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Durant el mes passat

-Dinamarca va dir que no a Maastricht
-Entrà en vigor el nou codi de Ia circulació.
-El Barça guanyà Ia Copa d'Europa i Ia Lliga.
-El Mallorca descendf a segona.
-"Freedom for Catalonia", el crit per a Ia

independència durant l'olimpiada de Barcelona.
-EIs polftics del Parlament "s'autodonaren" una

targeta que els dóna grans i exclusius privilegis.
-Es compliren quinze anys de les primeres

eleccions.
-La Torxa olímpica ja és aqu(, i just abans d'anar

a Barcelona passarà per Mallorca.
-Converses entre HB i el PNB.
-S'intervingueren telèfons a polítics i periodistes.
-Un tribunal militar va absoldre a tres acusats de

cremar un soldat.
-La conferència de Ia Terra de Rio acabà sense

cap bon acord.
-Es tornaran a posar tramvies a Ciutat Només

costaran d'entrada, uns mil dos-cents milions de no res...
-Es mor( l'esposa del Conseller d'Economia, A.

Forçades.
-La inflació pujà moltíssim.
-El ministre Fdez Ordóñez demanà Ia seva

substitució per motius de salut On anirem ara, si se'n va l'únic
ministre decent que hi havia a Madrit????

-L'Oratori de Liverpool, es va interpretar a
Barcelona.

-Festes de Sant Joan CAVIM

Que consti en acta...

La conscienciació del poble marratxiner envers del problema
urbanístic.

La conscienciació concreta de sa Cabaneta en aquest mateix
aspecte.

El moviment de les AA.W. per defensar els interessos del
poble. No era tasca de l'Ajuntament, això?

La moguda política marratxinera d'aquestes darreres
setmanes: rumors de transfuguismes, de moció de censura,
desmentits, rectificacions de positures, demandes de dimissions...

La gran quantitat d'aigua que beuen Pòrtol i sa Cabaneta
quan plou. Si no hi posen remei arribarà a haver-hi inundacions.

Que en ple juliol encara no hi hagi ningú que passi Ia vetlada
a Ia fresca.

Cartes Obertes

AIs col.laboradors:
Feis-nos arribar

el material d'agost
abans del 27 de juliol

* * *
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.
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L1AIGUA DE PÒRTOL
- A quant pagatn l'aigua a Pòrtol?
- A 65 ptes el metre cúbic? NO.

D'acord amb Ia facturació d' "AGUAS
TERMINO DE MARRATXI,SA"fepagam
al DOBLE, o sia, 130 ptes metre cúbic.

La factura és un prodigi de confusió. TOR CONSUMO" que incrementa el
Vegem:

Davant els imports hi ha unes llegendes
indesxifrables "B.I. 6% ", "B.I. 13%", quèvol
dir això?

A continuació surt el capítol "FAC-

"CONSUMO" ja facturat a b línia ante-
rior.

Finalment es reflexa l'esotèric

(>>>pag23)
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Avui és notícia

MARRATXlNERS A L1EXPO

Fa tres caps de setmana un grup
de persones de Marratxí va
travessar el bassiot per anar a retre
visita a una de les màximes
realitzacions del 92.

L'Exposició universal de Sevilla
va suposar el contacte d'aquests
veïnats nostres amb els principals
avenços mundials en qüestió de
ciència i de tècnica.

La majoria dels viatgers són de
l'opinió que Ia visita s'ho pagava i no
deixen de recomanar-la a tots
aquellsquetenguin l'oportunitatde
pegar-hi un bot

editorial
Es un mal temps, l'estiu. Comença a fer calor, les festes de

sant Marçal, tothom de vacances; s(, no és el temps adient, amb
els cossos prenent el sol a vorera de mar i els esperits relaxats,
per presentar una moció de censura. No, definitivament no és
el temps bo.

Però se n'ha parlat S'ha parlat que es preparava una moció
de censuraque enfonsariael pacte lndependents-PSOE i donaria
Ia majoria al PP-UM. Ha estat un xafardeig general que ha ocupat
converses i elucubracions entre el personal sensible -i no tan
sensible- a Ia cosa política i que s'ha escampat com un oli brut
que ha empastissat lavida política dels nostres dirigents municipals
i del poble en general.

No deixa de ser simptomàtic que aquest rumor hagi sorgit
quan s'acompleix el primer any de govern lndependent-PSOE,
coincidint precisament amb unes sortides espectaculars a Ia
plaça pública del regidor d'urbanisme, per diversos motius: el
conflicte de Ia plaça de sant Marçal just abans de les festes i les
declaracions sobre l'urbanisme del municipi en el botlletí munici-
pal i a Ia Ultima Hora.

Malgrat tothom se'n faci el desentès, com podreu comprovar
a un dels apartats de "L'estat de Ia qüestió" d'aquesta revista,
passa de vera que s'ha mogut qualque cosa al si del pacte de
govern: Ia frontissa ha ballat però no s'ha arribat a girar. Per
ventura valdrà d'avís i serà necessari estrènyer perns per tal
d'evitar aquests perillosos moviments.

Capítol a part però, mereixen les afirmacions del regidor
d'urbanisme, el qual, impassible, confon de cap a peus el que
hauria de ser l'urbanisme ben entès amb b quimera d'edificar el
que sigui, per tal de cobrar llicències d'obres.

L'urbanisme, sr. Romaguera, és humà i, per tant apte per a
racionalitzar-se. EIs pinars no han "estrangulat" mai l'equilibri
ecològic; al contrari, una edificació abusiva i descontrolada ha
arribat a ofegar els pinars, i els camps del pagès, i Ia mar, i les
alzines... ¿ O és que no ens ofega des de ja fa temps Ia construcció
massiva d'hotels i apartaments, que hom ha adorat com si d'un
vedell d'or es tractàs, oblidant que Ia nostra riquesa més gran és
el paisatge? Aquesta pseudofilosofia urbanística basada en Ia
destrucció només ens pot dur a avorrir allò que tant estimam,
quan h seva pèrdua sigui irreversible.

Les passes són comptades. O aturam o quedam no res. I ja
hi comença a haver mostres que Ia gent que viu a Marratxí vol
que tot això s'aturi. Les Associacions de veïnats demanen una
moratòria general, els representants dels partits polítics es
mostren preocupats davant Ia situació i creuen que hi ha altres
vies, Ia gent està farta de veure com el ciment i l'asfalt s'ho està
menjant tot.. Creim que és una situació que no pot durar massa.
I esperam que des del mateix pacte de govern, com a màxims
gestors dels interessos del poble, Ii puguin donar solució el més
aviat possible.

La Redacció
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FESTES DE SANT MARÇAL
EIs actes que es dugueren a terme durant les festes de Sant

Marçal, varen gaudir d'una gran assistència de públic.
Seguidament i deforma breu exposam el que consideram de

més interès de les festes.

HOMENATGE A LA TERCERA EDAT
Com ja és tradicional es va celebrar l'homenatge a Ia tercera

edat, per a tots aquells padrins de més de setanta anys. Amb
l'homenatge d'enguany ja fa vint-i-sis anys que es du a terme
aquest homenatge.

TROBADA DE LA TERCERA EDAT A SANT MARÇAL
La novetat d'aquestes festes fou Ia trobada dels clubs de ta

tercera edat del terme, que aprofitant les festes patronals, varen
organitzar una trobada de les associacions a Sant Marçal.

Vl CERTAMEN DE PINTURA SANT MARCAL-92
Un pic més es va celebrar el certamen de pintura Sant

Ramon Cerdà, primer premi, amb Ia seva obra

La Mostra d'artistes /ocofc

presentar 126 obres, de les quals 18 foren escollides per Ia seva
exposició.

EIs guanyadors del present certamen foren Ramon Cerdà
Llobera amb l'obra "joc Casual" amb una dotació de 300.000,-
Ptes., el segon premi fou per Marian Torres i Serra, dotat amb
200.000,- Ptes. i el tercer premi el va rebre l'obra "Horabaixa
de Coure" de Vicenç Ochoa Truyols dotat amb 100.000,- Ptes.

CARRERES DE BICICLETES
Naturalment a les festes no hi podia faltar una cursa de

bicicletes per amateurs i juvenils, els quals havien de donar tres
voltes al circuït format per Sa Cabaneta, Pòrtol, Sa Comuna, Sa
Creu Vermella, Es PIa de na Tesa, Es Pont D'inca, i altre cop cap
a Es PIa de na Tesa. El guanyador de Ia categoria amateur fou
jordi Salas amb un temps de 2-06-09 i en Ia categoria juvenil el
guanyador fou Joan Perelló, Ia cursa estava organitzada pel club
Ciclista Es Siurell de Sa Cabaneta.

VERBENES POPULARS
Sense cap dubte ni un el plat fort de les verbenes d'enguany

ha estat l'actuació del grup de Rock "EIs Pets", que es varen
identificar amb el jovent que acud( pergaudir de Ia seva actuació.
Fou un acte popular i de caire independentista, amb gran
quantitat de senyeres i estelades que varen onejar al vent durant
l'actuació del grup.

INAUGURADES LES REFORMES
DE LA CASA DE LA VILA

Un pic acabades les reformes de Ia Casa de Ia ViIa, que es
duien a terme des de fa mesos, i aprofitant les festes de Sant
Marçal, varen esser inaugurades les noves dependències. Aix(
Cultura i Serveis Socials ha passat a l'edifici municipal de Santa
Bàrbara, juntament amb les oficines del jutjat, quedant Ia resta
a Ia casa de Ia ViIa. A més d'adecentar els despatxos també s'ha
adquirit nou material d'oficina, que farà més bon treballar als
funcionaris de l'Ajuntament i més comoditat pels ciutadans que
hagin d'acudir a Ia casa de Ia vila per resoldre qualsevol paper o
problema.

Marçal-92, que després de sis anys, comença a consolidar-se dins
el món dels certàmens de pintura de Ia nostra illa. Es varen LA POLICIA LOCAL

AL POLISPORTIU DEL POLÍGON
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Un altre dels canvis amb motiu de les reformes de Ia casa de
Ia ViIa, ha estat el trasllat de Ia policia local al polisportiu en
construcció, des de fa anys, del polígon de Marratx(. Allà esperen
donar un millor servei al poble.

EL P.S.M. DE MARRATXÍ
HAEDITAT UN FULL INFORMATIU

L'agrupació local del P.S.M. de Marratxí ha editat un full
informatiu, amb una tirada de 1.500 exemplars. Aquest full vol
esser Ia veu del P.S.M. dins Marratxí, i Ia intenció dels responsables
es fer un número cada sis mesos. I d'aquesta manera fer un
seguiment a l'actuació municipal des de fora del consistori.

P Q R T O L

SEGONA VOLTA A MALLORCA AMB MOSQUITO
Organitzat pels Amics del Mosquito, durant els dies 1 1 i 12

es farà Ia segona voltaa Mallorca amb Mosqu ito. EIs organftzadors
esperen l'assistència de 20 a 22 mosquitos. La ruta serà Pòrtol,
Santa Eugènia, Algaida, Llucmajor, Campos, Santanyí, CaIa
Llombards, Alqueria, S'Horta, Calonge i Porto Cristo, com a
primera etapa. El diumenge, el recorregut serà Porto Cristo,
Manacor, Petra, Santa Margalida, Ca'n Picafort, Muro, Inca,
Sencelles, Santa Maria i Pòrtol.

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA I FESTA DE Fl
DE CURS AL "COSTA I LLOBERA"

L'associació de pares d'alumnes del "Costa i Llobera" va
celebrar assemblea extraordinària per a Ia ratificació de Ia nova
junta directiva, que vàrem publicar el mes passat La junta fou
ratificada de manera unànime. Acte seguit hi va haver una petita
festa amb l'actuació de Ia revetla de Sant Antoni, amb coca dolça
i salada feta per les mares per a tothom.

SA CABANETA

RECOLLIDA DE SIGNATURES
EN CONTRA DE LES URBANITZACIONS

L'Associació de Veïnats de Sa Cabaneta ha iniciat una
campanya amb el lema "PROU D'URBANITZACIONS A SA

CABANETA" de recollida de signatures com a protesta per les
contínues aprovacions de noves urbanitzacions i per impedir Ia
creació de noves urbanitzacions i protegir per sempre el poc
patrimoni de pinar que ja ens queda a Marratxí.

PLAÇA DE SA CABANETA
Som dins el mes de juliol, i malgrat les manifestacions del

Batle en el sentit que a finals de juny se tornaria a començar les
obres de Ia plaça de Sa Cabaneta, aquesta continua en ta mateixa
situació. El batle reconeix que és una situació anòmala que confia
es resolgui aquest mes mateix; té Ia idea que les properes festes
ja s'hi puguin fer, encara que no estigui acabada del tot

E L S GARROVERS

PROTESTA DELS VEÏNATS PER UN STOP I EL
MAL ESTAT DE LA CARRETERA DE BUNYOLA

L'associació de veïnats dels Garrovers s'ha queixat del mal
estat de b carretera de Bunyola, on hi ha manca de senyalitzacions
i els marges s'espanyen els dies de pluja i les pedres que en cauen
van en mig de Ia carretera amb el perill que això comporta.

Per altra part Ia senyal d'Stop està tan mal situada que els
cotxes que volen sortir a Ia carretera de Bunyola no tenen cap
visibilitat dels vehicles que vénen en direcció a Ciutat,
principalment

I ASSEMBLEA
DELS INDEPENDENTS DE MARRATXÍ

El partit "Unió Independents de Marratxí" va celebrar Ia seva
Ia Assemblea al saló d'actes del restaurant Bristol de son Bonet

L'ordre del dia, després de Ia presentació i apertura, comptà
amb Ia intervenció del president del partitJoan Bestard, i del cap
de llista d'UIM i batle de Marratxí, Miquel Bestard, els quals
donaren informació general de diversos temes relacionats amb
el partit i Ia política municipal. Hi hagué informació per part del
Comitè del partit i de les activitats realitzades per l'equip de
govern de l'Ajuntament

L'acte acabà amb el torn de precs i preguntes.
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Des PIa de na Tesa

L'ASSOCIACIÓ DE LA TERCERA EDAT

En es PIa de na Tesa, Ia tercera edat també s'ha volgut
associar. Uns en diuen vells i altres tercera edat. Però és igual,
el cas és que no són tan vells si hem de jutjar pels projectes que
volen dur endavant

Devers el mes de febrer varen fer una primera reunió per
posar-se en contacte i començar a fer gestions. D'aquesta
primera trobada en va sortir president en Mateu Salom "Llebre".
EII es va cuidar d'anar casa per casa per explicar a tots els majors
que es volia fer aquesta associació i els convidava a ser-ne socis.
Varen fer una altra reunió amb molta més gent, triaren els altres
membres de Ia junta i parlaren de quines coses havien de fer per
dur l'associació endavant El primer problemaque se'ls presentava
era trobar un local on poder reunir-se. Havien aconseguit de fer
uns 180 associats jubilats, sense comptar els pensionistes que
encara no tenen els 65 anys, i no els basta un local petit com el
que hi ha ara al convent de ses Monges. L'Ajuntament els va dir
que n'adaptarien un on hi cabessin tots.

El mes passat veran fer una trobada de totes les associacions
de vells de Marratxí a Sant Marçal. D'es PIa de na Tesa n'hi anaren
devers 100 persones. Allà els donaren un refresc, parlaren tots
els presidents i feren gloses i cançons per acabar de fer b festa
més lluïda. Tots quedaren molt contents d'aquesta trobada i
tornaren carregats d'il.lusió per posar en marxa molts de
projectes a l'associació.

En Mateu diu que si els vells tenguessin un lloc on reunir-se,
es podrien fer moltes coses perquè, ni gent ni idees, no en falten.
Diu que allò que més necessiten les persones majors és Ia
companyia dels altres, poder anar a un lloc on saben que hi
trobaren gent de Ia seva edat, amb idees molt semblants, gent
que han fet més o manco tots el mateix camí fins a arribar aquí

on són. En tenir un local, es podran fer concursos diversos,
entreteniments, hi haurà servei de barberia i de perruquera,
tallers, etc. Tenen fins i tot pensat d'aprendre de cantar i formar
una coral.

EIs vells molt sovint tenen el mateix entusiasme i Ia mateixa
vitalitat que si fossin joves i, si posen en comú Ia forca del grup,
poden arribar a fer moltes coses que, d'un en un, no podrien fer.
EIIs es mereixen tenir un local i als més joves ens correspon
ajudar-los a aconsenguir-lo.

)OANA MARIA MATAS

De so Cabaneta
SIGNATURES PER ALS ESPAIS NATURALS

Per iniciativa de l'Associació de Veïnats de sa Cabaneta han
posat en marxa una recollida de signatures demanant que no se
donin tantes facilitats per fer urbanitzacions a sa Cabaneta. Les
queja estan en marxa demanam que es posin més condicions per
fer-les i no es destruesqui el pinar i l'espai natural. Volen que
l'Ajuntament tengui en compte el poble a l'hora de donar
aquests permisos i no fer-ho indiscriminadament

Cafè - Restaurant
Bon Paladar

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

Tancatper vacances
del7al3ld'agost

Perdonau lesmolèsties

Pa amb olis variats
Ensalades especials

Carrer Major, 131 79 76 52 Pòrtol
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Des Pont d'Inca De sa Cabaneta
TRAGÈDIAA LESVIES DELTREN

EIs fets ocorregúeren el dia 8 del mes de juny passat. No
record exactament quina hora era. Venia amb el cotxe per
l'avinguda Antoni Maura i em vaig trobar amb una munió de
curiosos, ambulàncies i laguàrdia civil. Pocs minuts després em
vaig assabentar del que havia passat. No cal donar detalls de
l'accident, ja que segur els heu llegit als diaris o vos n'han
assabentat per altres mitjans.

Tot i el que va passar, encara n'hi ha que segueixen circulant
per les vies o atravessant-les per punts no controlats. No hem
d'oblidar que l'article 169 de Ia LOT prohibeix taxativament
circular per les vies fèrries i no hem d'oblidar tampoc Ia dificultat
que té el tren per aturar-se sobtadament

EXPOSICIÓ DE MINIATURES; EINES DEL CAMP

A Ia urbanització d'es Pont d'Inca nou, pareix que hi ha una
tradició d'atravessar les vies, en lloc de passar per davall el pont
del carrer de Montcaire. Ho evidencien els caminois que hi ha
al carrer d'es Canyar.

Ara bé, em pens que l'única solució al suposat perill potencial
de les vies és Ia de no circular-hi. Al carrer de sa Via d'es Pont
d'Inca nou, tot i haver-hi una reixeta, qualque gambirot s'ha
dedicat a fer-hi un forat per no haver de voltar a l'hora de sortir
de faurbanització. Peraquesta raó qualsevol mesurade seguretat
resulta insuficient si no hi posam un poc de bona voluntat Aixf
que només resta un consell per a tots els veïnats d'es Pont d'Inca
i es Pont d'Inca nou: passau de circular per les vies, no val Ia pena
jugar-se-h.

JOSEPANTONI CALVO

Aquestes passades festes de Sant Marçal, i al Saló
Parroquial, es mostrava una col.lecció de miniatures, que
representaven les eines del camp mallorquí, tot això va esser
possible gràcies a Ia gentilesa de Ia família de Mestre Macià
Tugores Pons, (Moscari, 1920-1986).

Mestre Macià, dedicava els seus moments d'oci a reproduir,
de manera artesanal, aquestes miniatures, eines exactes a
aquelles que s'han emprat fins ara a les tasques del camp; gràcies
a h seva passió, les nostres generacions podran conèixer i
entendre b manera de treballar dels pagesos mallorquins, i ara
gaudir d'aquesta mostra d'eines, que ben segur molts dels
nostres avantpassats han fet servir fins a Ia invasió de Ia
maquinària moderna.

El detall i Ia varietat de Ia mostra, va fer que molts de
records tornàssin al cap de tots els que Ia contemplaren, uns
comentaven amb nostàlgia aquells temps, altres es fregaven les
mans, recordant com no les bòfigues que el tiràs els havia fet
damunt l'era; i els més joves no reconeixien res, ni tan sols cap
d'aquelles paraules les semblaven pròpies de b seva llengua.

ASSESSORIA MARRATXÍ

* GABINET LABORAL
(Nòmines, Seguretat Social, Contractes,

etc.)
* COMPTABILITATS
* ASSEGURANCES (Mapfre i altres)

O Nueva, I
TeI. 60 00 43
Fax 60 00 43 Es Pont d'Inca
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A Pòrtol, El Carme
Al Pont d'Inca, SantAlonso

MOLTS D1ANYS !
Es

C/Major73 Tel.797l26
Pòrtol

C/AntoniMaura55 Tel.600400/60040l
Es Pont d'Inca
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Festes del Carme a Pòrtol

Corren nous aires devers l'organització de les festes del
Carme portolanes. Un agradable cartell dissenyat per Maria
Bestard ens convida a participar a l'ample programa d'activitats
coordinat per 1'AA.W. "La Pua" i patrocinat, en part, per
l'Ajuntament i pels establiments comercials de Pòrtol

Des del passacarrers del dia 11 fins a ra traca final del dia 19
trobam gran quantitat d'actes, per a tots els gusts i per a totes
les edats. Aixf podem assistir a Ia tfpica verbena, l'homenatge a
Ia vellesa, Ia volada d'estels, les cucanyes, les corregudes de joies
i h mostra de cotxes d'època. Però també ens ofereixen com a
novetat el concurs de pastissos, l'exposició de vestits antics o Ia
demostració de rappel. El programa destacaamb humor l'estrena
"mundial" de Ia comèdia del cabaneter Marçal Palou "A mi que
me registrin" interpretada pel Taller de sa Cabaneta i trobam
també un interessant partit entre "arreplegats". Per acabar
d'arrodonir els actes no hi manca el concert de Ia Banda
Municipal, Ia revetla de ball de bot i Ia rifa d'una porcella.

Una setmana de festa ben aprofitada i per a tots els gusts.
Enhorabona a l'organització i per molts d'anys.

Festes del Pont d'Inca

També es Pont d'Inca tendra les seves festesdel Patró dins
aquest mes, concretament entre el desset i el denou de juliol, en
unes dates inusuals perquè s'han hagut d'avançar per no fer-les
coincidir amb altres nuclis.

La comissió de festes formada-per Antoni Carvo, Eliazar
Gallardo i Maiton de l'administració de loteria, a més dels ja
veterans Maties Rebassa,Joan Bestard, Tomeu Barceló i Toribio
Cadiz han preparatuna sèrie d'actes peraconseguir Ia participació
de tot el poble.

Divendres dia 17 hi haurà partits de bàsquet i Verbena al c/
de sa Cabana, amb "Zarza" i "Plastiks".

Dissabte, 18, serà Ia gran diada de Petanca, esport que
compta amb molt d'afeccionats en el Pont d'Inca i sa Cabana. El
vespre, a Ia plaça de l'església, lagran actuació d'Ossifar, conjunt
de total èxit en aquests moments, acompanyat per "lna Sassi" i
"Sabor Latino".

Diumenge, 19, Ia missa solemne, l'homenatge a Ia Tercera
Edat.Jocs infantils. Exhibició de Taekwondo, funció teatral i gran
fi de festa.

Aquestes festes compten amb el patrocini de l'Ajuntament
de Marratxí i hi hauran col.laborat tant establiments comercials
com veïnats i particulars. Molts d'anys.

SALÓ

Est/7 i Bellesa

Molts d'anys!

MARIA

UNlSEX

Digitopuntura
Reducció de centímetres

Taules calistèniques motoritzades
Perruqueria
Massatges
Manicura
Pedicura
Facials

Gimnàstica passiva
Sauna

AlbertCastell,2l Tel6029 18 PÒRTOL

OJNODENML

PONF
H O R A R l

Matins:
Dilluns, dimecres, divendres
de IO'30h.a I2'30h.

Horabaixes:
De dilluns a divendres
de I7'00h.a20'30h.

Urgències:
TeI. 75 62 75

Avda Antoni Maura, 6 (Centre Comercial)
TeI. 79 40 36 Es Pont d'Inca
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MOCIÓ DE CENSURA? NO,SIMPLES RUMORS,

Per segono vegada en mig any ha tomat
esdatar, durant les darreres setmanes de
juny, un fon rumor sobre ¡a possibilitat de
ruptura del pacte de govem UIM-PSOE í
d'una moció de censura al batle Miquel
BestardperpartdelPPJJM amb ajuda d'alguns
regidors d'UIM.

Una vegada haver parlat amb totes tes
ports sernWo descartada Ia modó, però encara
queehprindpalspressumptesimplicats neguin
que hi ha hagut aproximadons, converses i
intenaons s'ha pogut detectar clarament que
hi ha ha motta mar de fons.

QUE EN DIUEN ELS
PROTAGONISTES?

De Miquel
Romagueraeswj
dir que era el qui \
encapçalava Ia llista
de trànsfugues \
d'UIM i que, a través
de Ia moció de
censura, es\
convertiria en e/nou |
batle de Marratxí.

Què en dius, dels contactes amb
l'oposició?

"Tenc un tracto cordial amb l'oposició,
cosa que abans no passava, que pareixia
que es tractaven a coces; jo no ho faig aix(
i pareix que abans anava malament i ara bé.
També personalment vull dir que m'estim
més que me relacionin amb centro dreta i
no amb l'esquerra socialista".

Per què t'afegires al pacte, si no hi
estàs d'acord?

"Vàrem venir bé al pacte perquè ven(em
d'UM i tenir un divorci i tornar-mos casar
després hagués estat el "hazmerreir" del
poble. Si no hi hagués hagut Ia fusió PP-UM
a Io millor els Independents haguessin anat
a un altre partit"

També s'ha dit que heu tengut
contactes entre independents per
parlar de Ia ruptura i Ia moció...

"No hi ha res de vera en els contactes
que han dit N'hihaque estan a l'expectativa
perquè n'hi ha que diuen que aquest pacte
no és de llargaduradaperquèhi hadistintes

filosofies. Però de ruptura ni de moció no
se n'ha parlat cap vegada"

Idò per què hi ha aquests rumors
tan forts?

"Supòs que són "bulos" per posar en
entredit el pacte de govern. Si fan números
són desset regidors i per apoiar Ia moció
se'n necessiten tres. Jo vull dir que els
independents estan molt units i abans d'anar
contra un independent primer botiran els
altres; noltros he de dir que anam "juntos
pero no revueltos". Si algun dia hagués de
passar alguna cosa primer ho sabria l'equip
degovern, els independents primer i llavors
els socialistes i després el poble; però mai
el poble primer. Però no m'interessa
rompre res. He de dir que el nostre
electorat no ha estat content del pacte i no
ho ha perdonat. Jo puc dir que
filosòficament no estic d'acord amb el
pacte. Marratxí és molt diffcil i jo voldria
que elsqui han de comandar demà sàpiguen
Io que tenen i que no xerrin abans d'hora.
EIs polítics que quedaren a les portes de
l'Ajuntament no saben Io que tenen a les
mans, encara que pugui ser una opinió
respectable."

Hem sabut que hi ha hagut
problemes, alguns enfrontaments
dins l'equip de govern...

"Jo sempre he dit que no estic d'acord
amb certes coses, com és el cas dels
pressuposts. Si enguany no poden gastar
més idò ja gastaran l'any que ve. I ara me
vénen a cercar per arreplegar doblers de
les obres. Déu faci que no s'aturin les
llicències d'obres perquè en passarem tots.
En aquest moment s'han aturat i s'han
aturat els ingressos. Hi haurà un
endeutament, però Ia capacitat
d'amortització, com Ia tenim? Si
l'Ajuntament s'endeuta, com anirà
l'amortització? Jo he dit sempre que no
estic d'acord amb els càrrecs de cap d'àrea
perquè són molts de doblers, ni amb Ia
incrementació de personal. I els sous dels
regidors, me dius?Jo estic dispost a deixar
Ia paga; no vénc aquí per afany de lucre,
com diuen alguns. Som capaç de deixar Ia
paga i aguantar-me amb poc. Si importa,
amb mil pessetes pas Ia setmana...

També vull dir, i ho podeu escriure,
que no perquè les coses ho digui Mart(
Serra ja està ben fet ni que ho digui el
PSOE ho he de compartir. Jo no estaré
d'acord amb Ia filosofia socialista de
Marratxí, encara que puc estar d'acord
amb Io que sigui per benefici del poble en
gestió municipal. Si dir les coses clares i
defensar Ia postura dels Independents i un
programa electoral i una mentalitat dels
Independents per poder surar durant dos
anys, si això entenen alguns del seno del
pacte del PSOE-UIM que és fer maniobres
polítiques, ben anomenades siguin. I ja que
estam en transparència i de democràcia
tothom pot expressar Ia seva opinió i jo no
alç Ia veu més que els altres i en tot cas és
per defensar això i perquè som més
veterano i sé millor com estan les coses. I
si n'hi ha que diuen que jo faig maniobres
llavors no m'ho diran a Ia cara, perquè jo
ho diré al Comitè i ho demanaré
públicament i tothom callarà i no voldran
dir res i llavors diran que s'ho ha inventat
tot el periodista; perquè jo ja fa deu anys
que som aquí i sé bé Io que passa i antes
d'entrar per aquesta porta ja sé Io que
pensen i Io que diran."

]aume Roig

Jaume Roig també és un dels afectats
pels rumors. Ha desmentit les reunions amb
Romaguera i dedara que no ha sentít res de
Ia moció de censura. Per a ell és dar que el
batle és Miquel Bestard i si hi hagués una
modó avui per avui ell votaria a favor de
factual batle, al qual recolza.

Jaume Bibiloni, un akre dels afectats
ens explica

"Mai se m'ha passat pel cap fer una
moció de censura. Estava informat dels
rumors, però no hi estic implicat Jo mai
aniré contra Ia persona que té tota Ia meva
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confiança, que és el batle Miquel Bestard.
Te tot el meu suport i crec que fa les coses
bé."

]aume Blbik>ni

Com veus el pacte?
"El pacte, de moment, ha funcionat.

Duim un any i no he tengut cap problema
ni cap enfrontament amb ningú. Tot ha
funcionat bé i desig i esper que segueixi
abcP'.

A què creus que s'ha degut aquest
moviment que hi ha hagut?

"No sé perquè s'ha dit tot això. No sé
quin fonament pugui tenir l'oposició per
intentar una moció de censura al batle
Bestard. Si tu estàs tan tranquil pel món i
t'involucren amb aquestes coses és una
cosa que te vé de nou i no saps com agafar-
ho".

Toribio Càdiz és un oftre regidord'UIM
implicat pels rumors.

Què hi dius?
"Ho veig asombròs i és gent que ens

vol fer mal, però això no és veritat Jo no
m'he plantejat mai d'abandonar Miquel
Bestard ni l'abandonaré de moment Això
són bulos que surten."

Però hi ha hagut tempteigs
d'aproximació per saber com
respiràveu?

"Això s(, han temptejat M'han punxat
per veure com responia i els he esquivat
ràpidament Mentre jo sigui a sa Cabana

Miquel Bestard serà el batle i noltros
cumplirem el pacte que tenim firmat".

Com duis el pacte?
"Estam tots contents amb el pacte, i

mentres no se demostri Io contrari
seguirem igual."

Per què creus que hi ha aquesta
moguda?

"EIs rumors es deuen a alguns senyors
que estan intranquils. A uria oposició, com
més mogui els problemes, millor els va".

EJ mateix batle,
Miquel Bestard,
ens manifestà que
l'interessat era el
darrer que se'n
temia.

"Es cert que hi
ha hagut
diferències entre
regidors, però n'hi

ha hagut des del principi de Ia legislatura i
algunes s'han subsanat"

I quant al pacte?
"No hi hagut problema. Tot funciona

perfectament i ens duim molt bé en l(nies
generals".

Martí Serra, I
l'altre signant del
pacte, es mostra \
confiat

"Noltros creim I
en Ia paraula del
batleidelamajoria
delgrupd'UIMper
cumplir els pactes.
Pensam que
seguiràfuncionant i arribarem a bon port"

Amb tot es parla d'unes
desavenències concretes...

"Sempre hi ha diferències de criteri
que s'han de discutir i que quan es governa
en coalició sempre és important per les
dues parts arribar a acords que siguin
sobretot bons per al poble."

A qui pot interessar Ia ruptura?
"Des del principi l'únicafeinaque hafet

l'oposició del PP-UM ha estat l'intent de
desestabilitzar el govern municipal per
poder-se'n aprofitar".

GoriBibiloni,
del PP-UM, que
senyalaven com a
beneficiari de Ia
ruptura del pacte,
ens digué que tota

lla informació que
tenia sobre el tema
era elquehavia llegit

sobre Ia premsa.
"Noltros no hem mantingut cap

conversa amb ningú per fer cap moció de
censura. No sé d'on ha sortit aquesta
informació ni qui és Ia persona o persones
interessades en envenenar l'opinió o en
que es produesqui el fet de Ia moció."

Però vosaltres en podríeu treure
profit...

"Si qualque dia ells rompen aquest
pacte i se'ns demana que compartim feines
de govern ens ho podrem plantejar, però
mentre no es doni aquesta circumstància o
qualsevol altra que faci pensar que pel bé
de Marratxf fos necessària una moció de
censura noltros seguirem estant a
l'oposició"

En quin cas faríeu Ia moció de
censura?

"Noltros Ia proposar(em sempre que
creguéssim que fos beneficiosa pels
ciutadans i pel terme de Marratxí. Un
balanç negatiu té dues formes de llegir-se;
una podria ser Ia moció de censura o una
moció de reprovació, i l'altra és denunciar
tot el que estan fent que no ens agrada per
veure si rectifiquen. No m'ho plantejaria ni
un moment quan ves que l'equip de govern
volgués abusar de Ia majoria que té".

Si voltros afirmau que no teniu
res que veure amb els rumors, qui
creis que pot tenir interès en
propagar-los?

"No vull fer declaracions sobre el que
jo puc pensar, perquè no són fets. Tenc
indicis i punts de referència del pe^què.
Podria interessar a algú aparèixer com a
víctima propiciatòria d'una moció de
censura i així tenir un argument per
col.locar-se i anar aqufa on ara no està. No
puc dir res més."

B.-
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UNANY
DE NOU CONSISTORI

Demanom a/s diferents grups polítics ¡ a les
Associacions de Veïnats que ens facin un balanç
del primer any de gestió municipal dutta a terme
pelpacteentrelndependentsdeMarratxiiPSOL.
El CDS s'abstén a partir d'ara i flns a nou avls de
fer declaracions perquè es troba en fase de
repkintejamentireestructuració, IUsegueb(sense
establir contacte amb Ia nostra Redacció i ens ha
estat impossible contactar amb I'AA,W. de cas
Capità.

Miquel Bestard
(Batle)

Pens que aquest
primer any l'equip de
govern ha fet, si no tot el
que ens havlem proposat,
almenys Ia major part de
coses, Ja que ha estat un
any de preparació amb
bastants de dificultats.
Això vol dir que començàvem una etapa nova
amb uns responsables d'àrea que n'hi havia que
no havien estat mai regidors.Aprofrt per donar
l'enhorabona a l'equip de govern per Ia seva
gestió municipal. També vull felicitar els
funcionaris, sense deixar-ne cap, per Ia seva
col.laboració perquè gràcies a ells s'ha pogut
dur endavant Ia tasca d'aquest primer any.

Quins problemes concrets heu
tengut?

Han estat problemes propis d'alcaldia que,
avegades, el polWc vol dur els temes pendents
endavant i a vegades no és possible. Però hem
fet un esforç i hem tirat endavant amb alguns
temes, com el dels metges, que es pot millorar,
però que està millor que abans. El tema de b
neteja també ha millorat molt; estam fent un
esforç molt gros per tenir el nostre poble net.
Deman als marratxiners que col.laborin en
aquesta neteja per tenir-ho com tots volem.
Unakretemaquem'hatengutmofcpreocupat,
però que es solucionarà molt prest és el de Ia
plaça de sa Cabaneta; es faran tots els esforços
perquè s'hi puguin fer les festes, encara que no
estigui del tot acabada.

Una altra qüestió important és Ia de Ia
Tercera edat, mestresses de casa, etc. A
Pòrtol tenlm un local que no estarem massa a
inaugurar-lo, a sa Cabaneta serà el que era Ia
casa de Cufcura. Al Pont d'Inca està previst que
Ia 3* edat passi a Ia segona planta de l'edifici
d'Erica i al PIa de na Tesa a l'antic convent de
les agustines. EIs tècnics Ja fan feina en aquests
projectes i per això esper que a final d'any
estiguitot arregtat. També he tengut contactes

amb el directordezona de Ia Caixa per acordar
que ens deixin uns pisos gratuïts per activitats
culturals al Pont d'Inca; en principi hem pensat
dedicar-los a les mestresses de casa.

Un tema que ens quedarà pendent, i ho
lament molt, és Ia segona fase de Ia plaça de sa
Cabana perquè no hem tengut subvenció per
part del Consell Insular. També és una mala
noticia, que depèn del CIM, Ia qüestió del
clavegueram de sa Cabaneta. Havien de ser
140 milions per Ia seva part i han passat a 50;
això vol dir que ho haurem de fer per fases.

Martí Serra
(Primer tinent de batle)

La nostra impressió
és que ha estat un any
positiu. Creim que el
poble de Marratxf es
comença a despertar
com a poble i ha pres
consciència de les seves |
necessitats i dels seus
problemes.Han nascutmultitud d'associacions,
siguin de veïnats, tercera edat, etc que
comencen a dur activitats i a reivindicar unes
estructures i una qualitat de vida, i creim que
això és bo i que farà progressar i millorar el
nostre municipi.

Entre les actuacions s'ha de destacar Ia
millora quant a atenció sanitària, que era un
dels objectius que primer ens haviem marcat
i s'ha aconseguit. Ha suposat que hi hagui un
metge pràcticament diari a cada nucli de
població i un servei d'urgència pertot Marratxi.
I aquest servei es veurà incrementat a partir
del 16 de juliol que començarà com a Centre
de salut, compartit amb Santa Maria, Bunyola
i Santa Eugènia, ambun equip complet d'atenció
primària que incrementarà el número de
metges, pediatres i ATS, fent-se totalment
càrrec I1INSALUD de Ia gestió del centre.
Aixlmateix s'ha millorat els dispensaris de sa
Cabaneta i s'ha fet nou el del PIa de na Tesa.

El problema de Ia neteja, com per tot
Mallorca, passa per Ia conscienciació dels
ciutadans de mantenir el poble net. Des de
l'Ajuntament s'ha fet un esforç que passa per
Ia recollida de fems diària i Ia neteja puntual
d'abocadors incontrolats, camins rurals, solars
buits... I, de forma preventiva, hem ¡nstal.lat
uns contenidors de tipus "barca" on es puguin
tirar les escombraries i les deixalles,
especialment per part de les urbanitzacions
il.legals, que no tenen servei de recollida de
fems. Per altra part hem augmentat el nombre
d'agranadores de carrers I hem fet fulls educatius

sobre Ia conservació del medi ambient I b
neteja.

Es important destacar que s'ha començat
Ia construcció de pistes esportíves; una de
futbol sala a Ia Cabana, que permetrà altres
esports, i s'ha asfaltat Ia de cas Capità i es
dotarà de porteries. Estan a punt de començar
Ia del Pont d'Inca nou i Ia dels Garrovers.

Quant a asfaltat de carrers, a més de tapar
els clots, sobretot a Ia zona de ses Rotes de
Pòrtol, s'han asfaltat tots els carrers de cas
Capitàperquèésunazonaquejatéclavegueram
i, en principi, no s'hauran de tornar obrir.
Marratxinet, el c/ sant Alonso del Pont d'Inca
i altres que estaven en mal estat també s'han
arreglat.

Les obres de l'Ajuntament s'han fet de cara
a millorar Ia part d'informació i atenció al
poble. Això ha suposat actuacions en tres
fronts: informatització, reforma de l'edifici i
organització del personal. Vol!em que Ia gent
que vengués pogués estar ben atesa. Aquesta
reforma ha duit que també hi hagi unes noves
oficines del Jutjat de pau i de Ia Policia local.

Com Ja ha dit el batle lamentam que una
sèrie de coses no s'hagin pogut dur a terme,
especialment el finançament del sanejament de
sa Cabaneta perquè des del CIM ens han donat
només una 10* part del quetenien compromès
a través del PIa quadriennal. Una altra cosa
pendent que esperam que es resolgui molt
aviat és Ia cesió del solar per a l'institut de BUP.

Gori Bibiloni (Cap
de l'oposició)

En forma resumida
diriaqueaquestacoalició
de govern s'ha limitat a
fer un pressupost en el
qual, d'una forma molt
alegre, han pressupostat
uns ingressos i en funció
d'aquests ingressos han

equilibrat les despeses. Això suposa que sense
haver aplicat amb rigor les possibilitats reals
que tenien es troben avui en una situació
delicada perquè els han disminuït de forma
dràstica els ingressos que varen preveure i ara,
o hauran d'acudir un altre pic a l'endeutament
o hauran de retallar despeses, cosa que pel que
pareix no hi estan disposats en absolut.

Noltros hem esperat el temps que era
oportú per veure si Io que ells han anat dient
funcionava, però veim que no cumpleixen en
res el que varen dir; gasten d'una forma molt
alegre els doblers, no contesten els escrits ni
les preguntes que noltros els feim i donen Ia
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callada per resposta.
Quant a realitzacions n'hi ha molt poques

de fetes que hagin tengut Ia iniciativa durant el
seu mandat. Per molt que cerqul no trob més
que Ia reforma de l'Ajuntament, i encara no Ia
volem valorar perquè, de fet, l'únic que hi veim
és que han col.locat Ia multitud de gent que han
contractada nova en cadires i taules, però Ia
reforma en Ia millora administrativa i en els
serveis que es donin als ciutadans de Marratxi
encara està perveure. Peraltra part haurem de
veure què han costat aquestes obres que s'han
fet sense donar coneixement d'elles al PIe i
d'una forma totalment mancada de
transparència.

Resumint, b nostra valoració d'aquest equip
degovern és que no té cap iniciativa ni una, que
l'única que sí se'ls pot assignar és crear un
butlletí informatiu que aprofiten per tirar-se
floretes a ells mateixos. Crec que no s'han
atrevit a agafar el bou per les banyes en els
temes que realment poden suposar u na millora
pels ciutadans i pel propi municipi com són Ia
redacció d'un plageneral d'ordenació en el qual
es definissin les línies mestres que haurien de
regir l'urbanisme i fugir d'una simple aplicació
d'unes NN.SS. En segon lloc, resoldre el greu
tema de circulació per dins el municipi. Tampoc
no han resolt el tema de les urbanitzacions
il.legals. Es segueix construint per tot; el darrer
cas és el de can Gramanera; ho vaig demanar
a una comissió d'urbanisme i encara esper
resposta.

Lapressió fiscal també ens preocupa perquè
davant les despeses que hi ha hauran de pujar
els imposts.

Queden temes importants com és el de
Carma i el de l'Aeroclub; d'altres només resolts
en part, com Ia Tercera edat i Ia sanitat. Pareix
que fan tot Io món i en el fons no fan res.

Des del punt de vista polític està clar que
Ia transparència i l'agilitat i bon funcionament
que predicaven uns i altres noltros no l'hem
vist per enlloc.

Creim que han distanciat l'Ajuntament del
poble enlloc d'acostar els serveis cap al poble,
fins al punt que certes entitats ciutadanes que
han estat afins amb les idees polítiques de
l'equip governant s'han vist afavorides enfront
d'altres que es crearen abans.

RafelCrespí(PSM)
La valoració no és

excesivament positiva.
D'entrada pareixia que
s'haviendemenjarelmón
i ara es veu que no ha
estat així. Sembla que hi
ha un sentiment de
frustració entre Ia gent
que els va votar perquè

respost a les expectatives inicials.

problema. EIs grans problemes de Marratxí
segueixen essent-hi. No s'ha vist un canvi
d'actitud. Segueix havent-hi prepotència, poca
transparència, un intent d'afavorir Ia gent que
els és molt addicta. Sembla que els pressuposts
d'enguany seran deficitaris, els ha mancat una
planificació econòmica; s'han augmentat molt
les despeses de personal, gent que fa unes
tasques que haurien de fer els regidors i
cobren molt. Això ha provocat que hi hagi uns
retalls cap a col.lectius que tenien una certa
confiança que trobarien un suport a
l'Ajuntament. També s'ha vist darrerament uns
problemes interns dins Ia coalició que, vulguin
o no, dificultaran Ia tasca de govern. Tot i que
han fet algunes coses positives Ia impressió
general és que els manca una certa creativitat
a l'hora d'agafar el bou per les banyes; fa Ia
impressió que cerquen sortir molt a Ia foto i
pens ques'hauria detreballaruna certa humilitat
sense voler rendabilitzar amb popularitat Ia
feina feta, tanmateix el poble valora Ia feina de
cada dia i no les fotos i el voler quedar bé.

|
Antoni Isern

(AA.W. Sa Cabaneta)
M a s s a

I urbanitzacions. Pareix
que Ia urbanització Ia
consideren Ia solució a
tot i Ia veritat és que no
ho és. Per altra part,
noltros ja estam cansats
d'esperar Ia plaça de sa

Cabaneta; Ja fa un poc beneit.

han
L'urbanisme, per exemple, no s'ha afrontat el

AntoniCovas(AA.
W. Pòrtol Nou)

Elnouconsistoriens
ha atès mofc bé, ens ha
escoltat lespeticions que
Ii hem anat fent i hem
pogut dialogar
perfectament. Fins i tot
han vengut a Ia mateixa
urbanització a veure
quins problemes teníem. Hem aconseguit que
ens posassin l'aigua. Però hi ha unes petites
coses que van lentes, especialment de
conservació; aquesta és l'única queixa que
tenim.

Jaume Alemany
(AA.W.EsPbdenaTesa)

Sempre esperaríem
que se fes més de I que
s'ha fet. S'han fet coses,
se suposa que el termini
és curt, degut a Ia
mancança de medis. De
tota manera al PIa de na
Tesa hi ha coses molt

concretes per arreglar i esperam que es vagin

fent. TaI vegada al llarg de Ia legislatura es
podran veure els fruits, encara que ara per ara
es vegin niguls damunt el panorama polític, que
esperem que no acabin en barrumbada.

Resumint, diríem que Ia confiança està en
poder arribar a cumplir el programa electoral
dels dos partits que ara governen.

| joan Francesc
Canyelles (AA.VV.
Pòrtol)

Seveuclarqueenun
pacte un està enganxat a
l'altre; cap del dos actua
pertotalvoluntatpròpra,
això endarrereix el que
es facin les coses en el
seu moment. De tota

manera cal pensar que han hagut de fer un
esforç per posar al dia Ia maquinària que
trobaren a l'Ajuntament; s'han fet coses, però
esperam que encara se'n faran més de les
moltes que falten.

LlufsTapU(AA.W.
Es Pont d'Inca)

Jo crec que aquest
primer any estam
pendents que moltes de
les peticions que hem fet
encara les han de dur a
terme. Comprenem que
ha estat un poc feixuc
per ells perquè s'havien

de posar al dia. De totes maneres com a
associació pensam que s'haguessin pogut fer
més coses però que ja n'hi ha una sèrie que
s'han posat en marxa.

Jaume Servera
| (AA.W. Es Figueral)

Creim que aquest
I Ajuntament ha millorat
en relació a l'anterior.
Nos'hanfetmassacoses,
peròalguna sí. Podem dir

! que ens han atès sempre
; i sempre hi ha hagut algú
que ha escoltat els

nostres problemes; llavors han fet o no segons
les seves possibilitats. Les relacions han
augmentat i millorat en un 100%, en canvi el
balanç no ho és del 100% perquè no podem dir
que tot estigui resolt. Fafcen motees coses, per
exemple en qüestió de seguretat i de jardins.
Al Figueral hauríem de mester un guàrdia
permanent i encara no donaria abast.

Gràcies a tots
R.-
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L'URBANISME,TEMAPOLEMIC

Recentment el regidor d'urbanisme, Miquel
Romaguera, ha fet una sèrIe de declaracions
defensant ki proliferació urbanística de Marratxí
com a única riquesa del nostre terme. Això ha
produit una sèrie de protestes i de reaccions en
contra, tant dels partlts politics com de les
Associacions de Veïnats. La qüestió és certament
greu I al pas que anam hi ha polèmica per estona.

Com ho veu Miquel Romaguera?
"Se m'ha acusat de politica continuista de

l'antiga corporació. No ho faig, però no me
queda més remei que anar per Ia llei. Si hi ha
urbanitzacions aprovades s'ha de respectar i
això ha fet que a Marratxi s'ha urbanitzat massa
en massa poc temps. La gent que no estigui
d'acord quedefensin Ia seva postura i que donin
l'alternativa per dir que hi ha altres ingressos.
Jo no vull dir que estigui d'acord amb Ia
proliferació urbanistica, però aquesta és Ia
realitat que tenimr com ho farem si no? EIs
politics avui pequen perquè parlen de l'any
2000 ¡ han de parlar i veure Ia realitat actual.
Marratxf s'ha beneficiat de ser un terme devora
Palma i l'expansió de Palma ha invadit Marratxí
i això a Ia llarga serà un municipi expansiu."

Què pensen els demés
de les declaracions

del responsable d'urbanisme?

Miquel Bestard (UIM)
"En Romaguera hafet unes declaracions pel

seu compte com a responsable de Ia seva àrea.
Puc dir que el noranta per cent de vegades que
hi ha temes d'urbanisme no rutinaris el regidor
me consulta i me'n sol parlar. Altra cosa és que
un moment determinat hi ha un tema concret
que no hi he estat d'acord en dur-lo, per
exemple, al PIe i m'he volgut assegurar amb els
tècnics i amb Ia ¡uridica per anar segurs i no
córrer massa. Normalment no he tengut mai
res que dir. Si dins l'àrea hi ha altres coses que
Jo no les sé no ho puc dir."

-Estàs d'acord amb les declaracions?
"Jo respect sempre les declaracions dels

regidors, siguin de l'àrea que siguin. Ara, no
perquè faci unes declaracions aquestes s'hagin
de dur a efecte. No és que no perquè Jo digui
això s'ha de fer aixi; no basta que un regidor ho
digui sinó que els temes s'han de tractar amb
l'equip de govern."

Martí Serra (PSOE)
"Crec que són unes opinions personals del

regidor que són molt discutibles i que no
coincideixen amb els objectius prioritaris que
noltros tenim dins e! govern municipal. Creim
que els ingressos que té l'Ajuntament per
llicències d'obres són aleatoris i no són Ia

principal font econòmica per l'Ajuntament, ni
molt menys. Hi ha altres ingressos que són
fixos i més estables, com les recaptacions a
partirde I1I Bl, IUTM i I1IAE, aixi com b participació
del tribut de l'estat.

L'urbanisme és un dels temes de més dificil
gestió i creim que és molt important arribar a
un consens el més ampli possible perquè de les
actuacions d'ara i de Ia planificació actual
dependrà el futur del nostre poble i dels
ciutadans que visquin aqui. Seria interessant
obrirundebatampliperarribaraunaentesadel
que volem que sigui Marratxí."

Gori Bibiloni (PP-UM)
"Jo respect les opinions d'aquesta persona

encara que no les compartesqui. Partint de Ia
idea que respectam les opinions dels altres
podríem dir que noltros, si governàssim,
intentaríem canviar el desastre urbanístic que
veim a Marratxí perquè entenem que pot ser
compatible Ia creació de riquesa amb un
urbanisme i amb una qualitat de vida. Baix del
nostre punt de vista aquesta qualitat de vida no
s'ha de propugnar per una massificació
urbanística sinó per construir menys i bé, això
vol dir que els plans que es facin s'han de fer a
bastant llarg termini perquè Ia gent de cada
vegada exigirà més. Si això s'aplicàs crearia un
buit, durant tota u na sèrie d'anys, d'uns ingressos
que l'Ajuntament ha vengut utilitzant fins ara,
per tant s'hauria de tenir Ia suficient creativitat
per cercar unes altres fórmules de finançament
durant aquest periode transitori. Amb això
aconseguiríem el que ara pareix que comença
a prendre consciència dins el poble mallorquí,
que s'ha acabat el temps que es podien fer les
coses de qualsevol manera per tal que Ia
màquina marxàs. perquè això s'ha vist clar que
era pa per a avui i fam per a demà.

Noltros no podem compartir mai aquesta
¡dea que tant el batle com el primer tinent de
batle arrosseguen per Ia premsa que Marratxí,
l'any 2000, ha de tenir 30.000 habitants. Això
ens pareix tan absurd que si no s'hi posa remei
crearà un desequilibri pressupostari dins
l'Ajuntament perquè els ingressos no creixeran
en funció de les despeses; això provocarà un
endeutament i l'haurem de pagar primer tots
els que Ja habitam a Marratxí i en segon lloc el
pagaran els qui vendran. I noltros ens demanam
si els marratxiners hi estan d'acord en haver
d'anticipar les despeses dels qui han de venir
aquí..."

-Pe/ que sabem, les previsions dels 30.000
habitants estan fetes a partir de Ia planificació de
l'anterior govern municipal, avui representat en
part per to coalició PP-UM. Com es retocíona
aquest fet amb Ia visió que propugnou vohros?

"Jo respect el passat, però no vol dir que
l'assumesqui. Durant aquests quatre anys,

almenys, haurà quedat Ia meva oposició escrita.
Però jo no pens en dos o quatre anys, pens en
el bé del terme de Marratxí. A mi no em
vendran de Madrid a manar el que han de fer a
Marratxí; les decisions que afecten el municipi
les hem de prendre noltros ! això ha d'estar dins
una filosofia que pugui tenir un partit
conservador. I conservar vol dir també
preservar unes coses determinades que tenim
a Marratxí i no destruir-les."

Rafel Crespí (PSM). Vos remetem a l'escrK
d'opinió de planes interiors.

Antoni Isern (AA.W. Sa Cabaneta)
"No se poden comentar perquè no són

contestes que s'haguin de fer d'aquesta manera
i tractar d'aquesta manera el poble no ¿s
normal. Al pas que duen ens urbanitzaran dins
Ia cuina i tot."

Antoni Covas (AA.W. Pòrtol nou)
"No puc donar una opinió perquè encara

no he vist el Butlletí municipal ni vaig llegir els
comentaris del diari."

Jaume Alemany (AA.W. Es PIa de na
Tesa)

"Hi estic totalment en desacord. EIs
ingressos que ha de tenir l'Ajuntament no s'han
de basar només en l'urbanisme; hi ha altres
maneres d'obtenir-los i Ia imaginació en aquest
aspecte podria ser bastant més ampla. "

Joan Francesc Canyelles(AA.W Pòrtol)
"Trobam que les declaracions que ha fet

són inadmisibles i fora de lloc. Quan hi comença
a haver una conscienciació que s'han de
conservareis ecosistemes,per petits que siguin,
ell ara ho vol urbanitzartot; les seves declaracions
xoquen frontalment amb el programa electoral
que va presentar el seu partit. Per totes les
declaracions que ha fet pensam, juntament amb
les artres AA.W. del terme, demanar Ia seva
dimissió."

Lluís Tapia (AA.W. Es Pont d'Inca)
"La nostra opinió és que una persona que

ha fet unes declaracions que no estan d'acord
amb Io que noltros pensam i no ha donat cap
facilitat a Ia moratòria que vàrem demanar des
de les AA.W. vol dir que no ha tengut en
compte Ia nostra representativitat com a
col.lectiu. Per això, segurament demanarem Ia
seva dimissió com a responsable d'urbanisme."

Jaume Servera (AA.W. Es Figueral)
"Una persona, si va pel règim del seu
programa, s'hauria de limitar i no fugir del
seu programa. De tota manera noltros no
som polítics i no volem entrar en segons
quin temes." B,-



lllSL
MARlA VICTÒRIA,

CAMPIONA
INFANTIL

DE GIMNÀSTICA
RÍTMICA

Maria Victòria
Madronya! Sànchez, de sa
Cabaneta. Va quedar
classificada en primer lloc
en el campionat de
Balears, modalitat B, en
Ia categoria infantil de
gimnàstica rítmica. Les
proves es varen efectuar
al pavelló municipal de
Ciutadella de Menorca.
Amb aquesta classificació
ha aconseguit pujar de
categoria, ja que a partir

d'ara participarà a Ia categoria A. Volem destacar Ia bona tasca
de les seves entrenadores, Joana Maria Garro i Mariví Garro.
Enhorabona.

ESCACS
per David

Monzonis Quail

B e n v o l g u t s
amics d'EsPòrtu/o.
Aquest any hi ha
hagutmoteaemoctó
al Torneig d'escacs
sant Marçal 92 en
Ia seva desena
edició. El més
destacat és que els
j ugadors han passat
l'emoció de cada
any fins a Ia darrera
ronda. El dissabte
20 de juny es va fer
l'entrega dels
trofeus amb Ia col.laboració de l'Ajuntament, Bar Ia Unió de sa
Cabaneta i Viatges Kronos, que cada any fan millors aportacions,
cosaque permetque el Torneigguanyi en qualitat i en participació.

EIs cinc primers classificats han estat
I, F. Bellon, 22 punts
2,SantiMas, I8'5
3, David Monzonis, 17
4, Joan Torres, 16'5
5, Antoni Trillo, 16

CICLISME
El passat 14 dejuny es

celebrà un any més el
Campionat de Balears de
veterans organitzat per
Ia Societat esportiva Es
Figueral, que demostrà un
gran sentit de
l'organització, cosa que
va afavorir l'èxit tant de
Ia participació com del
desenvolupament de les
proves.

A Ia categoria C, ma-
jors de 60 anys, el
guanyador va ser Miquel
Alarcón. A b B, majors
de50anys,JaumeFullana.
A Ia A, majors de 40 anys,
Miquel Angel Juan.

Arnau Comas

Durant les festes de sant Marçal tengueren lloc les populars
i ja tradicionals carreres ciclistes. Com a novetat i per primera
vegada foren organitzades pel Club Ciclista Es Siurell, en
substitució del ClUb Ciclista Marratxí que ho havia fet fins ara.
Varen ser molt ben organitzades ja que varen preveure Ia
participació d'un grup d'ajut ciutadà que cuidava de l'ordre
juntament amb Ia guàrdia civil de trànsit i h policia local.

El guanyador de Ia carrera de socials va ser el portolà Arnau
Comas, del club ciclista Es Siurell.

TORNEIG DE FUTBITO
Un any més s'està celebrant des del passat 15 de juny el

torneig de futbito organitzat per l'Ajuntament. Al polisportiu de
can Farineta un total de 16 equips es disputen l'honor de quedar
campions. Un dels equips amb aspiracions a Ia victòria és
Construccions Oliver de sa Cabaneta i l'equip de Ia Fusteria cas
Cabrer de Pòrtol. El torneig acabarà el proper 14 d'agost

FORN - PASTISSERIA

BON JORN
Horari d'estíu

De dimarts a diumenge
De 7 a 14 hores
(dilluns tancat)

C/Queípo de Llano, 8 79 75 72 Pòrtol
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FUTBITO

Vint-i-quatre hores de futbito al Figueral
EIs propers dies 24 i 25 de juliol tendrà lloc el Segon Torneig

de Futbito 24 hores ViIa de Marratxi, organitzat per l'Associació
de veïnats des Figueral. El torneig es jugarà al Polisportiu Can
Farineta.

Per inscriure-vos al Torneig vos podeu posar en
contacte amb el 60 28 40

B À S Q U E T

INTERCANVI DE BASQUET PER L'EQUIP CADET
MASCULI D'ES PLA DE NA TESA

Com vos informàrem el mes passat l'equip cadet d'Es PIa de
na Tesa es va desplaçar a terres tarragonines per disputar un
torneig; però durant les festes d'Es PIa de na Tesa seran els
tarragonins els qui es desplaçaran a les nostres illes per participar
en totes les activitats del programa de bàsquet La seva arribada
s'espera que sigui el dia 15 i durant una setmana conviuran amb
tots els membres de l'equip pladenateser. Esperam que s'ho
passin el millor possible.

CONEGUEM ELS JOVES
DEL CB. PLA DE NA TESA

Es en Tomeu Morro
Bestard, té 14 anys, juga amb
l'equip cadet masculí d'Es PIa de
Na tesa.

El lloc que ocupa dins l'equip
és el de Base-escolta i encara que
té uns moviments molt lents ha fa
prou be. Les seves qualitats són el
domini de Ia pilota i el tir a cistella.
EIs seus defectes són Ia lentitud i
el poc nirvi que té.

*Com i quan vares començar
a jugar a Bàsquet?

r. C^fO,

AL&jJd2&*ni'

(DIMARTS TANCAT)

Ctra. Manacor, Km. 28 - TeI. 64 65 04 - 07230 Montu1ri

Fa quatre an/s quan un amic em va dir que es muntava un
equip, i jo hi vaig anar a provar sort, els vaig agradar i des de
llavors hi juc.

*Creus que en el poble hi ha afició pel bàsquet?

Si, i de cada pic ve més gent

*Si poguessis canviar o posar qualque cosa en el Club, que
seria?

Canviar Ia pista, ja que està en molt males condicions, i crec
que un equip com el nostre és el mínim que es mereix, però això
només és possible si alguns senyors ho volen.

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

El companyerisme que hi ha dintre de l'equip que és mok
gran i pareix un grup d'amics inseparables.

*Durant aquests quatre anys t'has marcat qualque objectiu
de cara al futur?

Si, arribar el més alt possible amb el mateix equip d'ara.

*Quins hobbies tens a part del bàsquet?

Escoltar música i estar amb els amics.

*Què és allò que recordes de manera especial?

El primer any que vaig jugar, perquè només guanyàrem un
partit i va donar Ia casualitat que el nostre entrenador no hi era.

*Que te va parèixer l'estada a Tarragona?

Va esser una conya, jaque hi va haver un gran companyerisme
i ells eren un tios super simpàtics.

I fins aquí h xerrada, esperam que tenguis mofca sort

BASQUET EN ES PLA DE NA TESA

La temporada 91-92 ja ha acabat i ho ha fet amb bons
resuhats.

EIs equips sèniors participaren al torneig Jordi Juan, on
resultà guanyador el Plaseba PIa de na Tesa "B" mentres que el
PIa de na Tesa "A" quedà en tercer lk>c.

Aquest mateixos equips disputaren juntament amb el GESA
i Marratxí el torneig de Sant Marçal, corresponent a les festes
patronals on el campió fou el PIa de na Tesa "A" al guanyar a Ia
final al Marratxí, mentres que el Plaseba quedà en tercer lk>c

EIs equips cadets acabaren Ia lliga amb bon peu ja que
guanyaren els darrers partits. El cadet "Femení" quedà classificat
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en cinquè lloc i el masculí en ter

Escet%
EIs més petitons feren Ia seva festa de fi de temporada, on hi

participaren al.lots de 6 fins a 12 anys, que jugaren partits contra

altres col.legis. Al final hi hagué el partit show entre Pares i Mares
contra fills, després donaren un diploma de participació a cada
al.lot i llavors hi hagué menjar i begudes per a tothom.

TORNEIG DE BASQUET
AMB MOTIU DE LES FESTES PATRONALS

D'ES PLA DE NA TESA

CALENDARI

Dial4-8-92aks
l8,30juventHemen(
20,00 seniorsmasculí
2l,30seniorsmascull

Dial5-8-92desde les20 horesfmsales20horesdeldia
l624horesdebasqueL

Dfcl7ale$
l8,OOBabyfemen(
I9,30cadetmascul(
2l,OOcadetmascul(

DUU8ales
I8,30minimascul(
20,OOsenior mascul( (tercer iquart floe)
2l,30seniormasculf(fmal)

DiaJ9ate$
I8,00minifemen(
l9,30Cadetmascull(terceriquartlk>c)
2!,OOCadetmasculi(final).

Dos testimonis que demostren de quina manera s'ho varen
passar els més petits a les passades festes de sant Marçal.

^Dtuwienges i^tCCuns tancat

A<mgudi Anloni M]u>i 69 ís Pont d'lnci IeIs 60 IO 01
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L'URBANISME, FONT DE RIQUESA
PERAMARRATXI?

Ho ha dit amb insistència el regidor M. Romaguera, que
l'urbanisme és una font de riquesa per a Marratxí. Ho va dir a
un article publicat al budlet( de l'Ajuntament i també en unes
declaracions més extenses aparegudes al diari Ultima Hora dia
16-06-92. Venia a dir quea Marratxí, com que no és un municipi
turístfc, ni industrial ni tan sols agrícola, Ia seva font de riquesa
fonamental prové de l'urbanisme.

Aquestes afirmacions tenen dos caires que m'agradaria
comentar.

A) Com a font d'ingressos de l'ajuntament
Un ajuntament que basa Ia bona part de les seves

previsions recaptatòries amb les llicències d'obres pens que fa
uns càlculs del tot errats. Com podem observar a Marratxí s'hi
instal.la un tipus de gent de classe mitjana, és a dir no hi ha
urbanitzacions de luxe, ni tampoc urbanitzacions dedicades a
habitatges socials -blocs de pisos, Ia compra dels quals és
subvencionada i està destinada a aquella gent de molt poc poder
adquisitiu-. Són normalment matrimonis joves que fugen de
Palma i vénen aquí a Ia recerca de tranquil.litat, un poc de jardí
per culejar, no tenir problemes d'aparcament, etc. Es a dir, a Ia
recerca de qualitat de vida.

Fets aquests plantejaments queda clar que Ia construcció
a Marratxí és un fet conjuntura!. Es a dir, en temps de vaques
grasses hi ha una expansió però en temps de recessió econòmica
hi ha un estancament. Per tant, els ingressos per llicències
urbanístiques van a remolc d'aquestes circumstàncies i per tant
mai no es poden fer unes previsions fixes i estables.

En segon lloc, previsions d'aquest tipus a llarg termini són
nefastes ja que el territori és limitat Arribarà un dia que no
quedarà un pam per urbanitzar, ni una casa per edificar. Això és
com un pagès que sembra ordi cada any al mateix redol sense
fertilitzar el terreny. Arriba un dia que el terreny no produeix.
Per tant, el que cal és fer previsions per tal que Ia recaptació de
l'ajuntament no hagi de dependre sempre de les llicències
d'obres. Facilitar l'accés a ra indústria -ni que sigui de serveis-.

En tercer lloc, a Marratxí es fa un creixement extensiu.
Es a dir, no es fan grans bbcs de pisos sinó que són solars aïllats.
Això comporta molta superfície d'asfalt que haver de mantenir,
mort d'enllumenat que haver d'arreglar, zones verdes que haver
de cuidar, assistència social, etc. En poques paraules el
manteniment i els servicis que aquestes urbanitzacions
requereixen és molt elevat i això ha de sortir de les butxaques
dels contribuents. Per tant, gairebé és com el negoci de madò
Coloma que Io que guanyava amb el cul ho fotia amb Ia poma.

En quart lloc, el creixement desmesurat i caòtic que
s'està produint produeix ra degradació del territori. Això vol dir
que anam cap a un Marratxí ciutat-dormitori amb tots els
inconvenients de b ciutat i sense cap dels avantatges que aquesta

reporta. Ara és ben d'actualitat el món turístic pateix les
conseqüències d'un creixement caòtic produït ara fa vint anys
que fa que el mercat que ens visita sigui de poca qualitat i de poc
poder adquisitiu perquè aquí precisament no hi ha qualitat
d'oferta. A Marratxí, pot passar el mateix, d'aquí 20 anys pagar
irremeiablement les conseqüències d'aquest creixement caòtic.
Tendrem un entorn degradatamb molts de quilòmetres d'asfalt
ple de clots i molts de servicis que haver d'atendre.

b) Com a font de riquesa dels particulars.
Vist des d'aquest punt de vista, Ia cosa també és ben

dubtosa. Moltes de les empreses de construcció i tot el que ta
construcció reporta -fusters, guixaines, enrajoladors etc. etc.-
no són de Marratxí, per tant tampoc Ia construcció no serveix
per crear llocs de feina per als Marratxiners, ni tampoc les
indústries establertes a Marratxí se'n beneficien massa.

Indubtablement els únics que potser fan el negoci rodó
són els promotors, ja que ni tan sols els propietaris de les terres
a urbanitzar se'n beneficien gaire perquè ra terra és comprada
a preu de rústica. EIs únics beneficiats són uns pocs, que a
vegades ni tan sols viuen a Marratxí, per tant Ia riquesa que
genera tampoc no és reinvertida en el terme.

Pensam que aquestes declaracions són bastant
desafortunades i bastant poc coherents amb Ia realitat Ens sobta
també que a hores d'ara no hagin estat desautoritzades per Ia
resta de membres del consistori. Això vol dir que són assumides
per l'equip de govern. Si això és el futur que ens espera a
Marratxí, que el Bon Jesús en agafi confessats...

Rafel Crespíi Ramis
PSM-Nacionalistes de Mallorca

MUiI
VIS

^V
l.-'L'any 1946, Ia soprano MercèPlantada estrenà a

Barcelonalaversióper »veu ipianodeles"Cancons
Negres" deXavier Monsalvatge. Escrites sobretextosde
Pereda VaWes,NestorLujan, RafaelAlberti i Nicolas
Guillen.TresanysmestardEduardToldradirigial'estrena
delaverstóperagranorquestra.

Jl.-EIPwa<TArmes delCastellde Bellverha estat
escenarid'un concertdePaulaRosselló.acompanvadade
1'OrquestraSimfonica.En elprograma,elcicle de les ORC
cançons deMonsalvatge. Tota unamanerade recordarel
músic just quan acaba de cumplir eJs vuitanta anys.

PereErte/ricMM<KSUt/
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lloc: piscina restaurant Bristol Son Bonet

del ' lal31dejulioldel992
de dilluns a dijous
de9'30al3'30h.

inscripcions: del 15 al 26 de ¡uny
lloc: Ajuntament de Marratxí•i

Tenència d'Alcaldia (Pont d'Inca)

PATROCINA

AJUNTAMENT DE MARRATXI
Area de Cultura,

Educació i Esports

COL.LABORACIÓ

¿K"laCaixa77
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FAVUITANYS LA POLICIA LOCAL INFORMA

PeIs xinesos, el vuit és el número de h bona sort La meva
particular bona sort encara està per arribar. La qüestió és que
sense donar-me'n compte i gaudint mes rera mes he complert
vuit anys com a PPPPortulà.

Era el mes de maig del 1984 quan pareix esser va sortir el
meu primer escrit en aquesta revista. Des de llavors he anat
col.laborant revista a revista. Al principi amb només un escrit, i
des de fa ja també uns anys amb una altra petiteta secció que surt
al principi.

No pens alabar-me a mi mateix. No seria just que ho fes ni
en el cas en que qualcú m'hagués alabat mai cap dels meus escrits.
La veritat és que alabances crec només haver-ne rebudes tres,
i he de dir que en certa manera eren part relativament
interessada. Però també és veritat que encara ara (i que duri!)
no m'han dit tampoc que deixi d'escriure i que no faig res més
que embrutar i fer malbé un bocf d'una plana de fe revista.

Per tant, vist que no som ni moro ni cristià pel que respecta
a l'art d'escriure, crec just considerar només el que suposa per
a mi escriure a PPPPòrtula. Puc afirmar que personalment supòs
que em costaria molt viure sense PPPPòrtula. Al cap i a Ia fi, tots
aquells que ens agrada escriure, en el fons ens complau fer-ho
perquè sabem que els nostres mots i els nostres parers es
veuran impresos bé en un llibre o en una revista, o en un full.
Perquè si no tenguéssim el mitjà perfer arribar el nostre treball
a fe gent, no escriuríem.

Escriure és en el fons, un acte de generositat ben intencionada.
El fet d'escriure implica el desig de fer arribar a tothom allò que
estàs fent, pensant o imaginant I quan un escriu ho fa amb cos
i ànima, volent que tot surti d'allò més perfecte i que agradi a Ia
gent que ho llegirà.

Com si d'una droga es tractàs, fe comunicació escrita
enganxa al més fred, i una vegada que se Ii ha agafat confiança ja
no se Ia pot deixar. A vegades desig escriure més i a més llocs.
Però tenc un especial sentiment de fidelitat per PPPPòrtula, i
p'en Biel Massot i Muntaner, l'autèntic culpable de que les meves
bogeries tenguin un llogaret a Ia fi d'aquesta revista.

Desig de tot cor que mai em manqui un lloc on escriure, i
especialment que no em falti mai Ia meva estimada PPPPòrtula.
Perquè si no em quedaria sense el mitjà pel qual puc compartir
amb tothom allò que pens, allò que crec; sense el mitjà que satisfà
generosament Ia necessitat de comunicar.

Gabriel Angel Vlch í Martorell

RESUM DE L'INFORME DE LA POLICIA LOCAL
DELS MESOS DE MAIG IJUNY

Dia 8-5-92 A les 10,30 un estranger que condufe un cotxe va
patir un infart, fou traslladat a un Centre Metge, on entra ja
cadàver.

Un accidentat greu al xocar al carrer Rector Llompart dos
ciclomotors.

Dia l4-5-92.- foren detingutsJosé Candido MJ i Francisco
G.N, per robatori d'un ciclomotor i una moto-serra, tot fou
recuperat per Ia Policia Local.

A les 18 hores Ia Policia Local, va rebre una trucada que hi
havia un home penjat a Ia urbanització d'Els Garrovers; era el
propietari de Ia finca on es penjà.

Dia 16-5-92 A una perruqueria varen robar 20.000,- Ptes.

Dia 22-5-92. Un mort per accident de trànsit, fe moto Honda
PM-9937-AX i el cotxe PM-6895-AX varen xocar, resukà morta
una tripulant del cotxe, l'estrangera Valerje june Carte, i dos
ferits greus que també anaven dintre.

Dia 3-6-92 Un robatori de joies i doblers a un xalet de Sa
comuna.

Dia 8-6-92.- Dos joves morts i un de ferit al Pont d'Inca,
foren atropelfets pel tren.

Dia 12-6-92 Robatori a un local de Pòrtol i intents a un bar
de Sa Cabaneta.

Dia 19-6-92.- Romperen per cinquena vegada el cable de fe
plaça de Sant Marçal.

Dia 24-6-92.- Un jove de 18 anys que es volia llevar fe vida
fou redu'ft per Ia PL.

Dia 26-6-92 Ferit greu JA M.S. al xocar el seu cicfomotor
amb un tot terreny.

Detinguts mes maig 6, juny 2
Controls Alcoholometria Maig 23, Juny 15
Atestats Maig 3, Juny 4
Informes Maig 85, Juny 118
Denuncies trànsit juny 253
Persones identificadesjuny 18
Vehicles retirats juny 4
Accidents de trànsit maig 13, juny 7
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UNPOCDETOT

Per CORREU ens assabenten que: ¡.quatre hores, telèfon d'urgència 75 72 80.

DeI 16 al 19 de juliol al Parc de Ia Mar,
CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA amb Ia
participació de Biel Majoral i Georges Moustaki,
entre d'altres.

La Fundació ÀREA DE CREACIÓ
ACÚSTICA va organitzar el cicle de concerts
Músiques del Nostre Temps.

L'Ajuntament de Montuïri convoca el I
PREMISANTBARTOMEUDECONTECURT.
Termini, 8 d'agost.

PREMIS LITERARIS VALL DE SÓLLER
1992, de poesia, narració curta i glosa.
Organitzat pel Grup Novetat. Termini, 7 d'agost

El Consell nacional de Ia joventut de
Catalunya organitza Ia SEGONA ESCOLA
D1ESTIU entre el 15 i el 20 de setembre a
Deltebre. Informació (93)416 16 85.

A Capdepera, durant cada dijous de
juliol, tenen lloc les SERENATES D'ESTIU en
Ia Vena edició. Sempre a les 22 h.

Durant el mes de juliol a SES VOLTES
de Palma hi podrem veure i escoltar Bourbon
Gratis,SwingGrupBalear,JaumeSuredaiTots
Sants,entred'altres.AIParcdelaMar,Cancons
de Ia Mediterrània i Setmana de Cinema.

L'OCB ens convidà a Ia conferència
impartida perjordi Solé Tura el passaat 29 de
juny sobre "La Cultura i l'ordenament
constitucional".

PUNTBAK tendrà tancat del IO al 21
d'agost. Durant els demés dies d'aquell mes
l'horari serà de 9 a 15 h. Tot el mes, les vint-

L'Orquestra de Cambra TEATRE
LLIURE va presentar un programa amb obres
de Nuix, Hindemith, Amargós i Varèse.

A ses Voltes durant l'agost i el setembre
X CONCURS DE POP ROCK.

Entre el 9 i el 17 de juliol, a Eivissa,
UNIVERSITAT internacional del Mediterrani.
Informació: 72 04 97.

PUBLICACIONS REBUDES:

LES ILLES BALEARS, UN ÀREA DE
PESCA INDIVIDUALITZADA A LA
MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL, de Miquel
Massutí. Quaderns de pesca, 2. Conselleria
d'agricultura i Pesca del Govern Balear. 1991

ELS PRODUCTES DE LA PESCA EN
ELS MERCATS / EN EL CONSUM HUMÀ.
Politica de normalització comercial com a
fonament de futur,de Miquel Massutí. Quaderns
de Pesca, I. Conselleria d'Agricultura i Pesca
del Govern Balear. 1991.

Hi trobam tot una sèrie de qüestions
relacionades amb el món pesquer des dels
procediments de captura fins a Ia manipulació
prèvia a Ia venda, passant per Ia qualitat
alimentària del peixi Ia normalització lingüistica
del sector.

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES:

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

ES CASTELLET. 33 (Bunyola, III-IV 92).
Feia estona que no havia sortit. Ens alegram de
reveure'l.

INCA REVISTA. 28,29 (Xl 91, Vl 92).
Igual que l'anterior, es veu que han anat
endarrerits; no havia sortit des del 27 (VII 91 ).

ES SAIG. 136 (Algaida, IV 92). Dedica
unes ratlles a Ia Fira del Fang comentant Ia
participació de Carme Hermoso. Inclou també
una separata consistent en el primer número
d'uns monogràfics; aquest dedicat als dimonis.

VEU DE SÓLLER. 147, I5I.EI 147(13
III) reprodueix l'article "Fornalutx" de Cristòfol
Tries publicat en el nostre número
commemoratiu del desè aniversari. En el 151
(IO IV) Hi llegim Ia presa de possessió de
Sebastià Borràs Dacal com a director de
l'oficina del Banc de Crèdit Balear del Port de
Sóller. Recordem que fins a Ia data havia estat
director de Pòrtol. Malgrat partis sense
acomiadar-se aprofitam per enviar-li records i
Ii desitjam sort en Ia seva nova destinació.

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA Sant
Joan Baptista (Sant Adrià del Besòs, III-IV 92).

AL POBLE. 26 a 29 (Mallorca, Il a Vl 92)
L'ALCORAAVUI. I43a 145 (lllaV92)
L'ALETA.3I (Reus,IV92).

S'AUBA. 28, 30 (Sant Lluís, IV, Vl 92). El
28 inclou una separata amb l'edició del "Tes-
tament d'en Carnestoltes".

BUTLLETI DEL COL.LEGI OFICIAL
DE DOCTORS I LLICENCIATS EN
FILOSOFIA I LLETRES I EN CIENCIES DE
CATALUNYA. 79 (IV 92). Entre ahres coses
parla de b reforma universitària a Catalunya i
a les Illes Balears, de Ia universitat Ramon LIuII,
de ta Universitat a tes Illes Balears i de
l'Erasmisme als Països Catalans. Aiximateix
informa que a partir d'aquest número el Butlletí
també arribarà als col.legiats del Col.legi de
Doctors i Llicenciats de Balears.

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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BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT
DE LES ILLES BALEARS. 26 a 30 (III a V 92).

Al núm 26 (23 III) hi trobam b pregunta
de Ia parlamentària socialista Teresa Riera
sobre les colònies d'anglès de Marratxí: "Quants
de )oves van demanar participar a les colònies
d'anglès de Marratxf l'any 1991 ?; Amb quins
criteris es va fer b selecció?". El núm 30 (5 V)
inclou el text de Ia Llei de protecció dels
animals que viuen a l'entorn humà.

LA CABANA. 68 (La Fatarella/
Tarragona, Primavera 92).

CALIU. 31, 32 ̂ aII de Sóller, III, V 92).
CAMBRILS. 250 fTarragona, V 92).
CÀMERA CLUB SABADELL. 98 (l-lll

92).
ES CAMI DE S'ALGAR (Llucmajor, III

Trimestre9l-92)
CATALONIATODAY. vol. 4, Núm 2,

3 O"exas, II, V 92).
CENTRE EXCURSIONISTA DE

TERRASSA (Hl a Vl 92).
CERCLE CATALA DE MARSELLA. 3.

4, 6 (III, IV, Vl 92).

ClRIT. Agenda Científica. 230 a 232
(Barna, V, Vl 92). Entre altres coses anuncia el
Congrés de l'Associació Europea de Psiquiatria
(Xl), el Curs d'arqueologia espacial ( 14-19 VII),
el Congrés de metges i biòlegs de Llengua
catalana (24-27 IX), el Vlllè Congrés de
llenguatges naturals i llenguatges formals (21 -
25 IX), les Jornades sobre medi ambient i
ecologia (5-6 IX), el Curs de supervisors
d'instal.lacions radiactives (IX-X), el Simposi
sobre Ia farga catalana (13-17 IX), el Seminari
sobre educació ambiental a l'ensenyament
secundari (23-25 IX)

COMUNITAT CATALANA DE CO-
LOMBIA (H-III. Vl 92)

CONFLENT. 176 (Prades, ll-lll 92).
Inclouen dos articles sobre el pintor Martin
Vivès.També parlen de Ia Música catalana i dels
rellotges mecànics al Rosselló.

EL CORREU DE LA UNESCO. 166
(Barna, IV 92). Dedicat al tema "Paraules de
dones" amb articles sobre l'aliança de les
dones amb Ia natura, fa poral futur, el moviment
"cinyell verd" a Kenya, i d'altres. Inclou també
uns comentaris sobre Música birmana.

CUADERNOS DE HISTORIA Y
ESPIRITUALIDAD. 5 fTrinitàries de Mallorca,
1991 ). Publicació dedicada a l'estudi de l'obra
del fundador trinitari pare Miquel Ferrer.

CULTURA.5l4a5l6Q/alls.llalV92)
El 514 dedica el monogràfic a l'esport vallenc,
el 515 a b metereologia i clima a VaIIs i comarca
I el 516 a les edicions a l'Alt Camp durant els

darrers anys.
DEBATJUVENIL Circular informativa,

160, 161 (Catalunya,V,VI92).
DEBAT JUVENIL. 46/47 (Catalunya,

Primavera 92).lnclou un ample dossier dedicat
a b SIDA.

è?. 3,4 (Binissalem, II, IV 92).
EIXIR. 56 (Belianes, IV 92). Publicació

que no ens arribava des del 54 (Estiu 91 ).

ENGINY. 4 (Balears, 92). Dedicat
íntegrament al Primer Encontre de Psicologia
de Balears.

ESCLAT. 3, 4 (Sóller, 1992). Noves
aportacions de poemes i proses de diversos
autors.

ESTELA. 1054 a 1507 (Calella, III a Vl
92).

ESTlMUL 146 a 150 (La Canonja, 11 a Vl
92).

FLAMA. I I4a I l7(OlesadeMontserrat,
III a Vl 92).

FULL DOMINICAL 17 a 23 (Mallorca,
IV a Vl 92). En Ia relació de nomenaments del
23 (7VI) hi surtAlexandre Ramos comavicari
de sant Sebastià, cessant com a vicari de
l'Encarnació.

FULL INFORMATIU. Obra Cultural
Balear. 6 (IV 92).

HISTORIA Y VIDA. 291 (Barcelona, Vl
92). En destacam els articles dedicats als Se-
crets d'Asimov, l'Art romànic com a didàctica
a través de Ia imatge, Azorín a Paris, el PIa del
III Reich per invadir Espanya, el Tibidabo, i Ia
Marquesa de Pompadour.

INFORMATIU DE PUBLICACIONS
GENERALITATDECATALUNYA.8.9(I992).

El 9 està dedicat a les novetats de sant
Jordi.

Informatiu PIMEM. 76 (Mallorca, Vl 92).
No ens havia arribat des del passat agost.

Hi llegim l'alta del Bar Torrent de
Marratxí.

LLIGAM. 37 (Brusel.les, V-VI 92).
LLUM I GUIA. 482 a 484 (Cassà de Ia

SeKra, Il a IV 92).

MALLORCA. ARA. I (III 92). Butlletí
informatiu del PSM-NAC. de Mallorca. Entre
altres coses parla de b moció presentada al
CIM sobre l'apotecaria de Pòrtol.

EL MARTINET. 53 a 56 (Sant Martl
Sarroca, Il a V 92).

MONTESION. 12 (Palma, V-VI 92). No
l'havíem rebuda des del núm 9 (XII 91).

NOTlCIES DE LA GENERALITAT. 79
a 81 (111 a V 92). En el 80 hom fa menció especial

del primer centenari de les Bases de Manresa.
PANORAMA (Barcelona, Il a V 92).

PORTAL NOU. 110 (Llorenç del
Penedès, III-IV 92).

RADICAL, I Ort 92). Primer exempbr
d'una revista mensual de temàtica general,
amb acurada presentació, redactada
íntegrament en català i dirigida pel nostre
col.laborador eventual Raphel Pherrer. Ben
arribada.

ES REPICO. l4(Llubl,V92)

RESSÒ. 252, 253 (Sta Coloma de
Farners. IV, V 92).

Vl 92).
REVISTA DE FERRERIES. 232,233 CS,

92).
RUFACA. 123, 124 (La Cerdanya. V

SIPAJ mensual. 157 (Catalunya, Vl 92).
Explica com poder ser voluntari parallmpic.
Interessats adreçau-vos al (93) 432 00 92.
També inclou un dossier sobre les deixalles.

92).
SOM-HI!. 165 a 168 (El Malgrat. Il a V

S'ULLDESOL 21.22(Abior, V. Vl 92).

VACARISSES. 284,285 (IV, V 92).

VIA FORAII 33 (Ripollet, Hivern 92).

VIMBODl. 64 (Il 92).

R-
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Cartes Obertes (<« pàg 2)

(<« p. 2)"CANON SANEAMIENTO G. BALEAR". Què
significa?

-SANEAMIENTO de les alegries gastadores del G. BALEAR?
-O es refereix al clavegueram inexistent al nostre poble?

Amb una paraula, al rebut d' "AGUAS TERMINO DE
MARRATXI, SA" no hi ha qui l'entengui, però sí que està ben
clar que l'aigua no surt a 65 ptes m2, sinó al doble.

Seria interessant que qualcú ho explicàs...

Un usuari

DUES CRÍTIQUES
Voldria fer dues petites crftiques, una a Ia nova redacció de

Ia revista i una altra a un glosador fantasma que es passeja per
Pòrtol.

I ) Recordant Ia petita història de Ia revista Pòrtu/o no han
pensat en Ia gent que des del primer número se deixaren h suor,
les hores, i molts de pics casi tots els vespres per estar a Ia
màquina multicopista rodant i rodant perquè Ia revista sortís,
just hi ha hagut per ara una persona que s'ha enrecordat dels
altres. Aquesta persona es en Toni "Mon|o". a ell Ia meva més
cordial enhorabona per haver-se enrecordat d'aquells que feren
Ia revista amb ell i una recordança a aquesta nova redacció de
Ia revtsta ja que a dins ella i a segons veig quines persones, les
quals no vull anomenar, que començaren i després mos deixaren
a l'estacada, o sigui que a l'hora de fer Ia feina bruta, o sigui els
clisés i rodar a Ia multicopista s'estimaren més que fessin feina
el que anomenaríem molt entre cometes "els beneits de h casa".

2) També hi ha un glosador fantasma que se passeja per
Pòrtol i que no pot sofrir que a Pòrtol hi hagui una associació de
Ia tercera edat, i jo des d'aquí en primer lloc diré que Io que diré
ara és totalment Ia meva opinió personal, i és que aquesta
persona se podria deixar de pun/etes, o sigui d'amagar-se, i
donar Ia cara ja que una persona que no vol Io millor pel seu
poble és que desitja que Ii passi Io pitjor.

Be jo me despedesc fins al mes que ve. Gràcies i fins a una
altra.

CAPA LA INDEPENDÈNCIA

La Independència ha deixat de ser tabú i és de cada
vegada una opció política més majoritària. Així de clar
va quedar a lesJORNADES PER LA INDEPENDÈNCIA
que varen tenir lloc l'estiu passat a "SES TARRAGONÈS",
Al mateix lloc, al terme de Maria de Ia Salut, a Ia
carretera Santa Margalida - Petra hem deciditaprofundir
i organitzar, cada divendres de juliol i agost, les
TROBADES CAP A LA INDEPENDÈNCIA.

Són unes vetllades que tracten com a tema de fons
Ia Independència del nostre País. Generalment es
comença amb una conferència i es passa després a
sopar i a seguir parlant mentres també prenem Ia
fresca. Són unes vetllades que pretenen ser lúdiques i,
per què no, també lúcides!

A l'edició anterior hi intervengueren personatges
com Heribert Barrera, Alexandre Forçades, Bernat
joan. Àngel Colom, Antoni Serra, entre d'altres. També
hi hagué algun divendres de teatre amb el grup
"Xicarandana" i cançons i ball amb en Biel Majoral, etc.
L'edició d'enguany no serà menys. Àngel Colom,
secretan general d'Esquerra Republicana les inaugurarà
dia 3 de juliol i el seguirà, el proper divendres, el
sociolingüista Gabriel Bibiloni.

Amb Ia intenció d'arribar al major nombre de
persones que puguin estar-hi interessades ens adreçam
a vosaltres, agraint-vos per anticipat Ia difusió d'aquestes
trobades, i aprofitam per convidar-vos-hi.

Cordialment:
Jaume Santandreu

pel grup coordinador

Per a més informació adreçau-vos al telèfon 72 88
26, de dilluns a divendres de 6 a 8 del capvespre.

Bernat Reyes / Sureda
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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 Calvo,
Rafel Crespí i Ramis, Pere Estelrich i Massut(, Maria Magraner, Guillem Massot iJuan,Jaume Miralles
i Ferrando, David Monzonis Quail, M* Cruz Motoso Velasco, Núria Nogareda, Bernat Palou i Creus,
Melcion Puigserver i Canyelles, Antoni RocaiJerez, Miquel Rodríguez, Eva M* Rosa Domínguez, Biel
Santandreu, M" Josep Sastre Moragues, Josep Antoni Triay, Gabriel A. Vich i Martorell.

PORTADA: Contrallum amb xemeneia del Pont d'Inca (foto, ToIo Aguilar)
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Informatiu
Cuftura/

de Marratxí

S'Escola VeIIa s/n
07141 Pòrtol

Ntoll8,juliol 1992

Aquell temps!
T^

.

Grup de cabaneters i cabaneteres donantTadéu slau" a Mn.Joan Ferrer,flns aleshores rector de sant Marçal,
¡ a Ia seva germana. Era el 30 d'agost de 1981.




