ptes.

Adjudiquen el servei de recollida de fems
del Pont d'Inca a Miquel Salom Amengual per
24000 ptes anuals.

S'han de construir voravies al PIa de na
Tesa.

Deneguen Ia llicència d'obres a Victorià
Mira Catoache per construir un edifici de tres
plantes per a vivenda i locals comercials a b
urbanització Benestar sense subjectar-se a
l'ordenança de construcció d'aquella zona.

Permisos concedits: a Manuel Pardo
Tejedor per construirun edifici de dues plantes
per a vivendes en el solar del C/José Antonio
178; a Vicenç Matas jaume per construir una
vivenda en unsofor de Ia parcel.lació de can
Vador; a Antoni i Pere Bauçà Garau per
construir un edifici de tres plantes per a
vivendes en el solar 48 de b urbanització
Benestar; a Caterina Seguf Vidal per construir
un edificide quatreplantes destinata magatzem
i vivendes en un solar del c/ sant Alonso; a
Auxiliar mallorquina de Ia construcció
(AUMACO, SA) per construir una nau indus-
trial en el solar del c/ Gomez UIb 13; a
Cristòfor Tries i Serra per construir una
cotxera en un solar del c/ Francisco Serra de
sa Cabaneta.

Fa 10 anys (març, 1982)
Pòrtu/o ens informa que:
* Han de sembrar fassers i altres

arbres al cementerimunidpal.
* El MEC ha confirmat Ia construcció

d'un centre de vuit unitats per al Pont
d'Inca i el PIa de na Tesa.

* El cotxe patrulla "Ritmo" de Ia Policia
Municipal ha tengut un accident

* El passat 12 de febrer es varen
inaugurar oficialment els quatre dispensaris
del terme.

* Marratxí ingressa a Ia mancomunitat
de recollida de fems del Raiguer.

* Donen el nom de "Constitució" a Ia
plaça de Pòrtol i de "Llorenç Villalonga" a
un carrer del Pb de na Tesa.

*Jaume Serra, del PSOE, dimiteix com
a regidor de Marratxí. El substitueix
Baltasar Reynés.

* Queda aprovada Ia creació de Ia
Bibliotecapúblicamunicipal. Emplaçament,

/ abril / maig)
Col.legi Costa i Llobera; encarregadapro-
visional, Antònia Gayà Jaume.

* Jaume Massanet Seguí, de devuit
anys, mor en accident de trànsit.

Enfa IO(abril. 1982)
Llegim a Pòrtu/o:
* Han començat a fer síquies per dins

ses Rotes per canalitzar l'aigua.
* Han inaugurat Foto Frau, de Pòrtol.
* L'AA.W. des Figueral ha sembrat

arbres davant b nova església.
* L'AAW. des Pont d'Inca demana

que es modifiqui Ia barrera del pas a nivell
per no haver de baixar de b voravia.

* El Club Ciclista Marratxí fa Ia seva
presentació.

* La Caixa de Pensions obre una
sucursal al Pont d'Inca.

* Es destinaran seixanta milions a
ampliar el cementeri municipal.

EnfalOfmalg. 1982)
De Pòrtula:

* Donen el nom de madò Bet des
Siurells a un carrer de sa Cabaneta.

* Han instal.lat fanals entre Pòrtol i sa
Cabaneta.

* Es crea una comissió per posa en
marxa l'Obra Cultural Balear a Marratxí.

* EIs regidors marratxiners, exceptuats
els del PSOE, votaren que els carrers nous
d'una urbanització havien de ser en castellà
perquè ja n'hi havia un en aquella llengua.
Aproven el nom de Moría Antonia SaVá
(talment).

* Varen celebrar b festa dels quintos
de sa Cabaneta.

* Db 22 de maig hi haurà Ia revetla dels
quintos portolans.

* Can Carrió modernitza b seva
terrassa.

* Al Costa i Llobera adquireixen una
taula de ping-pong.

BIe/

Precisament aquest mes...

^btge cronològic
per b història
de Marratxí

a través de les actes municipals)

Secció patrocinada
per l'Area de Cultura

de l'Ajuntament
de Marratxí
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Aquell temps!

La classe dels petits de Pòrtol durant el curs 68-69. De dalt a baix I d'esquerra a dreta.
Primera filera: Margalida Nigorra, Maria de can Ramon, Francesca Cladera, Joana Marla "Riteta", Maria

Comas, Francesca Grimalt, Montse de s'Escola, dona Maria, Antoni de ca na Santa, Antoni Canyelles de ca na
Conxín. Segona filera: Pep "Jeremí", en Tribaldos (?), Rafel "Pinso", Tomeu Cladera, Cristóbal Salas, Toni
MmMartinez,XiscoHernandez, Mateu Cresp(.Tercerafilera: Miquel Garau(?), BernatdesTancat,Arnau Ramis,
Joan "Pinso",Joan de can Ramon, Arnau Comas, Biel de can Parró. Filera d'abaix: Maria de ca Ia Maria, Margalida
Mates, Magda Rosa Canyelles, Rafel Amengual "Xic", Francesca Ripoll,Joana "Rotget",Jaume "Rabassó", Andreu
Canyelles de ca na Conxfn.

Fotografia gentilment cedida per Maria Roca Lassalle




