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Durant el mes passat...
-Mor( Marlene Dietrich.
-Concert homenatge a Freddie Mercury
-Dire Straits a Barcelona
-Na Montserrat Caballé va complir anys.

-S'inaugurà l'expo, s'innundà el pavelló d'Europa i
s'enfonsaren dues naus vikingues que hi havien d'anar.

-Es va saber que els cantants d'òpera que cantaran a h
inauguració de l'olimpiada ho faran en Play-Back. Quin ridícul!

-EIs sindicats amenaçaren amb Ia vaga del dia 28
-Pujà el telèfon, Ia gasolina—
-El Mallorca de bàsquet no aconseguf l'ascens.
-Començà el termini de pagament de l'impost de Ia renda.
-S'inaugurà l'Eurodisney.
-Fires a molts pobles de Mallorca.
-El TSj va ordenar l'esbucament d'un grup de xalets

il.legals construïts a Llucalcari. Declarà com a mal donades les
llicències d'obres per part de l'ajuntament de Deià. Tant de bo
els jutges seguesquin donant preferència a Ia protecció de Ia
nostra terra, i que d'una vegada per totes l'interés social sigui
l'ecologia, Ia natura i el paisatge, i no l'excusa per a urbanitzar.

-Llençament del DCC.
GAWM

Cartes Obertes
LA PROPIETAT DE SON VERÍ PUNTUALITZA

Com vaig dir de tot d'una, només hi havia una cosa que fer
que s'Ajuntament de Marratx( reconegués que es trast on se
feia sa festa de Sant Marçal era de Son Verí.

Hi ha que tenir en compte que, des de sempre, hem pagat
un rebut de contribució urbana, i s'Ajuntament, que sabia ben
bé això, cada any cuidava de què es Batle escrigués una carta
demanant autorització per fer sa festa en es trast.

Ara bé, a principis d'enguany vaig sebre que hi havia qui
opinava que no hi havia que demanar permís de cap casta
perquè era propietat de s'Ajuntament I per evitar que
arribassin ses festes, queja s'atracaven, i no haguessin demanat
es permís vaig decidir tancar es trast

Tenc entès, per Io que diu Pòrtula, que s'Ajuntament ha
encarregat a uns Missers que estudiin s'assumpte, Io que me
pareix molt bé. Noltros tenim rebuts de contribució,
escriptures i totes ses cartes que, un any darrere s'altre,
escrivien els Batles demanant es permís. Per Io tant Jo estic
ben tranquil.

Naturalment Io que he fet no va contra ningú, ja que
només es tracta de deixar ben aclarit en es que poguessin
tenir dubtes, que es trast és de Son Verí. Per aquesta raó, vaig
escriure a es Rector de Sant Marçal i als Presidents i Presidentes
de ses associacions de Veïnats dient-los que es trast estava a
sa seva disposició per si volien celebrar qualque acte.

Lo que passa és que tot Io anterior s'ha mesclat amb unes
manifestacions des regidor Miquel Romaguera. Es una llàstima,
però hi ha persones que sa política sembla que els capgira es
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Que consti en acta...

El greu problema de l'urbanisme a Marratxí. O canviam o
desapareixem.

La crisi d'algunes Associacions de Veïnats marratxineres per
manca de col.laboració.

L'interès suscitat per les decbracions del regidor d'Urbanisme
de Marratxí.

El malestar que provoquen les amenaces d'expropiacions.

L'actuació dels Pets a les festes de sant Marçal.

La dificultat de navegar per h Casa de Ia ViIa degut a les obres
que hi fan.

Que duim un any de nou govern municipal i Ia plaça de sa
Cabaneta està ben igual que abans de les eleccions.

AIs col.laboradors:
Feis-nos arribar

el material de |uny
abans del 30 de juny

* * *
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.

PETITA PUNTUALITZACIO A LES
DECLARACIONS FETES PEL SR. ROMAGUERA.

He llegit com Ia majoria de lectors de Pòrtu/o, amb
atenció les declaracions del Sr. Romaguera. Primerament
m'agradaria donar les gràcies a Ia redacció pel sucós document-
reportatge que aparegué al núm 116.

Si escric aquesta carta no és per comentar-les
exhaustivament ja que crec que són força eloqüents. Tampoc no
entraré a fer valoracions ja que el bessó de Ia qüestió - b
picabaralla entre don Xim i el Sr. Romaguera- és una cosa que
han de resoldre entre ells. Però sí que hi ha una cosa que m'ha
sorprès i m'ha deixat bocabadat Jo no som d'aquell que afirmin
que construir sigui un negoci brut Crec que, si les lleis ho
permeten, tothom és lliure d'arriscar els seus doblers com vulgui
i en el negoci que vulgui. Unes altres cinc-centes són les meves
discrepàncies amb ta llei.

De les declaracions, però, hi ha un punt que vull destacar.
De les paraules del Sr. Romaguera pareix que Ii hem d'estar
agraït que hagi urbanitzat Son Caulelles i que ens deixi passar

(>» pàg 18)
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Avul és notícia
Com cada any arriben a finals

d'aquest mes les festes de sant Marçal.
Enguany l'acte que, sens dubte,
congregarà més gent serà Ia ver-
bena, degut a l'actuació del conjunt
tarragoní EIs Pets.

Aquest grup de rock català ha
assolit l'èxit gràcies als seus discs
CaIIa i balla \ Fruits sex, aquest darrer
de més recent aparició.

E/s Pets són, juntament amb
Sangtraït, Sau i Sopa de Cabra els
conjunts que els darrers anys han fet
ressorgir el rock en català i que, a
més, han assolit altes quotes de
popularitat.

Disfrutau de les festes i molts
d'anys.

VEGEU EL PROGRAMA COMPLET
DE LES FESTESA PLANES CENTRALS

JWtóón Œto Beoc
•

Desitjam molts d'anys a tots els marratxiners
i felicitam l'Ajuntament per l'organització

de les festes de Sant Marçal
Carretera d'Inca Km. 6 TeIs 60 08 80 / 60 15 46 / 60 14 86 Es Pont d'Inca
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LA VAGA GENERAL DEL 28 DE MAIG A

MARRATXÍ
La vaga general del 28 de Maig, va tenir una incidència desigual a

Marratxí, des del 90% de participació al 0%, són els percentatges que es
donaren dins el municipi, segons Ia zona.

Les empreses del Polfgon industrial varen tancar en un 90% les seves
portes.

Les empreses que cobreixen el transport públic, tant Ia d'Es PIa de
na Tesa com Ia de Pòrtol varen fer els serveis mlnims; Ia d'Es Pont d'Inca,
com que està coberta per l'empresa municipal de Palma, també només
feu els serveis mínims.

A Pòrtol i a Sa Cabaneta fou com un dia normal i corrent ja que ningú
va seguir Ia convocatòria de vaga, i tant els comerços com l'escola varen
funcionar amb tota normalitat.

Al PIa de na Tesa, els comerços varen tenir també les seves portes
obertes, només foren els nins que no varen poder assistir a classe, ja que
les escoles d'Es Pont d'Inca, varen seguir Ia convocatòria.

Al Pont d'Inca, a primeres hores del mati, hi havia comerços tancats,
però amb gent a dlns, Ì a mesura queanava passant el dia obrien totalment
les seves portes.

EIs piquets només feren acte de presència a les empreses Kas i
Matisa, sense que hi hagués cap incident.

LES ASSOCIACIONS DE VEÏNATS DE MARRATXÍ,
DEMANEN UNA MORATÒRIA URBANÍSTICA
Les associacions de veïnats Ca's Capità, Sa Cabaneta, Es Pont

d'Inca, Pòrtol, Pòrtol nou i Es PIa de na Tesa, han dirigit un escrit
a l'Ajuntament de Marratxí, sol.licitant una MORATÒRIA
URBAN(STICA, fins que a través d'un debat obert es pugui
aclarir com volem viure a Marratx(.

Aquest escrit també mostra h seva oposició a Ia Central
Elèctrica, Presó Provincial, les grans superf(cies comercials, al
camp de gorf, a l'aeroport, a l'escorxador i a tot el que causi
qualsevol tipus de perjudici. Podeu trobar el text íntegre a Ia
secció "L'estat de Ia qüestió" d'aquesta revista.

CONVOCAT EL Vl CERTAMEN DE PINTURA DE
MARRATXÍ

Per sisè any consecutiu, l'Ajuntament ha convocat el certamen
de pintura Sant Marcal-92. El primer premi té una dotació de
300.000,-- Ptes., i du el nom d' "Ajuntament de Marratxf', Ia
dotació del segon és de 200.000,- Ptes. i serà conegut com "Sant
Marçal" i finalment el premi "Sa Nostra" amb una dotació de
I50.000,--Ptes.

Les obres que se presentin a aquest certamen estaran
exposades durant les festes de Sant Marçal, a Ia casa de cultura
"S'escorxador".

El jurat estarà compost per Miquel CoII i Canyelles (regidor
de cultura de l'Ajuntament) com a president i com a vocals,
Magdalena Aguiló i Victory (Subdirectora del Centre Cultura Sa
Nostra), Maria de Lluc Fluxà (galerista), Gabriel Amer (periodista),
Rafel Perelló (de l'acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià de
Palma), Bruno Martinez (professor d'història de l'art de Ia U.I.B.
i Teresa Matas (assessora artística de l'àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Marratxí)

APROVAT EL CONVENI DEL PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament ha aprovat el conveni laboral del seu personal, Ia

MIQUBL BOSCH
duració del mateix serà de dos anys, i té caràcter retrospectiu des del
primer degener d'enguany. Entrealtres millores el conveni reflexa un
increment de 3.273,- Ptes. de complement específic pel personal de
l'Ajuntament, mentre que per Ia Policia Local aquest increment és de
8.l43,-Ptes.

El dia de l'aprovació el saló de sessions estava ple de gom a gom,
dels funcionaris tant d'administratius, d'obres i de Ia policia local, els
quals varen aplaudir força l'aprovació del conveni.

ALCAMPO, S.A., S'INSTAL.LARÀ A MARRATXÍ
La multinacional de capital francès Alcampo, SA, instal.larà

un hipermercat a Marratxí, Ia situació del qual estarà entre
l'autopista d'Inca i Ia via del tren, a l'altura aproximada de davant
Carma.

L'aprovació del projecte d'urbanització fou possible amb el
vots a favor dels Independents de Marratxí i del P.S.O.E. i en
contra de Ia coalició PP-UM; aquests votaren en contra per no
tenir l'informe jurídic que havien sol.licitat.

Donada Ia situació d'aquesta superfície comercial tendrà un
fàcil accés per part de lagent que hi vulgui anar, estarà connectat
a l'autopista d'Inca i molt a prop de Ia segona cintura de
circumval.lació de Ciutat, de Ia qual ja s'ha construït Ia primera
fase. Això perjudicarà el petit comerç del terme i principalment
a moltes botigues del ram de l'alimentació.

PÒRTOL

CONFERÈNCIA DE L'OBRA CULTURAL
El dia 29 de maiga les 20,30 a b casa decultura"S'escorxador"

hi va haver una conferència organitzada per Ia recentment
creada delegació de l'Obra cultura balear a Marratxí. El
conferenciant fou en Damià Pons, mort conegut dins els àmbits
nacionalistes de Ia nostra illa. El tema de Ia conferència fou
"Nacionalisme a Mallorca, origen i evolució". L'assistència a
l'acte fou bastant nombrosa.

TROBADA DE LA TERCERA EDAT PORTOLANA
Organitzat per l'associació de Ia tercera edat de Pòrtol "Es

Turó", el dia 22 de maig és va celebrar unatrobada de germanor,
patrocinada per l'Ajuntament L'acte és va celebrar als locals de
Sa Font, amb massiva assistència a l'acte. EIs organitzadors
s'havien dedicat a convidar casa per casa a totes les persones de
Ia tercera edat, fossin associats o no de l'associació
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Eduard Vich

EXPOSICIÓ
D'EDUARD VICH

A "S'ESCORXADOR"
Des del 23 de Maig flns al 6 de

juny a Ia casa de Cultura
"S'escorxador" hi haurà una
exposició del pintor Eduard Vich.
L'exposició duu el nomgenèric de
"Més enllà del temple del
l'esperança". Eduard Vich, natural
deBarcelonaiafincatalPontd'lnca,
ha exposat a Palma, Logronyo,
Murcia, Pollença, Eivissa, Manacor,
Felanitx i a les ciutats franceses de
Lyon i Vienne. A més d'haver'
guanyat el VIII Certamen de

Pintura de Binissalem, entre altres guardons, és també l'autor
del cartell que va anunciar Ia darrera "Fira de Fang" de Marratxí.

SÍ MASSIU DELS PARES DEL "COSTA I
LLOBERA" ALAJORNADA CONTINUADA

Durant el mes passat, el centre escolar del "Costa i Llobera",
va celebrar les eleccions per veure si continuaven amb les
jornades continuades, o se tornava a Ia tradicional de jornada
xapada.

El resuhat de les votacions va donar un "SÍ" rotund a Ia
continuació de lajornada continuada que des de fa dos anys es
duu a terme al centre escolar. DeI 467 pares censats, varen votar
330, el que representa una participació del 70,6%, essent el
resultat de 316 vots a favor i 8 en contra, cosa que significa un
percentatge de 95,7% de pares a favor de Ia jornada continuada.

ELS COMERCIANTS DE PÒRTOL OPINEN SOBRE
"ALCAMPO, S.A."

Les tres botigues de queviures de Pòrtol estan totalment en
contra de b instal.lació de Ia gran superffcie comercial, ja que
consideren que h mateixa els perjudicarà molt més del que
estan, i que l'Ajuntament no ha tengut en compte el petit comerç
a l'hora d'aprovar aquest projecte.

NOU ESTABLIMENT COMERCIAL A PÒRTOL
Recentment s'ha inaugurat a Pòrtol un nou comerç instal.lat

al carrer Albert Castell. Es dedica a bar restaurant i el seu nom
es "Sa Fonda".

CANVI DE PROPIETARI DE S'ESPARDENYERIA
Des de fa poc temps l'espardenyeria coneguda com a Ca'n

Nofre, ha canviat de titular; actualment està al front d'aquesta
espardenyeria na BeI de can Ros.

SA CABANETA

A LA Fl COMENCEN LES OBRES DE LA PLAÇA
Segons manifestacions del batle Miquel Bestard a Pòrtula, a

finals d'aquest mes està previst reprendre les obres, aturades

durant un any, de te plaça de sa Cabaneta.

L'OPINIÓ DELS COMERÇOS SOBRE "ALCAMPO"
La carnisseria Ca s'Algaid( considera que b instal.lació

d'Alcampo, S.A., no els perjudicarà gens, ja que Ia gent no està
acostumada a anar a comprar Ia carn fresca a les grans superfícies
comercials, per altra part segons Ia botiga de ca n'Arnau, aquest
nou comerç acabarà d'enfonsar el petit comerciant de Marratxí.

FESTA DE Fl DE CURS D'ES CAMPET
Al locals de l'església parroquial de Sant Marçal se va celebrar

una festa de fi de curs del grup d'esplai "Es Campet". Amb un
local ple de gom a gom els al.lots, per edats i grups, varen fer
distintes actuacions, que foren molt aplaudides pels pares i gent
en general que assistí a l'acte.

ES FIGUERAL

VOLEN ENCARRILAR EL TORRENT DE
COANEGRA

Degut a les males condicions en què es troba el torrent de
Coanegra al seu pas pel nostre municipi, ple de deixalles, parets
enderrocades i altres impediments que aturen te lliure circulació
de l'aigua l'Ajuntament ha acordat sol.licitar a Ia junta d'aigües de
Balears Ia redacció d'un projecte tècnic per l'execució de les
obres d'encarrilament del torrent des del polígon industrial fins
a Ia seva desembocadura al torrent gros.

CA'S CAPITÀ
BENEDICCIÓ DE L'ESTENDARD

DE LA BANDA DE TAMBORS I TROMPETES
A l'església parroquial de Sant Marçal fou beneït l'estendard

de h banda de tambors i trompetes de ca's Capità. La padrina
jove d'aquest estendard fou b regidora dels serveis socials de
l'Ajuntament, Conxa Obrador.

Aquesta banda de tambors i trompetes de ca's Capità està
formada per una vintena de joves, i ja han actuat durant Ia
setmana santa, quan varen desfHarjuntament amb Ia confraria de
"La Mare de Déu de Ia Salut". I en prova d'agraïment, aquesta
confraria els feu donació d'aquest estendard beneït a Ia parròquia

>»
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A cos Capità, nova agrupació musical

del patró de Marratx(.

ES PONT DVNCA

PRESENTACIÓ D'UN LLIBRE
DE GABRIELJANER MANILA

Organitzat per Ia delegació de l'Obra Cultural a Marratx(,
fou presentat al saló parroquial d'Es Pont d'Inca el llibre de
GabrielJaner Manila "Paradís d'Orqu(dies". L'acte comptà amb
Ia presència de l'autor del llibre, Gabriel Janer, i fou menys
concorregut que l'organtaat per Ia mateixa delegació a Pòrtol
i Sa Cabaneta.

SUPERMERCATS D'ES PONT D'INCA,
DIFERÈNCIA D'OPINIONS ENVERS "ALCAMPO"

EIs dos supermercats d'Es Pont d'Inca, un d'Es Pont d'Inca
Nou i l'altre d'Es Pont d'Inca, tenen diferents opinions envers Ia
instal.lació de l'hipermecat "Alcampo, SA"

Mentres un troba que no els perjudicarà, si mantenen Ia
mateixa qualitat i serveis al client, l'altre troba que sí seran
perjudicats per aquesta instal.lació de lagran superfície comercial.

ES PLA DE NA TESA

LA SEGONA VIA DE CINTURA PASSARÀ A PROP >>

D'ES PLA DE NA TESA
Segons el projecte de Ia segona via de cintura de Ciutat, de

Ia qual ja s'ha construït Ia primera fase, aquesta passarà mofc a
prop d'Es PIa de na Tesa. El projecte contempla Ia seva
construcció en 4 fases, fe segona i que afectarà més al nucli anirà
des de Ia carretera de Manacor, on ha acabat Ia primera fase, fins
a Ia carretera d'Inca, segons es pot observar al plànol adjunt

CA'N CANTÓ TAMBÉ EN CONTRA D'ALCAMPO
El supermercat de Ca'n Cantó també està en contra de Ia

instal.lació d'Alcampo, SA, i considera que en sortiran molt
perjudicats. L'única opció que veuen per poder competir és
canviar el sistema de dur el comerç.

De Pòrtol
Nova directiva a I'APA del Costa i Llobera

Recentment el col.legi Costa i Llobera ha fet les eleccions a
Ia Junta Directiva de l'Associació de Pares. Només s'hi va
presentar una candidatura, que quedà elegida de manera
provisional, fins a Ia seva ratificació en una assamblea general. EIs
components de fe nova junta directiva són:

President, el nostre company en tasques de redacció, Miquel
Bosch i Auba; Vicepresident, Antònia Canyelles Dumas; Secretari,
el també membre del consell de redacció de Pòrtula, Pere
Amengual i Bestard; Vicesecretari, Andreu Llambies i Sampol;
Tresorer, Joan Canyelles i Creus; Vicetresorer, jaume Servera
i Bosch. Representants d'Es Figueral, JoanNavarro i Flores i
Jaume Servera i Bosch. Representants de Pòrtol, Jaume CoII i
Canyelles, Sebastià Mulet i Canyelles, Joan Torrens i Marquès,
PetraVallespir i Bordoy, Xisco Estrany i Canyelles. Representants
de sa Cabaneta, Xavier Fortuny i Siquier, Rosario Castell i
Latorre, Gabriel Fiol i Bestard,Joan Femenia i Trens i Margalida
Torrandell.

Desitjam a fe nova Junta tota casta d'encerts pel bé de
l'educació dels nostres futurs ciutadans.

GLOSES
Des que es batle nou va entrar
Pòrtol Ja ha prosperat
ara p pareix Ciutat
de merda de ca i pixat
¡a no se pot aguantar
Trob que hauria de manar
a tothom que té un ca
que l'hauria de fer estar
a dins ca seva tancat,
que es fer una necessitat
en es portal des veïnat
¡a és Io més "bruto" que hi ha
i si això no ho pot aturar
no crec que el tornin votar
quan es temps haurà acabat

Per no moure qüestions
i tot poder quedar arregtat

hauria de ser obligat
que es cans duguessin calçons.
Poder tenir un canet
Io que més m'agradaria
emperò procuraria
es tenir-lo tancadet
i es vespres un poquet
a Ia fresca el treuria
però també m'enduria
en sa mà un poalet
i en voler fer de cosset
assegut igual que un ninet
s'animalet posaria
i tranquil ses feines faria
i pes carrer no debcaria
tota aquesta porqueria
perquè trob que no hi ha dret.

Un bon nomo
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Des PIa de na Tesa
L'ASSOCIACIÓ DEVEÏNATS

"XALOC" D'ES PLA DE NATESA
PASSA UNA CRISI PREOCUPANT

La junta directiva d'aquesta Associació ha fet una carta als
veïnats i a l'Ajuntament de Marratxí en Ia qual exposa que està
en perill de desaparició si no té Ia col.hboració i el recolzament
del poble i del consistori.

El passat 25 de maig hi hagué l'assemblea general anual per
renovar l'actual junta directiva, que consta, segons els estatuts,
de 14 membres. Però el fet és que, maldament que s'hagués
convocat amb antelació i amb festa a Ia plaça i tot, només hi
assistiren 15 persones de les quals IOeren de lajunta. Després
d'aquest fracàs absolut de participació, b junta decidí que
continuaria al capdavant de l'Associació provisionalment fins
que convoquin una nova assemblea -que s'ha de fer abans del 25
de desembre- per renovar aquesta junta. També demanen que
l'Ajuntament els faci costat i els ajudi o, òbviament, que els
veïnats del poble no esperin d'asseguts que l'Associació els
tregui totes les castanyes del foc.

L'Associació "Xaloc" va començar ara fa tres anys i durant
aquest temps ha fet moltes activitats i s'ha mogut per fer arribar
a les institucions les preocupacions i els problemes més urgents
de Ia col.lectivitat d'Es PIa de na Tesa. Com ens diuen en aquesta
carta, el poble té problemes greus a causa del constant incre-
ment de població, però també te possibilitats d'arribar a algunes
solucions si hi hagués un mínim de gent disposadaatreballar per
aconseguir-les.

En aquest tres anys s'ha fet feina per poder tenir unes
millores que encara no han arribat o només es tenen a mitges:
l'atenció mèdica ha millorat però encara no tant com s'esperava.
El sistema de clavegueram es deixa sempre aparcat mentre el
perill de contaminació de l'aigua potable és imminent Es demana
una escola amb capacitat per totes les edats escolars i no n'hi ha
més que per a pàrvuls i primer. El bocí de Son Bonet de devora
can Mas és ara del poble però està talment com si no ho fos. No
hi ha cap biblioteca ni centre cultural d'ús públic. EIs locals del
convent s'han de compartir entre diversos grups i funcions i les
obres d'adequació estan molt endarrerides.Totes les activitats
esportives i d'esplai corren a càrrec de voluntaris i particulars
amb l'única ajuda del seu esforç desinteressat.

Aquests són alguns dels punts urgents pels quals l'Associació
ha treballat i s'ha preocupat. Quan es va fer una reunió amb els
diferents grups polítics abans de les eleccions municipals, tots
prometeren una sèrie de coses que no han complert La més
destacalbe és que digueren a l'Associació que tendrien veu als
plens de l'Ajuntament i això no ha estat així. En els plens, les

associacions de veïnats només poden escoltar. Si poguessin
parlar, aquesta seria una manera directa i tal vegada eficaç de fer
pont entre Ia població i els governants. L'Ajuntament també es
comprometé a instal.lar una marquesinaa Ia parada de l'autobús
i encara no Ia tenim.

En definitiva, hi ha molta feina a fer i molt poca gent que en
vu lgu i fer. Quan es tacta de participar a les festes que l'Associació
organitza, qui més qui manco compareix i més si hi ha menjua de
franc. Ara, si es tracta de fer qualque cosa més, encara que
només sigui anar a l'assemblea general, h gent no vol saber res
d'Associacions ni de juntes.

Aquest poble sempre ha patit del matei mal: ningú es vol
banyar el cul per res que passi els límits de ca seva i, si hi ha qualcú
amb esperit de solidaritat i que fa feina pel benestar comú, o Ii
fan Ia traveta o l'ignoren totalment I així no podem anar. Una
frase de Ia carta ho explica molt bé: "L'Associació hi és, però està
malalta Per què? perquè manca participació". Així doncs, de tots
depèn Ia continuïtat d'aquesta associació en uns temps en què
Ia seva labor pot esser decisiva sobretot si el número d'habitants
creix tant com es preveu.

JOANA MARIA MATAS

PROJECTE - REALITZACIU I

MANTENIMENT DE JARDINS

Gomariz
JARDINERIA

General MoIa, Travessa Il n.° 4 - TeI. 601125 - MARRATXI
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De so Cabaneta
ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS "SA CABANETA"

L'Associació de Veïnats segueix endavantamb les activitats
programades i publicades en el bolletí que presentàrem el mes
d'Abril.

Com recordau parlàvem d'organitzar un campionat de
truc. Idò ja s'ha posat en marxa, i amb molta participació!. Si
qualque d(a anau al Café Nou, segur que trobareu alguna parella

Alguns tnjquers

disputant Ia seva partida. PeI ritme que du aviat arribarem a les
semifinals i final. Final que acabarà amb un sopar per a tots els
participans i amb l'entrega de trofeus als guanyadors.

D(a 5 d'Abril el grup d'excursionisme "CAMA DE FOC"
va partir d'excursió. A pesar del temps, va ploure tot el d(a, els
"cama de foc" se posaren les cames al coll i pujaren al Galatzó,
entre boires i aigua, però aix( i tot arribaré al cim.

I arribaren les festes de Pasqua, i amb elles el Diumenge
de l'Àngel. L'Associació ho volgue celebrar amb una monumen-
tal paella al pinar de D. Fernando Dameto. El día començà amb
una petita caminada des de Ia plaça d'Espanya de Sa Cabaneta fins
al pinar, altres, més còmodes, vengueren en cotxé; continuàrem
amb una Celebració Eucarística baix els pins.

Arribà l'hora de Ia paella. Ens saguèrem a taula i fórem
prop de 400 els que en menjàrem.

El d(a acabà amb els "boleros" de "Aires des PIa de
Marratxí" i amb una tassonet de rom cremat

Però no tot han estat festes, dins aquest mes de Maig hes
enviat una carta a l'Ajuntament exposant-li totes aquelles
suggerències i preocupacions que ens han fet arribar els veïnats.
Entre elles podem recordar el tema de ta Plaça d'Espanya, que
pareix que encara en té per estona; l'acondicionament d'algunes
de les travessies del carrer Comuna; b preocuapció de Ia
construcció de noves urbanitzacions, etc... Ja vorem com acaba
tot

I dins el mes de maig, dia 17, tornàrem a partir els "Cama
de Foc" i aquesta vegada pujàrem al Castell d'Alaró. Si l'antarior
al Galatzo ens queixarem del fred, aquí passà el contrari, el dia
aparague amb un sol d'aquells que crema el cul a les llebres,
emperò no hi ha res que ens aturi i, si bé partirem des de Es
Pouet, tanguèrem temps d'aturar-nos a berenar a Sa Torre des

Mguns del "Cama de Foc"

Costipador. Recuperades les forces, arribàrem al Castell i
visitàrem Ia Capelleta de Ia Mare de Dèu del Refugi, molt
estimada pels alaroners. Des d'aquest punt tan alt poguérem
contemplar una magnifica panoràmica sobre Ia badia de Palma.
D'aquí partírem cap a ht Cova de Sant Antoni tot superant
l'estret passadís per arribar-hi. A b tornada cap el Castell
contemplàrem Ia magnífica construcció dels Aljubs Moros.
Després de dinar i de Ia partideta de truc corresponent
emprenguérem b tornada, quedant convidats per Ia pròxima
sortida de "CAMA DE FOC".

LES MESTRESSES DE CASA
Manca poc per acabar alguns dels cursets que aquesta

Associació ha duit a terme al llarg de tot l'hivern i hem de
destacar el nivell de qualityat i d'assistència en base a Ia resposta
majoritària que han tengut

El curset de cuina, per exemple, ha estat mok positiu. Les
novelles madones han après a cuinar tota una sèrie de plats ben
interessants que moltes d'elles ja han aprofitat per posar en
pràctica a llurs cases, tenint molt d'èxit entre llur família.

El curset degimnàstica també ha tengut molt d'èxit, sobretot
entre Ia gent major, bé que està obert a tot tipus d'edat

CaI també destacar Ia nombrosa assistència que han tengut
les excursions que aquesta Associació ha organitzat, ta darrera
a Cales de Mallorca.

També cal dir que s'ha iniciat un nou curs d'alimentació i
nutrició, a càrrec d'una professional de l'apotecaria; el curset
durarà tres setmanes.

Cafè - Restaurant
Bon Paladar

Avda Antoni Maura 57 TeI. 60 08 27 Es Pont d'Inca
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Des Pont d'Inca

Q grup ¿astronòmic Bon Paladar

UN NOU RESTAURANT;
REFORMA D'UN ANTIC CAFÈ

El passat 3 de maig es va
obrir el nou restaurant des Pont
d'Inca "Bon Pabdar", regentat
per Joan Mas Serra i Ia seva
esposa Irene en el mateix local
on estava situat el "Cafè
Nacional".

Ja feia devuit anys que en
Joan se'n cuidava d'aquest cafè
i un bon dia n'Irene va pensar
que era millor modernitzar-lo
un poc i transformar-lo en res-
taurant. Així que a partir d'ara
ella se'n cuida de Ia cuina i, a
més dels plats de Ia carta,
diàriament vos ofereix dos
menús.

EIs bons plats de cuina
casolana mallorquina que
ofereixen enJoan i n'Irene han
atret un grup de persones
interessades en l'art culinari i
aixf ha sortit el "Grup
gastronòmic Bon Paladar" que
es reuneix adesiara per tastar
d'aprop els especials productes
de bcasa.

Desitjamsortièxitaaquesta
empresa en Ia seva nova
especialitat.

R.-

Irene ijoan, eb propietaris, amb]aume í Uub, president í expresident del Grup

gastronòmic

A PUNT DE
NÉIXER UN

GRUP
ECOLOGISTAAL

PONT D'INCA

Marino lnsua és un granadf
que fa vint-i-quatre an/s que
viu al Pont d'Inca, ben conegut
a Ia zona de can BaIo, i es sent
tan marratxiner que no aguanta
que el nostre terme es vagi
degradant dia a dia. Peraixò es
dedica a denunciar
sistemàticament els atemptats
ecològics que es duen a terme.

Per poder desenvolupar
milloraquestatascatéenmarxa
Ia organització d'un grup que es
digui CEM -Centre Ecològic de
Marratxí- que es dediqui a
cuidar l'entorn i procurar que
no s'hi facin més desastres.

Marino ha anat cercantgent
performaraquestgrup. Esvolen
comprometre amb el medi am-
bient i volen denunciar els casos
de delicte ecològic i medi
ambiental.

EIs interessa, sobretot,
Marratxí, però no descarten
establir accions conjuntes amb
el GOB, els Verds i afcres
organitzacions ecologistes que
es dediquin a Ia defensa de Ia
Natura.

En aquests moments estan
pendents de qüestions
burocràtiques però creuen que,
amb una mica de sort, podrien
estar en funcionament durant
aquest mateix mes de juny.

Si les coses no canvien ens
tendran ben informats de les
seves activiats, mentrestant
totes les persones interessades
en formar part, activa o testi-
monial, del Centre Ecològic de
Marratxí es poden posar en
contacte amb Marino a través
del 79 47 40. •

DES
PONT D'INCA

NOU

El bon temps arriba i Ia
caliditat de l'horabaixa convida
a passejar per l'urbanització o
per Ia vorera del torrent

Es precisament en el tor-
rent i tes seves voreres on
podem gaudir de Ia poca
sensibilitat que demostren
alguns individus. No és qüestió
de cercar culpables, ni d'acusar
a ningú, sinó simplement de
cridar un poc l'atenció.

El reduft, però formós espai
verd que hi ha entre el torrent
de ses Mates i els primers xalets
de b urbanització és una mescla
de garrovers, ullastres, fonoll,
e t c . . . c o m b i n a t s
estrafolàriament amb botelles
de vidre, llaunes de sardines,
bosses de plàstic... o qualsevol
deixalla que vos imagineu.

Així com ens atracam al
pont que ens uneix amb sa
Cabana l'espectacle és digne de
veure. El torrent pareix un gran
poal de brutícia. No es tracta
només de Ia que arrossega el
torrent quan plou sinó de
deixallestirades expressament.

Com he dit abans, no és
qüestióde cercarculpables, sinó
de recuperar Ia sensibilitat per
tal que els al.lots que ara pugen
tenguin un bon exemple. I què
han de fer quan ho veuen així?
Es limiten a imitar i amb Ia seva
innocència es segueixen
desprenent dels papers o
plàstics que recobreixen els
seus gelats o pastissets.

Josep Antoni Calvo
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Des
Figueraí

PROBLEMES AMB EL
SUBMINISTRAMENT

DE L'AIGUA
L'Associació de veïnats

"Boreal" des Figueral i can
Farineta ha remès un escrit a
l'empresa "Aguas de Marratxí
SA" exposant una sèrie de
problemes que els habitants
d'aquella zona de Marratxí es
troben contínuament Entre els
punts que inclou l'esmentat
escrit s'hi troben les següents
queixes: l'escassesa d'aigua que
pateixen, el mal servei de
l'empresa envers es Figueral-
can Farineta, el precari estat de
Ia canalització de l'aigua, Ia
manca declaus que impedeixin
el pas de l'aigua en cas d'avaria,
l'elevat preu de l'aigua en relació
a ta seva qualitat i al servei.

EIs veïnats analitzen i
expliquen amb més atenció
algun dels punts exposats. Així,
consideren una queixa
generalitzada que hi ha con-
stantstalls en el servei de l'aigua
i que a certes hores Ia correntia
es redueix al 80%. Una altra
queixa es refereix a Ia pressió;
molt sovint no és suficient per
fer funcionar els aparells
electrodomèstics.

Si hi ha una avaria solen
estar molt detemps a solventar-
la, arribant a les quaranta-vuit
hores si es produeix en cap de
setmana.

EIs veïnats acaben avisant
l'empresa d'aigües que si no
reconsidera millorar el seu
servei es veuran obligats a
prendre altres mesures entre
les quals s'hi compta revisar el
contracte gestionat fa uns anys
entre l'Ajuntament i l'empresa
d'aigües per entendre que no
es cumpleix de manera
satisfactòria.

MARRATXIANY 2.000:30.000 HABITANTS
S'ha parlat que a l'any dos mil Marratxí

tendrà 30.000 habitants. Creím que es tracta
d'una previsió preocupant que s'ha d'aclarir.
Sembla que es tracta d'un fet irreversible però
s'han de tenir ben presents els problemes que es
puguin produir, Ia previsió dels serveis que
s'hauran d'habilitar, Ia saturació del territori
marratxiner que aquest augment d'habitants
comportarà... Serem un municipi que haurà
passat en deu anys de sis mil a dotze mil
habitants i en deu més arribarà als trenta mil,
si les coses no canvien.

Per saber Ia certesa d'aquestes dades i
l'enfocament que pensen donar-hi des de
l'Ajuntament en paríam amb el primer ciutadà
de Marratxí, el batle Miquel Bestard

"Això dels 30.000 habitants no dic que
sigui bo, però és un fet consumat i des de
l'Ajuntament ens hem de preparar en Ia
mesura de les possibilitats que tenim per
poder atendre a tots aquests habitants. Les
remodelacions que feim d'infrastructura i de
personal ja són en vistes a això perquè s'ha
de donar un bon servei. La qüestió de les
aigües és un tema important; hemfetgestk>ns
amb IBASAN per a uns col.lectors que ja
s'estan tramitant"

Un dels serveis més importants hauria de
ser el d'espais oberts i zones verdes...

"Les urbanitzacions tenen el 10%
d'aprofitament mig. Quan tendrem aquests
terrenys procurarem, casi com una obligació,
adecentar-los de cara al ciutadà i que s'hi
trobin còmodes.

Quant al tema urbanístic he dit en altres
ocasions, i ho repetesc, que Io que hi ha fet,
fet està; no ens podem oposar a allò que és
legal. A Marratxí crec que ja queda poca cosa
quantaurbanitzacions legals, però les il.legals,
que són moltes més, mirarem de legalitzar-
ies, cosa difícil. Però si ara ens donam compte
des de l'Ajuntament que se'n fan de noves no
autoritzades les aturam i hi estam damunt, a
través dels celadors, per no deixar créixer
les que ja hi ha ni que se'n comencin de
noves.

Una altra cosa que sí podem fer és, per
part de polítics i de tècnics, mirar molt bé les
coses abans de recepcionar una nova
urbanització, encara que sigui legal i que les
coses es facin el millor possible procurant
que l'Ajuntament i el poble en surtin el més
beneficiats possible."

Martí Serra, primer tinent de batle, també ens diu
Ia seva en referència a l'augment d'habitants i al
creixement urbanístic.

"La previsió dels 30.000 habitants es basa en les
Normes subsidiàries i els plànols parcials aprovats.
CaI remarcarque tots s'aprovaren abans de l'actual
consistori; del sòl urbanitzable casi tots els plans
parcials ja estaven aprovats o en tramitació
d'aprovació el jun/ del 91. L'únic que està pendent
d'aprovació inicial és el de son Verí, corresponent a
lnvaer.

No entram en valoració de si és bo o dolent,
senzillament que és un problema seriós i no val
amagar el cap davall l'ala.

EIs factors que han fet això possible són les
Normes subsidiàries tan expansives que tenim, que
han permès molt de sòl urbanitzable, i el fet que
estiguem devora Palma que provoca una pressió
urbanística grossa. La gent prefereix venir a viure a
Marratxí amb un trosset de terra que estar a Palma
dins un pis."

Com s'afronta aquest futur?

"Cridar l'atenció sobre els 30.000 habitants
haurà servit per obrir un debat seriós sobre b
problemàtica que implicarà, tant des de l'Ajuntament,
com a responsables com per part de totes les
persones ciutadanes de Marratxí.

S'han de tenir en compte les parcel.lacions
il.legals que hi ha, amb molta gentque hi viu de forma
continuada com a únicavivenda. Aquestagent no es
compta i hi és. Hem de ser realistes i veure les coses
i els problemes que tenim.

Lo perillós d'aquest procés és que es farà d'una
manera ràpida. Si es fes en un termini de cinquanta
anys seria assimilable, però en deu anys es triplicarà
Ia població.

Hem de veure les necessitats del 2000, quants de
vells, quants de joves, quants de nins, previsió
d'escoles, d'espais verds, serveis adequats,
instal.lacions esportives... Aquests dies hi ha Ia
previsió de començar a fer un estudi seriós del que
implica tot això, amb dades més reals. S'han de
planificar les coses i intentar que impactin el menys
possible; el 2000 no podem improvisar."

Hi ha possibilitat de revisar Ia qüestió de NN.SS.?
"Estam estudiant aquesta possibilitat i el fet que

estiguin en marxa tots els plans parcials en sòl
urbanitzable ens preocupa molt perquè una revisió
de les Normes no faria reduir l'espai urbanitzable,
això fa pensar que per ventura encara seria més
negatiu."
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Per Ia seva part /es associacions de veïnats de/ nostre terme,
preocupades per l'increment de tes urbanitzacions í de /a població,
han e/aborat un manifest sobre e/ tema que tractam / que vos oferim
íntegrament

Manifest
de lesAssociacions deVeïnats

de Marratxí

Alarmats per laconstantaprovaciódenovesurbanitzacions
i deteriorament del nostre terme, les associacions de veïnats a
baix signants volem expressar b nostra preocupació i el nostre
mal estar en el següent manifest

Ens preocupa el poc interès que té l'actual equip de govern
en deixar d'urbanitzar, posant entre altres, l'excusa que les
Normes Subsidiàries varen esser aprovades per l'anterior
consistori al 1987. Creim que actualment haurien d'ésser
modificades, per a demostrar, (com deien en el programa
electoral), que l'ajuntament "NO HA D1ESSER UNA
URBANITZADORA" sinó una "EMPRESA DE SERVEIS" en
benefici del poble; també deien que es faria un creixement
racional i respectuós amb Ia natura.

Una propera urbanització, a h qual es tallaran 3.000 pins
(per citar un exemple) no és sohunent un problema d'arbres i
col.lector de clavegueram (discussió en el PIe de data 2 Abril 92,
entre el sr. regidor d'Urbanisme i el cap de l'oposició) sinó Ia
creació d'un nou poble, ja que els solars seran de 500 m. o el que
és el mateix URBANITZACIÓ MASSIVA.

Urbanitzacions d'aquest tipusamésdelmalirreparableque
fan a Ia natura, pèrdua de grans espais de pinar, garriga i arbres,
incrementen el nombre d'habitants sense tenir en compte Ia
mancança d'infrastructura i serveis. Es injust que el poble actual
hagi de pagar les deficiències de les properes urbanitzacions.

Què en feim de tantes urbanitzacions il.legals? i de les que no
s'acaben?

Una nova urbanització necessita manteniment de:
enllumenat públic, subministrament d'aigua potable, serveis de
neteja, vials i voravies, clavegueram, assistència sanitària,
centres escolars (recordam que encara no tenim centre de
BUP), serveis socio-culturals, policia Itícal, zones verdes, etc...

Ha pensat b regiduria d'Urbanisme i l'equip de govern que
estam perdent Ia identitat de poble a Marratxí? convertint el
terme en un immens dormitori de Palma? A QUI BENEFICIA
AIXO? als habitants de Marratxí és evident que no.

Tot el que fa nosa a Palma té una bona acollida en el nostre
terme, tenim cementiri privat, què en farem en cas de fallida?

Tenim tots els números per aconseguir Ia instal.lació de Ia
central elèctrica, presó provincial, grans superfícies comercials,

Una de fes nombroses parce/./aaons incontrolades

camp de golf, aeroport

Creim que nodeixaralesgeneracionsfuturesquasiresdel
llegat dels nostres avantpassats no és obrar amb visió de futur,
ja que deixarem el Municipi completament deteriorat als nostres
fills.

Marratxí no tornarà esser mai més el que era.

NO VOLEM CENTRAL ELECTRICA
NO VOLEM PRESO PROVINCIAL
NO VOLEM GRANS SUPERFÍCIES COMERCIALS
NO VOLEM CAMP DE GOLF
NO VOLEM AEROPORT
NO VOLEM ESCORXADORS
NO VOLEM CAP TIPUS DE PERJUDICIS

Qui es sent marratxiner té el deure de lluitar per conservar
MARRATXI.

El consistori actual cau i repeteix els mateixos errors que el
consistori anterior.

Estam a favor del progrés, sempre que no suposi una baixada
de b qualitat de vida.

Demanam des d'aquest moment una MORATÒRIA
URBANÍSTICA fins que a través d'un DEBAT OBERT poguem
aclarim com volem VIURE A MARRATXÍ.

Marratxí, 22 de maig de 1992.

AAW Cas Capità
AAW Pont d'Inca

AAW Pòrtol
AAWSaCabaneta

AAW PIa de na Tesa (Xaloc)
AAW Pòrtol nou
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SANT MARÇAL - 92

MOLTS D'ANYS!
Es Crèdit

CVMajor,73 Tel.797126
Pòrtol

C/AntoniMaura,55 Tel.600400/600401
Es Pont d'Inca
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Salutació del Batle

Enstrobam,una altravegada,alesvespresdelesFestes
PatronalsdeSant Marçal d'aquestmunicipi.

Unnouequipformatper personesvoluntariosesha preparat
lasevacelebracio,demaneraque, ambla programaciód'activitats
culturalsiesportives,moltvariadesidegudamentseleccionades,
es compliràlafinaIrtat decobrirespaisdetempsd'ociiespiai,per
a poder-los disfrutaramblamajorjoia possible,isensdubte,
liiilitV*lmetys, tani comen 1es delsany$ anterior$.

Per tant,ambla confiança queseran dela vostra satisfacció
i, aprofitant l'avinentesapersaludar-vos molt cordialment atots
els marratxinersi als deforavila,iposar-me,comsemprehe
estatalavostra disposicio,tencel gustdeconvidar-vosa
aquestestancelebrades FestesNostresialmateix temps
desitjar-vos unesBones FestesPatronals deSant Marçal, 1992.

;-;:;.V;.;.,H ;::;. '•';•: + ̂

Dissabter 20 de )uny
9 h.- Penjada de banderes
I8'30.-Partltdefutbol
20 h.- Final i entrega de trofeus 'Torneig d'escacs"

Diumenge, 21
2l'30.- Inauguració del Vl Certamen de Pintura

Dilluns. 22
20 h.- Torneig de Bàsquet de Marratxí

Dimarts. 23
I9'30.- I Trobada de les AA. de Ia Tercera Edat de

Marratxí
20 h.- Finals del torneig de Bàsquet
20'30.- Torneig de Petanca

Dimecres, 24
20'30.- Torneig de Petanca
22 h.- Vetllada infantil (amb el grup Singlot)

Díjous. 25
18 h.- Mostra de pintura infantil
20'30.- Final del torneig de Petanca
22'30.- BaII de bot
23'30.- VII Trobada de Glosadors de Mallorca

Sant Marçal 1992

Programa
de les

Divendres, 26
I7h.-Tallerd'estels
19 h.- Inauguració de l'Exposició d'artistes locals
22 h.- Gran Verbena (Harlem, Geminis i Tomeu Penya)

Dissabte, 27
l5h.-TiradaalRat
16 h.- Ciclisme a sant Marçal
I8'30.-Festainfantil
I8'30.-Futbol
23 h.- Gran revetlla musical (Lucio Barbosa, Bonet de

San Pedro i Orquestrina d'Algaida)

Diumenge, 28
11 h.- Trobada de motos antigues
17 h.- Volada d'estels i exhibició d'Ultralleugers
19 h.- Missa a Sant Marçal
I9'30.- Pregó de Sant Marçal 1992 (a càrrec de

l'escriptora Eusèbia Rayó)
19'45.- Concertde Música (La Banda Municipal estrenarà

el Pas doble Marratxí)
22 h.- Gran Verbena fluanito Percha y los Colgaos,

Tiempo de Sombras i ELS PETS)

Dilluns. 29
1 1 h.- Missa solemne a l'església de Sant Marçal
12 h.- XXVI Homenatge a Ia Vellesa de Marratxí
18 h.- Volta cicloturística al Municipi
23 h.- Gran Verbena (Zarza i Canyamel)

Dimarts, 30f sant Marçal
11 h.- Missa solemne en honor al sant Patró
13 h.- Inauguració de les noves oficines de l'Ajuntament
21 h.- Entrega dels premis del Vl Certamen de Pintura
22 h.- Teatre (Xesc Forteza: Puja aquí i veuràs Porto Pi!)
24 h.- Final de festes amb un Castell de focs artificials.



Es]fc*HHfcuia,
UN MARRATXINER, CAMPIÓ DE RALLIES

Jaume V(ctor Cerdà, de sa Cabana, ha començat latemporada
guanyant Ia primera carrera a Ia qual ha participat, puntuable per
al campionat balear de rallies, que es celebrà a Sóller el passat
mes de maig. La segona carrera fou Ia pujada Caimari-LLuc,
puntuable per al
campionat de
muntanya obtenint
Ia segona
classificació. CaI
tenir present que
en Jaume l'any
passatvaser campió
absolut de rallies i
campió de Ia copa
Renauk. Hem de
ressenyar que
corre amb un
Renault GT-Turbo
patrocinat, entre
altres cases
comercials, per
Trablisa.

Desitjam més
èxits a aquest
campió cabaner.

JOAN SEGUI, AL CAMEL-TROPHY
El cabaneterJoan Seguíva ser seleccionat per anar al Camel,

una de les proves mundials més importants de competició
d'aventura. Va tenir lloc al Brasil, amb un recorregut de dos mil
quilòmetres de seKra entre Manaos i Georgetown realitzat en 22
dies. Un dels seus acompanyants era el conegut aventurer
Miquel de Ia Quadra. En Joan és el primer mallorquí que ha
participat en aquestafamosa prova d'automobilisme. Si no hi ha
res de nou el proper mes vos oferirem una entrevista amb
aquest cabaneter amic de l'aventura. Enhorabona.

PEP PRATS, AL CAMPIONAT DE DECATHLÓ
El passats 9 i 10 de maig es celebrà el campionat de Balears

de proves combinades (decathló) en el Polisportiu "Principes de
España" en el quaI el marratxiner Pep Prats aconsegu( ser el
millor en Ia prova de salt d'alçada amb 175 m. En 110 m. tanques
també aconseguf Ia millor marca amb 18 segons i en Ia seva
especialitat, el salt amb perxa, no va defraudar i va saltar 3'40
quedant classificat en primer Hoc. D'aquesta manera en Pep es
consolida com un gran atleta i si segueix amb aquesta marxa no
será res d'estranyar que en poc tems es trobi entre els millors
de Balears. Enhorabona, Pep.

FUTBOL
Ha finalitzat b temporada 91 -92 amb una majoria d'equips

mal situats que passaran sense pena ni glòria. Per aquest motiu
el més destacable d'aquesta temporada és Ia bona classificació
que han obtingut tant l'Sporting sant Marçal en les categories de
cadets i fubol-7 com Ia Unió Esportiva PIa de na Tesa en h
categoria cadet, benjamí i futbol-7. Tant uns com altres equips
han estat a gran altura, demostrant a cada partit que Ia
classificació final no ha estat per casualitat sinó fruit del bon joc
realitzat durant tota Ia temporada. A tot els equips, tècnics,
jugadors i sufridors seguidors, Enhorabona!

Antoni Matíonado, entrenador dek cadets del Ph de na Tesa

i Goto, entrenador dek cadets de/ sant Marçal

i. Aire acondicionat
i cambres frigorífiques

C/Conradors40 Tels.797638/797639 Fax797667 PolígondeMarratxí
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FUTBOL 7
EIs dos màxims golejadors de Futbol-7.
A l'esquerraJoan lniesta, de l'Sporting sant

Marçal, amb 60 gols.
A h dreta Miquel Angel GiI, de I'U.D. PIa de

na Tesa, amb 76 gols.
Enhorabona als dos!

<Tjiumewges î iíCuns tancat

Avinguda Anton< Maura 69 Es Pont d l n c a IeIs 60 IO 0]

ESCACS

Benvolguts Portulans:

Aquest mes parlaré de Ia modalitat ràpida "a 5 minuts, 10 o
15 minuts" que és a finish, això vol dir sense l(mit de jugades.

Es una modalitat que crea molta tensió en els jugadors a les
darrers jugades, però l'estil de joc és més flexible i menys sòlid
degut a les imprecisions del temps disponible.

Ara, durant el mes de juny, cada divendres a les 20 h., i
dissabtes a les 17 h. estarem jugant el X Torneig sant Marçal.
Veniu a veure-ho i vos agradarà poder contemplar els millors
jugadors del Club Marratxí en acció.

Fins a una altra i vos esperam al torneig de l'Union Bar.

David Monzonls

Part de l'Equip d'Escacs de Ia Union. D'esquerra a dreta.
Drets: Romero,Jimenez, Pau Frau, "el valenciano", "Duro",
Guillem Font, Miguel Angel García, Ramon, Manuel Vázquez,
Félix i Enrique.
Asseguts: Antoni Trillo -el coordinador-, Carles Izquierdo,
Forteza i Mateu Jaume, el president.

FORN - PASTISSERIA

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

C/Queipo de Llano, 8 79 75 72 Pòrtol
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El C.B. PIa de naTesa
aTarragona

EsMg%uia
51 I^CSft *^B nua o« trarfa rip Ia Ilion ecrr>lar.

EIs passats dies 1,2 i 3 de maig l'equip cadet masculí es va desplaçar
a b ciutat de Tarragona per realitzar un intercanvi i a Ia vegada un
torneig amb l'equip de l'Institut de Batxillerat Mart! Franques.

Aquest torneig comptà amb Ia participació del Sagrat Cor (1er
classificat a Ia lliga escolar de Tarragona), I'I.B. Marti Franques (3er
classificat) i el PIa de na Tesa.

El desenvolupament del torneig fou de Ia següent manera: El primer
partit el jugaren el Sagrat Cor i el PIa de na Tesa, amb Ia victòria per
a l'equip tarragoní per 75-61.

El segon partit el disputaren els dos equips de Tarragona i Ia victòria
fou per al Sagrat Cor.

El tercer i darrer partit el jugaren I'I.B. Mart( Franques i el PIa de na
Tesa i Ia victòria, després d'un partit molt emocionant, fou per als
nostres jugadors per 67 a 62.

Al principi d'aquest encontre els jugadors del PIa feren entrega
d'unes camisetes amb l'anagrama del Club a l'equip tarragoni; aquestes
camisetes havien estat obsequiades per I'AA.VV. del PIa de na Tesa, a
Ia qual l'equip vol donar les gràcies públicament.

La classificació quedà aixi. En primer lloc el Sagrat Cor, en segon
el Ph de na Tesa i en tercer I'I.B. Marti Franques.

Durant l'estada a Tarragona cada jugador s'allotjava a Ia casa d'un
company de l'altre equip i encara que al principi estaven avergonyits,
al final pareixia que es coneixien de tota Ia vida.

En els tres dies d'estància a terres catalanes es varen dur a terme
diverses activitats, però Ia que més agradà va ser el desplaçament a
Badalona per assistir al partit de bàsquet entre elJoventut i l'Estudiants,
corresponent al 2on partit de Ia semifinal de Ia lliga de I'ACB.

A Ia tornada de l'equip pladenateser férem unes preguntes al seu
entrenador.

-Com has vist el nivell de joc?
Crec que el nivellestàala mateixaaltura queaqul,tenint en compte

Primeres Marques
en Articles Esportius

Roba de Vestir
per a Homes

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

que es tracta de Ia lliga escolar.
-Què ha estat per a tu el millor i el pitjor d'aquest viatgeT
Per mi Io millor han estat moltes coses, per no dir totes; però el

quemés destacaria seria elgran ambient que hi ha hagutde companyonia
entre els components dels 2 equips i Io pitjor Ia tornada amb el vaixell.

-Com definiries en dues paraules aquest viatge?
Diversió i companyonia.
El PIa de na Tesa esperam amb il.lusió que per les festes del poble

l'equip de Tarragona els pugui tornar ta visita.

Coneguem
els joves del

Club Bàsquet PIa
Es en Sebastià Munari Calafat,

té 10 anys i juga amb l'equip alevi
masculí. El lloc que ocupa dins
l'equip no estàdefinitjaque realitza
les tasques de Base-ala i Pivot.
Gràcies a les seves qualitats
físiques i tècniques és un dels
pilars importants de l'equip.

Quan començares a jugar
a bàsquet?

Vaig començar de molt petit,
devia tenir uns devu'rt mesos i Ja
botava Ia pilota, i com que no ho
feia molt malament el meu pare em
va fer una cistella i vaig començar
a jugar.

A qui t'agradariasemblar-
te?

M'agradaria ser com el jugador
deIJoventutTomàsJofresa perquè
és un bon base i és elmillorjugador
de I1ACB.

Com te defineixes com a
jugador?

Dins l'equip jug un poc de tot,
bot bé Ia pilota i fa!g bastantes
cistelles; també som una mica
"xupon".

Quin record agradable
tens d'aquests anys?

Durant un partit vaigtrobar a
l'equip contrari un company de
colònies i m'agradà molt poder
jugar amb ell.

I negatiu?
Que me varen pegar una

empenta, i a més que vaig caure
l'àrbitre no va pitar res.

Quins hobbies tens?
Natació, música i llegir.

Què t'agradaria
aconseguir?

Ser un bon jugador i poder
jugar amb el Joventut.

Esperem que puguls aconseguir
aquest repte.

0(

SABATES I REGALS

C/deManacor90 TeI 249301 Clutat
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SOCIETAT DE
COLOMBICULTURA

CASTORD
(Pòrtol)

D/sssobte, a full del sol de /es quatre
del cap vespre, per Ses Rotes els cans lladren
i un estol d'homes i cotxes, i cotxes amb
homes circulen com espiritats mirant el cel.
No fíten Ia màgia dels eclipsis, ni destrien,
com orades mig enfo///ts, e/s signes del temps.
Es més senzi//, encaken cohms. Fan esport
En diuen colombicukura.

Per sebre quatre coses més d'ells, per
sebre Ia seva curolla vers els coloms ens
acostàrem al hcal soda/. S'havia acabat
famollada. El segon aiguavés de Cas Tord era
ple. Alguns cohms descansaven dins e/s estoigs,
mentre e/s colomers menjaven un entrepà í
acabaven d'esdovellarlajornada. Havia estat
un dia tranquil, havia plogut i Ia pluja havia
deslluït Ia competició. Parlàrem un poc amb
tots, però duien les messions enJosep Antoni
Pellicer, president de Ia sodetat, En Tomeu
"Marier" i en Joan Manel Darder.

- Nom de l'entitat?
Societat colombicultura Cas Tord.
- Quin temps fa que existeix?
De fer uns vint-i-cinc anys. EIs

pionersforen en Francesc Pallicer, enJoan
Manel Darder. Lravors s'hi interessà artre
gent com en Toni "arraconer", etc..

- Quants de socis teniu i d'on
són?

En devem tenir una cinquantena.
N'hi ha molts de Pòrtol però també n'hi ha
alguns de Ciutat A Pòrtol hi ha bastant
afició. Esser soci no costa gaire. S'han de
tenir Ia llicència federativa que són 1.500
pts. i per despeses del club 2.000.-

- Què és Ia colombicultura, en
què consisteix?

Be, primer de tot no s'ha de
confondre Ia colombicultura i Ia
colombofila, h. colombofila és un esport
que es practica amb coloms missatgers. En
canvi, Ia colombicultura treballa amb
coloms de raça "butxe" o també dits de
"pica". L'esport consisteix a amollar una
aoloma que du una ploma blanca a Ia coa
i suma més punts el colom que l'ha
"festejada" més temps.

- Quines activitats duis a
terme?

Esg0ftula 117/17

Normalment Ia societat organitza
el concurs de Nadal, el concurs de
primavera que és el que ara es disputa i el
d'es Siurell. També s'ha fet a Pòrtol el
campionat de Balears. La temporada dura
de novembre a juny. S'atura perquè pel
juny és quan els coloms fan Ia muda.
Aquest per(ode que no hi ha competició
és aprofitat per ensinistrar els coloms
joves.

- Hi ha molta d'afició a Les
Illes?

Aiximateix n'hi ha. Sobretot a
Pòrtol, Sta Eugènia, S'Estanyol, Llucmajor,
Sta Catalina, Es Vivero. A Menorca també
hi ha una societat a St. Climent. A Eivissa
no sabem que existeixi cap club.

- Anau a fora a fer volar els
vostres coloms?

Be, abans del campionat d'Espanya,
a Mallorca es fa una selecció del millors
exemplars i si entre els millors n'hi ha
alguns dels nostres hi acudim. L'any passat
hi anaren en Julià LiIIo i també en Tomeu
"marier" i en Jaume "de can crosta".

- I els coloms d'on els treis?
Què pot arribar a valer?

N'hi ha que són criats aquf però
morts són anats a cercar a Ia Península.
Què valen? Buff. Són coses males
d'estipular. Per un colom normalet se'n
poden pagar de 100.000 a 200.000 pts, per
un exemplar bo, bo se'n poden arribar a
pagar xifres astronòmiques. Són exem-
plars que no tenen preu.

- Es mofe mal de mantenir un
colom?

Un colom és bo de mantenir, però

cada colomista en té més de 100 i això ja
val una miqueta, però és l'única manera de
treure exemplars per dur a h competició.

- Ara que estam tan
sensibilitzats amb el tema, tenen
malalties, els coloms?

N'hi ha algunes, però no són massa
importants i sobretot no afecten per res
les persones. AIs qui ens agraden els
cok>ms els tenim en mort bones condicions
i quan n'hi ha un que està malalt els posam
a part i el medicam.

-Ve públic a veure les
amollades?

Aixípúblic, públic com el quepugui
presenciar un partit de futbol o de bàsquet
no. Hi ha gent que Ii agraden molt els
coloms i que no en té cap a Ia competició
que ve a les amollades.

- Hi ha "màfia"?
No, els colomistes ens coneixem

tots i tots procuram ajudar-nos. El que
avui passa a un demà pot passar a l'artre.

- Voldríeu afegir alguna cosa
més?

Be, sí. Podríem dir, en primer lloc,
que trobam a mancar aficionats joves del
poble. Abans n'hi havia més. La curolla
dels coloms és ben entretenguda i sana.
També ens agradaria aclarir un malentès.
Tot i que som ben rebuts pel poble,
sempre hi ha gent que es pensa que els
nostres coloms poden desbaratar els
coloms normals que cadascú pugui tenir a
ca-seva.Això és mentida. Si un dels nostres
coloms es perd per un colomer extern no
Ii fa cap mal, al contrari és el nostre colom
el qui surt perjudicat ja que desaprèn allò
que sabia. A nosaltres ens sap molt de
greu que un colom no torni al seu lloc. I
també voldríem demanar que si algú en
troba cap de perdut, o qualque cosa
d'aquestes que ens ho faci saber totd'una.
EIs nostres coloms són bons de conèixer
perquè tots duen anelles i tenen les altes
pintades.

I fins aqulla conversa. Ara tenen una
akrepreocupadó, fríssen deprovarun sensor
per detector en cada moment Ia posició dels
coloms. Es un aparell de tecnologia punta
que ha valgut els seus bons diners. Mirau si
els estimen, als coloms.

Rafel Crespí
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(<« pàg 2) cap damunt davall. I ho dic perquè està ben clar
que els ciutadans podem criticar s'actuació dels polítics, sense
fafcar, naturalment, en es respecte que tota persona mereix.
Però també està ben clar que els pol(tics no poden entrar dins
sa vida privada ni dins sa intimitat des ciutadans. I en Miquel
Romaguera ha fet unes declaracions a Pòrtula a ses que s'afica
amb sa meva vida privada, amb sa meva economia, amb sa meva
família i, fins i tot!, amb sa meva salut mental. Absolutament
lamentable. Hi ha que pensar que si se Ii tolera això, qualsevol
veïnat de Marratxí serà sa pròxima víctima.

I hi ha que tenir en compte que en es final de ses seves
declaracions arribar a dir que sa placa "L'any que veserà des poble,
amb una expropiadó d'urgènda". Això és una amenaça, i els que
governen no han d'amenaçaraningú, perquè ses amenaces estan
prohibides per sa Llei. Lo de sempre: els que comanden han de
donar llum, no fum. Naturalmentjo, com faria qualsevol ciutadà,
em defensaré d'aquestes bravates, encara que només sia per
evitar que a qualsevol altre veïnat de Marratx( Ii pugui succeir Io
mateix.

No tot acaba aquí. Quan un que comanda diu aquesta casta
de dois i de desbarats, sempre troba a prop d'ell tres o quatre
esburbats que el volen superar i es creuen en sa necessitat de
passar a s'acció. En un mes he hagut de fer tres denúncies a sa
Guàrdia Civil i a s'Ajuntament de Marratx( perquè un estol
d'incivilitzats s'han cregun en s'obligació de fer destrosses a ca
altri, en concret dins Son Verí. I s'Ajuntament, que jo sàpiga, no
ha fet res absolutament. No importa ser molt vius per sebre qui
són els autors d'aquests actes contra sa propietat.

Joaquim Cotoner

Cartes Obertes (<« pàg 2)
pels carrers - que a hores d'ara ja són propietat del poble-

. Això em sembla com si haguéssim de besar els peus a un Sr.
feudal. I no ho vull fer.

S'hi haurien de fer una sèrie d'apreciacions. El trànsit no
s'ha descongestionat tant com diu. Només lagent que és habitual
del terme en sap Ia drecera. Encara ara és l'hora en què s'hagin
posat rètols informatius oferint una ruta alternativa per anar a
Ciutat, passant per Son Ferriol, que pugui esser útil al visitants.
D'altra banda, d'ençà de l'autopista, molta gent passa pel carrer
Oleza per anar cap a Sant Marçal i allà agafar b carretera que hi
porta. Jo, que cada dia hi pas, no he notat aquesta enorme
descongestió de què presumeix el Sr. Romaguera.

D'altra banda aquesta actitud de víctima no l'entenc.
Tothom sap que aquesta urbanització va esser qualificada - no
vull jutjar si justament o injusta- com a ampliació de casc urbà,
amb b qual cosa s'estalvià d'haver-la de dotar de clavegueram -
l'haurem de pagar entre tots, i no per això els solars són més
econòmics-; tampoc no té zona verda, i tampoc no té un vial
paral.lel a Ia carretera, com sítenen les del Pont d'Inca nou, amb
h qual cosa farà que el dia que s'edifiquin els solars que tenen
façana a Ia carretera, els problemes del trànsit empitjoraran i,
justament, a un lloc ben delicat, just devora el revolt.

Si el Sr. Romagueravol defensar-se d'acusacions d'especulador
convendría que ho fes amb arguments més ¡ntel.ligents i no tan
victimistes. La història recent de Marratxí Ia coneixem massa, no
cal que ens Ia vulguin desfressar.

Un porto/d

L'IMPOST
D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

(I.A.E.),

No s'acaba d'entendre, pareix una guerra de xifres.
Segons l'equip de govern, això sí, només donant percentatges,
sense amollar cap xifra real, el nou impost d'activitats
econòmiques és el més babc de tota Espanya - aviat arribarem a
fer tanta llàstima que ens faran caritat i ens regalaran Ia plaça de
Sa Cabaneta, tota de mabre i refilons d'or i també el cbvegueram-
. Segons l'oposició - donant xifres clares però no sabem si reals-
aquest nou impost no serà tan barat com vol donar a entendre
Ia majoria municipal.

El PSM-Nacionalistes de Mallorca, en aquest aspecte ho
té ben cter, l'apujada del nou impost només potesser com a mofc
un 10% més que el que es pagava per b llicència fiscal l'any
anterior. I així ho ha expressat amb una moció que es presentà
davant el ple del Consell Insular de Mallorca i a tots els
ajuntaments on té representació.

Segons les xifres que s'han fet públiques a Marratxí
aquest 10% s'ha superat amb escreix.

Darrerament, estam vivint una febre impositiva per part
de les institucions locals: tant del Govern Balear com dels
ajuntaments. I això no hauria de ser així. Resulta que som Ia
tercera comunitat autònoma que genera més recu rsos, que paga
més impostos a Madrid, que durant anys i anys hem contribuït
a engreixar les arques de l'estat i ara resulta que si volem unes

carreteres transitables, una sanitat que no sigui del tercer món,
o una xarxa de clavegueram, ara resulta que si volem tot això
hem de pagar més que Ia resta de ciutadans de l'estat Això és
vergonyós. Tot això no fa més que acréixer el sentiment
nacionalista del nostre poble que veu una vegada més que no hi
pinta res dins el conjunt estatal i que l'única manera de fer sentir
Ia veu és accentuant cada vegada més el seu caràcter nacionalista.

L'I.A.E és una conseqüència de tot això. Davall una
pretesa autonomia financera per part dels ajuntaments s'hi
amaga un retall de b participació dels municipis en els recursos
estatals. Això vol dir que dels impostos que pagam, IVA, IRPF,
impostos indirectes, quedaran sota l'administració centralista de
Madrid. Recordem que h llei reguladora d'aquest impost va
esser aprovada pel PSOE i el PP. I que malgrat ara el PP de
Marratxí vulgui fer-se Ia víctima, al Consell Insular, on tenen
majoria absoluta, aprovaren un recàrrec d'un 35% sobre Ia
quota mínima.

Una vegada més observam que hem estat venuts pels
partits centralistes, que a més a més d'anar en contra
sistemàticament de Ia nostra llengua i Ia nostra cultura, del
nostre patrimoni, també s'han posat d'acord per fer-nos vinclar
l'esquena i exprémer-nos Ia darrera gota de suor amb una
fiscalització exagerada, sobretotamb un dèficit respecte del que
recapta aquí l'estat i del que després hi inverteix. Les opcions
nacionalistes, com al que jo defens, el PSM, són les úniques que
tenen les mans lliures i l'esperit serè per defensar Mallorca de
tanta expoliació i de salvar les nostres butxaques d'esser
foradades per les rates cellardes de l'estat central.

Rafel Crespí
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I EL DILLUNS DE PASQUA
RESSUSCITA PER UN DIA

El 24 de novembre de l'any passat morí a b seva casa
de Londres Freddie Mercury. Mai no Ii podrem agrair amb
suficiència tot el que va aportar al món de b música moderna i
en particular a l'univers del rock

A tots aquells que a l'hora de triar música moderna
ensagradartriar molt i moltbé el que escoltam,atotsaquells que
seleccionam escrupulosament allò que volem que arribi a les
nostres orelles, a tots aquells que no ens conformam amb quatre
cops d'instrument, a tots aquells que demanam molt més d'una
cançó, a tots nosaKres ens ha quedat un buit impressionantment
gros amb h mort d'en Freddie. Perquè ell i h seva música eren
part important d'aquesta delicadíssima selecció de música
moderna que de veritat val Ia pena. Ara ens hem de conformar en
omplir el buit en el que serà per sempre ja, Ia música del difunt
Freddie.

Però abans d'això, abans de prendre consciència i
resignar-nos definitivament a no esperar noves músiques d'en
Freddie, l'havíem de fer ressuscitar encara que només fos per un
dia o per unes hores. El lloc escollit l'estadi de Wembley. El dia:
el dilluns de Pasqua (només Déu pot ressucitar en Diumenge).
Allà es reuniren un grapat de músics i els seus companys de
Queen. El concert en sí no té gaire importància. L'important és
que els allà presents i els que no hi poguérem anar juntàrem
cossos i ànimes en torn a h música d'en Freddie, i així, repetint
una i altra vegada les notes de les seves genials composicions,
aconseguírem que, per un dia, En Freddie Mercury ressucitàs i
estigués allà amb nosaltres.

El moment més emocionant no hi ha dubte que va
esser quan tots cantàrem "Bohemian Rapsody"....

Es aquesta Ia vertadera vida, es només fantasia?
Empresonat en una depressió sense poderfogir de Ia realitat,
obre els teus ulls, mira al cel i fixa't.
Només som un pobre al.k>t; no necessit compassió
perquè així com venc me'n puc anar, content o trist,
bufi d'on bufi el vent, en el fons no m'importa.

Mare, acab de matar un home.
Vaig posar una pistola contra el seu cap, vaig prémer el gatell

i el vaig matar.
Mare, Ia vida acaba de començar i ja l'acab de fer malbé.
Mare, oooohh, no volia fer-te plorar,
i si no he tornat demà a aquesta hora,
tira endavant, segueix com si res no importàs.

Es ja massa tard. La meva hora ha arribat,
i sent com un calfred em baixa per l'esquena,
i el meu cos esta totalment adormit
Adéu a tothom, me n'he d'anar i fer front a Ia veritat
Mare, oooohhh, jo no vull morir, i a vegades desig no haver

nascut mai.

Veig Ia petita silueta d'un home.
Scaramouch, Scaramouch ¿ballaràs el fandango?.
Llamps i trons, m'estan esglaiant
Galileo-Galileo, Galileo-Galileo, Galileo-Figaro, magnífico.
Només som un pobre al'lot, ningú m'estima.
EII només és un pobre al'lot d'una pobra família,
sarvau Ia seva vida d'aquesta monstruositat
Així com venc m'en vaig, El deixareu partir?
Bismillah! No, no el deixarem anar (Deixau-lo anar!)
Bismillah! No, no el deixarem anar (Deixau-lo anar!).
No el deixarem anar! No el deixarem anar!
No, no, no, no, no,
Mare meva, mare meva, mare meva, deixa'm anar,
Belzebú ha posat un dible aposta per mi, per mi

Així que pensau que em podeu apedrejar i escupir a Ia cara?
Així que pensau que em podeu estimar i deixar-me anar per

morir?
Oh, baby, no em pots fer això a mi, baby
Només vull sortir, només vull sortir corrent d'aquí.

veureEn realitat no res importa, qualsevol ho pot vcu.
en realitat res importa, en realitat res m'importa
bufi d'on bufi el vent

Gabriel Angel Vich I Martorell

NUS!
VlSÂ

I l.-LesCantatesdeBACHcom acorpusglobal sónpoc
eonèguctes. M'atreve$c adÍr quesoh lescAresmenys
conegudes del Mestr«tSíbéa^ s'han
popularitzat,no hanaconseguitladifusiode,perexemple,
*lsGoncertcleBHndembur|OlaTo

fl.-Cotoçidíht amb (àceíébr^lédeJsettXV anlversarí,
Ia CoralUniversitària ha presentatlaCantata BVW 147
de BACH. Estic segurque l'audicióhaurà servit per
donaraconèixerunaobra rnestraamoltsaficionats.

PereEstelrichiMassutí
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UN POC DETOT

Per CORREU ens assabenten que:

Entre I'l I de juny ¡ el 2 de juliol Ia
Fundació Pública de les Balears per a Ia Música
organitza el cicle CLASSICS AMERICANS al
castell de Belfoer. Sempre a les 22 hores.

A Ia seu del Consell Insular de Mallorca
es va constituir el CONSORCI
d'INFORMATICALOCALpertaldepromoure
Ia informatització de les corporacions
municipals de Mallorca. Entre els 28 municipis
que integren el Consorci s'hi troba Marratxi.

Més de 3000 membres de les
Associacions de Ia Tercera Edat de Mallorca es
reuniren el passat 30 de maig a LLUC per fer
una ofrena floral a Ia Verge. L'acte comptà amb
Ia presència de Ia Consellera Maria Antònia
Munar.

MUSICA A L'AIRE LLIURE durant el
juny i juliol al centre s'Escorxador, de Palma; a
les I8 '30h.

Dia 13 de juny, a les 2l'30, MÚSICA
NOSTRA presenta el seu nou disc GIRAVOLT,
a ses Voltes.

MÚSIQUES DEL NOSTRE TEMPS és
un cicle de concerts organitzat pel Centre de
Cultura "Sa Nostra" en col.laboració amb
ACA. Entre el maig i el juny a les 20'30.

Un any després de l'aprovació del PLA
D1IGUALDAT D'OPORTUNITATS PER A
LA DONA el Govern Balear ha invertit 500
milions de ptes. Unes 10.000 dones s'han
beneficiat de l'aplicació d'aquest programa. La
Consellera de Cultura, Maria Antònia Munar,
va presentar el dossier de l'estat de l'execució
del programa aprofitant els actes organitzats
amb motiu del dia internacional de Ia dona
treballadora.

La UNIÓ DE PAGESOS de Mallorca va
celebrar el seu IV Congrés amb ponències
sobre linia sindical, cooperativisme, pagesos
joves i agricultura biològica.

PUBLICACIONS REBUDES:

PADRE WEJO, de Bartomeu Font
Obrador. Comissió de Balears Ve Centenari
(l99l).Aproximacio,enbiUingue,afraJunlper
Serra.

PETITA GUIA DELS AUCELLS
MARINS DE LES BALEARS. Conselleria
d'Agricultura i pesca del Govern Balear. 1991

PM DE DESENVOLUPAMENT DE
LES ZONES RURALS A LES BALEARS.
1991-1993. Conselleria d'Agricukura i pesca
delGovern Balear. 1991.
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TEMPS RESSUSCfTAT, de Vicenç
Calonge i Gustà. Ciutat de Mallorca, 1991.

Llibre de poemes que conté els reculls
Impressions, Imperfect man, Florilegis i Temps
Ressuscitat.AmbpròlegdeJaumeSantandreu
i dibuixos de Ia portolana Maria Bestard i de
Leandre Fuster.

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES:

D'entre les revistes associades a

PREMSA FORANA DE MALLORCA rebudes
destacam:

FELANITX. En el 2784 (22II) hi trobam
l'article d'Antoni Roca "Foc i fum".

MIRAMAR. IO ̂ alldemossa, MN 92).
Inclou el Il Plec de Cultura Popular, dedicat a
Ia caça.

ALIMARA. 27-28 (Mallorca, IX-XII 91)
BUTLLETI LES OUATRE BARRES. 52.

53(Estocolm, 1992)
BUTLLETl OFICIAL DEL PARLAMENT

DE LES ILLES BALEARS. 22 a 25 (II, III 92). En
el núm 22 (28 Il 92) hi trobam Ia contesta de
b Consellera de Cukura, Educació i esports
relativa a Ia cova de son Caulelles. Entre altres
coses diu "a l'ajuntament de Marratxí se Ii va
concedir l'any 1988 i 1989 Ia quantitat de
250.000 ptes per neteja i manteniment de b
Cova de Son Caulelles."

CAMBRILS. 246 a 249 fJarragona, I a
IV 92).

CIRIT. Agenda Científica. 226, 228
(Barna, V 92). Entre altres coses anuncia el
Curs sobre materials fèrrics fyi), el Curs de
pràctiques sobre anàlisis químics d'aliments
(Vl), el Curs de seguretat de xarxes
informàtiques 1̂), el Fòrum sobre gestió del
canvi empresarial (23 Vl), el Col.loqui
internacional sobre mètodes teòrics de grup
en física (29 Vl al 5 Vl I), el Congres internacional
de psicologia (19-24 VII) i el Congrés
internacional d'arxius (6-11 IX).

COMUNICACIÓ LLUC. 48 (I-IV 92).
Hi trobam una col.laboració de joan Parets:
una relació dels Goigs musicats de Ia Mare de
Déu de Lluc.

EL CORREU DE LA UNESCO. 164, 165
(Barna, II, III 92). El 164 és dedicat al repte
demogràfic, amb articles sobre Ia pobresa al
món, augment de ta població, persones en
trànsit i migracions, explosió urbana i d'altres.
També inclou un reportatge sobre Petra, b
rosa jordana del desert. El 165 es refereix a
l'apartheid com a Ia crònica d'una fi anunciada.

CQ. RADIO AMATEUR. 100 (Barna,
IV 92). Número especial -100, enhorabona!-
amb articles sobre unitats anti-llamps, receptor
de Meteosat, els DX, receptors d'ona curta,
condensadors i altres temes. Inclou un
suplement amb el codi del radioaficionat, Ia
llista mundial de prefixes de pa(s i les
abreviatures de trànsit.

DE NOU A SIS. 33 (Palma, 92). Dedica
les planes centrals al 92, olimpiades i expo. Hi
trobam col.laboracions dels portolans Joan
Miquel Canyelles i Laura Palou.

DEBATJUVENIL Circular informativa,
157 a 159 (Catalunya, I a IN-IV 92).

DELTA LLOBREGAT. 152 a 156 (El
Prat, I a V 92).

LAFOIG. 47,48 (Garcia/Ribera d'Ebre,
Ml, IM-IV 92).

(>» p.22)
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Escoles de Marratxí - SantaTeresa,vuite B

Després de tot un curs arriben tes
vacances, però també els exàmens finals.

Acabar els exàmens i començar les
vacances és el que espera aquest grup
d'alumnes de Santa Teresa, ben igual que
tots els de les altres escoles de Marratxí.

Es el darrervuitè que treim en aquesta
secció du rant aqu est cu rs. Passat setembre
s'obriran nous camins, sovint fora de

Marratxí, per a h majoria dels al.lots i
al.lotes que han passat per aquesta plana.
Sort a tots, i bon estiu!

El grup està integrat per Onofre Alba,
Ana Betlem Atfaro, Vanessa Barragan,
D iego Bordoy, Aina Calvo Caimari, Carme
Campins Caldentey, Ruth Conde, Cristina
Contreras, Laura Córcoles, M* Elena
Fernàndez C., Amara Fernàndez R., Marc
Florencio ViIa, Francesca Fornès Serra,
Daniel Fortea Dalmau, Simone Garcia,

Caterina Gamundí, Cristina GeIo, Carme
Jaume So&, Antoni López, Vanesa Machado
Santandreu, Antoni Mariano Gomib, Rosa
M1 Martínez, Rosa M" Mas Ferrari, Daniel
Méndez, Rosa M* Mercadal Bibiloni,Joana
M* Navarro, Francesc-A. Nogareda, Aina
M* Oliva, Sandra Rodríguez Calderón,
Albert Rodríguez Servera, Bartomeu Riera,
Gema Ryan, Rosa M* Segura, M* Antònia
Serra B., M* Aina Serra E., PereJ. Serra S.,
Marc Thomàs Caldentey, Esteve Vallespir,
Isabel Vidal Riera. a-

Trobareu
Pòrtula

a Pòrtol:
Papereria S'Estel

Autoservei Ca'n Crosta
Forn Bon Jorn

Papereria Conxín

a Sa Cabaneta:
Cafè Ca'n Carrió

Cafè Nou
Papereria Sa Cabaneta

Carnisseria Xarc. Ca s'Algaidí

a Es Figueral
Basar Figueral

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

Papereria es PIa de na Tesa
Ca'n Gaspar

Autoservei can Cantó

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

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

PuntBak S.L.
Informàtica Assessorament
Aplicacions Serveis

Ramon Berenguer III 16 B

75 72 80 Palma
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(<<<p.20) (CORREU)

FULLS. 39 a 42 (I 91 a I 92). Publicació
que ens arriba de Mataró, editada pel Museu
Arxiu de Santa Maria. En una acurada edició les
revistes inclouen estudis històrics i artfstics,
documentació tant escrita com fotogràfica.
Comamostratrobam escritssobreiconografia
mariana, ex-libris noucentistes, construcció
d'esglésies, b casa de b vila, el pintorjoaquim
Torres Garcia, l'escukor Joaquim Ros... Ben
arribadal

HISTORIAYVIDA. 290 (Barcelona, V
92). En destacam els articles sobre el Cine en
el III Reich, el mite de Zeus, l'expulsió dels
Jueus,el primerde Maigi h literatura espanyola,
Rossini, els atemptats contra Franco, i
Montserrat.

INFORM (Barcelona, I 92). Darreres
novetats de les Joventuts Musicals.

LLIGAM. 35, 36 (Brusel.les, l-ll, III-IV
92). No l'havlem rebut des del núm 32 (IV-VI
91).

LLUC. 766 (l-ll 92). Està Íntegrament
dedicada al centenari de les Missioneres dels
Sagrats Cors.

NOSTRAVEU. 34, 35 (Costa Rica, I, IV
92).

L'OM. 276 a 279 (Riudoms, I a V 92).
SA REVISTA. 18,20 (Campos, I, V 92).
REVISTADEFERRERIES. 225 a 231 (Il

a V 92). El 227 ens informa que Ia nova
directora de Ia publicació ésJoana Rotger per
substitució de l'anterior responsable que s'ha
incorporat al diari Menorca. Sort als dos.

RODA DE TER.5IOa5l2 (I a III 92).
SIPAJ mensual. 156 (Catalunya. V 92).

Dedicat a b Guia de vacances joves, amb
activitats per aquest estiu.

TRIBUNASOCIALISTA. I (IV92).Nova
etapa de Ia Federació socialista de Mallorca. En
bil.lingüe català-espanyol. Sort.

VALL DE VERC. 138. I40a I42(l,llla
V92).

VEU DE L'EXILI CATALÀ I
REPUBLICÀ. 54, 55 (França, I, IV 92).
Reproduïm un breu del 54 intitulat "Quin
"bil.lingüisme"? ": "A l'Alsàcia, província
francesa, es parla l'"alsacia", llengua germànica.
Sembla que s'hi ha decidit donar als carrers, al
costat del nom en francès, el nom«, en alemanyl
Es per fer Ia nova Europa. També ens
assabentem que Ia segona llengua ensenyada a
l'Alsàcia serà, no pas l'alsacià, sinó... l'alemany!".

VIVIR CON SALUD. 215 (III-IV 92).
Aquesta "revista decana del naturisme" ens
arriba per primera vegada des de Barcelona.
Número dedicat a les Medicines orientals, amb
articlessobreacupuntura,digitopuntura,ai-ki-
do, farmacopea xinesa, macrobiòtica i altres
temes. Benvinguda.

a-

Precisament aquest mes.

Fal50anys(|uny. 1842)
L'autoritat superior nohaaprovatel

repartiment de Ia talla ordinària d'enguany
perquè no considera oportú el recàrrec
que hom hi va afegir per satisfer el deute
pendent L'Ajuntament hi tornarà insistir
i explicarà els motius del recàrrec.

Enfa IOOQuny. I892Ì
Han suspès de sou i càrrec el secretari

interf,Antoni Nicobu. HomdesignaAntoni
Jaume i Ribot com a secretari accidental.

L'Ajuntament pren les mesures
corresponents per evitar Ia propagació de
Ia diftèria.

Han de substituir Ia mesura mètrica
decimal pel pès decimal en Ia venda de
cereals i llegums.

Enfa75(lunv. Í9I7)
El regidorJosep Serra Ramis fa constar

que proposa que hom torni agregar al
barri de Pòrtol Ia part que Ii fou recentment
separada, per creure que aixf és més
convenient per al veïnatge.

El batle proposa nomenar un altre
guarda municipal per cinc mesos, que són
els de Ia collita i, per tant. més exposats als
robatoris, perquè un sol guarda no és
suficientpera tot Marratxí. Elconsistori
ho aprova.

L'Ajuntament acorda que tots els qui
pasturen guardes, siguin de Ia classe que
siguin, en propietat d'altri han d'anar
provists d'un permís escrit del propietari
de h finca on també hi figuri el segell de
l'alcaldia.

Enfa50(maig. 1942)
El bade ha defer les gestions necessàries

pera l'adquisició d'un terreny per instal.lar-
hi un camp d'esports.

La junta municipal de primer
ensenyament sol.licrta h supressió de
l'escola mixta de Marratxinet perquè hi ha
poca assistència d'alumnes.

dent a Binissalem, s'ofereix sense sou a Ia
Corporació marratxinera per ser nomenat
aparellador municipal. L'Ajuntament
tendrà en compte el seu oferiment quan
surtin feines concretes.

Feliciten Gabriel Pina Molina, veïnat
de sa Cabaneta i delegat del "Frente de
Juventudes" de Marratxí, per l'obtenctó
del 2on premi en el Concurs nacional
d'himnesdel FrentedeJuventudes, celebrat
recentment a Madrid, amb h composició
de Phimne-marxatitulat "Flechas azules".

Permisos concedits: aAndreuCanellas
Homar, del camí de can Forner de Pòrtol,
per edificar una casa de planta baixa en un
solar del camí de cas Cabrer; a Margalida
Garcias Gayà, del c/ Jaume I de sa
Cabaneta, per construir una casa de planta
baixa en un solar de Ia nova urbanització
de son Verí; a Maria Bisanez Rosselló,
d'Alaró, per construir una "casa de labor"
en terrenys de cas Capità; a Felip Orlandis
Villalonga, de Palma, per construir una
casa de dues plantes a cas Capità.

Enfa50()uny. 1942)
Han de formar un nou amillarament

perquè l'existent ja és inservible, de vell i
defectuós; data de 1866 i té moltes finques
mal classificades en relació als conreus.

Donen quinze dies de permís per
contreurematrimonia l'oficialsaigGabriel
Barrera.

Pere Trias Mir, propietari de l'edifici
"el Terradet" de Ia plaça de l'estació del
Pont d'Inca, destinat a casa^uarter de ra
Guàrdia civil, comunica h decisió de donar
peracabatelcontracte delloguerapartir
delprimerdegenerde l943.L'Ajuntament
ha de fer gestions per contractar un lloc
adequat on instal.lar fo Guàrdia civil i si no
en troba mirar de construir-ne un.

Queda suprimida b pbça de recaptador
d'arbitris municipals. A partir d'ara se'n
cuidaran des de les mateixes oficines de
l'Ajuntament.

Joan jaume Nadal, aparellador resi- Permisosconcedits:aBartomeuCorro
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Precisament aquest mes... (maig / juny)

Oliver, del d Oleza de Pòrtol, per construir
una casa de planta baixa en el mateix
carrer; a Marçal Bestard Matamales, del cl
José Antonio 58, per construir una casa
destinada a vivenda, amb planta baixa i pis,
al 56 del mateix carrer, ajoan Serra Frau,
de can Veiet, per edificar una casa de
planta baixa en un solar del c/José Antonio.

Enfa25(malg. I967Ì
Hom preveu b creació d'una plaça en

propietat de guàrdia municipal. En el con-
curs previ hi queda inclòs Gabriel Bibiloni
Serra. També es preveu Ia plaça de
dipositari de fons.

Adjudiquen el servei de recaptació
municipal a Caterina Serra Serra.

Aproven els pressuposts d'obres del
carrer "Nueva" i b pavimentació asfàltica
del carrer Mallorca.

Esrecepcionendefinitivamentlesobres
d'asfaltat dels carrers 18 deJulio i Falange,
de Pòrtol i "A" del Pont d'Inca.

Deneguen a Marcelino Lorente de Ia
Riva el permís per construir 40 vivendes
prefabricades a Ia parcel.la núm 2 de Ia
urbanització Cas Capità.

Deneguen a Antoni Homar i Ripoll i
Jaume Amengual Bibiloni el permís per
parcel.lar una finca situada en el PIa de na
Tesa per manca d'accés degudament
urbanitzat i de reserva de zona verda.

El carter interí del primer districte ha
presentat h dimissió. Hom ha de gestionar
el nomenament d'un altre.

L'Ajuntament informa favorablement
Ia concessió de llicència municipal de
fotògraf ambulant del municipi a Guillem
Juan Mas.

Permisos concedits: a Mateu Canellas
Oliver per installar una indústria de
fabricació de bloquets i bovedilles en un
local de l'hort de can Barceló delc/Weyler;
a José Balbas Barro per l'apertura i
funcionament d'un autoservei a Ia
carretera d'Inca, km 7; a Gabriel Rotger

Bibiloni per construir un xalet al c/Jaume
I; a Guillem Tous CoII per construir un
edificidetresplantesper vivendaal solar
núm 29, zona II, de Ia urbanització can
Fanneta; a Manuel Torrejón Villalobos
per construir un edifici de dues plantes
per vivendes a can Farineta; a Francesca
Capó Canellas per construir una vivenda
a l'av. Bàrbara de Verí; a Margalida Mulet
Canellas per construir una vivenda a h
urbanització son Verí; aJulià UribeViudez
i Caterina Batle Canellas per construir
una planta baixa i pis per vivendes a b
urbanització Benestar.

Enfa25Quny. 1967)
L'Ajuntaments'adhereix inicialmental

projecte de Mancomunitat insular dels
municipis de Mallorca per a l'abastiment
d'aigües potables a l'Illa.

Aproven definitivament el pla
d'eixample i extensió de sa Cabaneta per
sa Comuna.

Josep Fuster Miró sol.licita informe
sobreunapossible urbanització en terrenys
de can Buc, a son Nebot

Han d'asfaltar el camí de sa Comuna,
entre sa Cabaneta i el camí vell de Sineu.

Aproven el pressupost municipal
extraordinari peral'execució de les obres
de construcció de voravies des de sa
Cabaneta a sant Marçal, urbanització amb
pavimentació asfàltica, enllumenat de Ia
plaça de sant Marçal i asfaltat del camí 212
-de sa Comuna- en h part corresponent
a Marratxí. El pressupost puja 552.024
ptes.

Durant Ia passadafesta de Ia bandereta
de Ia Creu Roja a Marratxí es recaptaren
5041 ptes.

S'ha de constituir un grup de 25 homes
perajudara l'extinció de possibles incendis
forestals.

L'Ajuntament ha de publicar un ban
ordenant Ia provisió de morral i collar pels
cans de h localitat que circulin per Ia via
pública.

Permisos concedits: a Miquel
Fernàndez Trias per trapassar el taller
d'ajustament i ferreria del c/ Antoni Maura
7afavor deJosep Fernàndez Busquets; a
Caterina Crespí Santandreu per construir
un edifici de 2 plantes per magatzem i
vivenda al c/José Antonio; a FelipJuan Fk>l
per construiruna vivendaal c/Gral Goded;
a Antoni Bibiloni Ramis per construir una
vivenda rural a h finca can Ramis.

EnfalO(iuny. 1982)

Pòrtu/o ens informa que:

*El restaurant "El Gatopardo" obrí les
seves portes a sa Cabaneta.

* Varen tenir lloc les festes del quintos
de Pòrtol amb l'actuació, entre d'altres, de
Llorenç Santamaria.

*Els alumnes de segona etapa del Costa
i Lloberavande campamentaBiniparratx.
El tercer curs va al casal de colònies de b
Colònia de sant Jordi.

*El 26 de juny s'inaugura Ia biblioteca
pública municipal.

*Es el primer any, de vint-i-dos enrera
ença, que mn Joan Ferrer no serà a tes
festes de sant Marçal com a rector.
Comença l'etapa de mn Gabriel Ferrer.

*Fa un any que s'inaugurà b nova
església des Figueral.

*El poeta Miquel Gayà farà el pregó de
les festes de sant Marçal.

B/e/

Precisament aquest mes...

îatge cronològic
per Ia història
de Marratxí

a través de les actes municipals)
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C O L. L A B O R A D O R S: ToIo Aguilar Jofre, Guillem Bosch i Roca, Josep Antoni Cako,
Rafel Crespí i Ramis, Pere Estelrich i Massutí, Maria Magraner, Guillem Massot i Juan, Jaume Miralles
i Ferrando, David Monzonis Quail, M* Cruz Motoso Velasco, N*uria Nogareda, Bernat Palou i Creus,
Melcion Puigserver i Canyelles, Antoni Roca iJerez, Miquel Rodríguez, Eva M1 Rosa Domínguez, Biel
Santandreu, M* Josep Sastre Moragues, Josep Antoni Triay, Gabriel A. Vich i Martorell.

PORTADA: Festes de sant Marçal a inicis de l'actual segle **,
(Fotografia gentilment cedida per Joan Font)

CONSELL DE REDACCIO: Pere Amengual i Bestard, Miquel Bosch i Auba, Biel Massot i
Muntaner, Joana Maria Matas i Alomar, Bartomeu Pou i Fiol.

Imprès a Imatge 70 D.L:PM529/8I

Informatiu
Cultural

de Marratxí

S'Escola VeIIa s/n
07141 Pòrtol

NtaM7,juny 1992

Aquell temps!

^

Grup de nines de l'escola de sa Cabaneta fa una cinquantena d'anys.
D'esquerra a dreta.
Antònia "Quintana", Maria "Cerdana", Francesca "Monja", Maria "Jaumeta", Maria "Pelegrina", Margalida

"Goia", Magdalena des Forn, Maria "Goia", xx, dona Magdalena Solivelles, Joana de cas Metge.

Fotografia gentilment cedida per Margalida "Goia")




