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Durant el mes passat

-23ens Jocs Olímpics i inici de Ia 26ena Olimpfada
-El juny més fred dels darrers anys.
-Xiularen en Canellas per iniciar en Català el discurs del Dia

de Balears de l'Expo.
-Ban de l'alcaldessa de Calvià contra els que serveixen

alcohol a turistes beguts.
-El Batle de Palma autoritzà El Corte Inglés.
-Remors de pujada de retencions i de l'IVA
-Detencions en massa d'independentistes.
-Nou disc d'Emerson Lake & Palmer després de dotze anys.
-En Paul McCartney complí 50 anys.
-Nou reglament de trànsit, Ja en vigor.
-Fracàs de les previsions de visitants a l'Expo.
-Atemptat contra l'esposa de Mitterrand.
-Madrid ajudarà a Ia normalització del Català.
-Récord del preu de Ia gasolina.
-Concert de Lluís LLach.
-Nou president del Mallorca.
-L'OSB aconsegu( el pressupost desitjat per a l'any que vé.
-Fracàs de Ia cimera de Ia terra.
-S'autoritzà de nou Ia caça de balenes.
-Hospital a Palma o a Inca?
-Vacances per a molts.
-Problemes econòmics.
-Europa vigilarà l'embargament a Iugoslàvia.
-El Papa, malalt, hospitalitzat i operat.

Que consti en acta...

El perill d'arribar, segons alguns, a tenir un segon son Banya
devers el PIa de na Tesa.

L'èxit de participació popular de les festes de Pòrtol, del Pont
d'Inca i del Figueral.

La versió que circula que al Pont d'Inca han rebut més ajut
que a les altres bandes.

La gran quantitat d'actes esportius que s'ha duit a terme dins
els diferents programes defesta. Valdria Ia pena que l'Ajuntament
ho tengués en compte i ho potenciàs.

La fulminant destitució del regidor d'urbanisme.
La demanda de dimissió del mateix regidor que presentaren

4 de les 6 Associacions de veïnats de Marratx( i que arribà tard.
La gran quantitat de gent que ha trobat que ja era hora.
L'interès general dels regidors en negar Ia seva participació

en una proposta de moció.

La calor que ha arribat a fer aquests darrers dies.

GAVIM

Cartes Obertes

AIs col.laboradors:
Feis-nos arribar

el material de setembre
abans del 28 d'agost

* * *
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.

COMUNICAT
DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS

DE PÒRTOL

Donats els esdeveniments succeïts els
darrers mesos al nostre Terme municipal
en matèria d'urbanisme, volem expressar
el nostre recolzamenta Ia Batlia de Marratxf
en el cessament de tots els seus càrrecs al
regidor d'aquesta àrea.

Com també deixar constància de Ia
nostra postu ra en seguir defensant i lluitant
perquè les urbanitzacions massives i
incontrolades no arribin al nostre poble
de Pòrtol.

Portol,28dejuliolde 1992

Associació de Veïnats

L1OLIMPIADA DE BARCELONA
I MALLORCA

Des de que vaig tenir enteniment
suficient per comprendre el nacionalisme
català som català de Mallorca de soca
arrel. Per això m'ha decebut molt Ia manera
de comportar-se Barcelona en relació a Ia
nostra illa en Io que fa referència als jocs
olímpics.

D'antuvi, mentre feien seus del futbol
els camps de València i Saragossa -aquesta
regió que mai no ha pogut veure a
Catalunya- deixaven de banda el Llufs
Sitjar; igualment no volgueren recordar-
se que les dues badies catalanes més belles
i aptes per l'esport nàutic són les de Palma
i Alcúdia.

Però Ia inauguració de les Olimpíades

fou encara més vergonyosa. Mentre vèiem,
i sentfem, tambors aragonesos, bandes de
música valencianes, una jota cantada per
un madrileny, i no parlem de les
"espanyolades" andaluses, s'oblidaven que
a Mallorca tenim uns tamborers del segle
XVI, i balls de figures com els cossiers, les
àguiles o els cavallets.

Amb una paraula, Barcelona, en aquesta
ocasió més que mare nostra n'és estat
madrastra. Guillem Massot i Capó

GRUP D'ESPLAI A PÒRTOL
Atenció, joves de Pòrtol. Se vol intentar

fer un grup d'esplai. Per apuntar-vos-hi o
per a més informació vos podeu posar en
contacte amb el forn BON JORN (C/
Queipo de Llano, 8. TeI. 79 75 72) o amb
en Bernat Reyes i Sureda (CJ Bonavista, 4
Pòrtol).

Bernat Reyes
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Avui
és

notícia

LA PLAÇA DE
SA CABANETA, A
LAFI

Després de
mesos i moltes
preocupacions les
obres ja estan en
marxa.

Aquí teniu el
plànol del futur
resultat

MASSATGISTA
REHABILITACIÓ
*Dolors musculars
*Esquena en general
*Ciàtica, artrosi, lumbago

Sistemes de recuperació Tècnica japonesa
(Kuatsu)

Demanau informació i torn
C/ de Ia Balanguera, 30 TeI. 14 02 58

Santa Maria del Camí

AUTOSERVEI

CA1N CANTO
Carnisseria - Xarcuteria
Perfumeria - Congelats

O Gral MoIa, I TeI 79 48 01 Es PIa de na Tesa
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INAUGURAT
EL CENTRE DE SALUT DE MARRATXI

El passat dia 21 deJuliol, fou inaugurat el Centre de Salut de
Marratxí, que també serà conegut com el Centre de Salut de
Muntanya.

QUATRE DE FRESQUES
iURAT LA TORXA OLIMPICA PA

A Ia inauguració hi varen acudir el Conseller de Sanitat del
Govern Balear Sr. Oliver Capó, el Director General de Salut
Tomeu Cabrer i el gerent d'assistència primària d'lnsalud Sr.
Castillo. També hi varen acudir els regidors de Sanitat dels
municipis de Santa Maria, Francesca CoII; de Bunyola Miquel
Oliver i Ia majoria de regidors de l'Ajuntament de Marratxí, tant
de l'oposició com de l'equip de Govern.

El Conseller de Sanitat Oliver Capó, acompanyat en tot
moment pel batle de Marratx(, Miquel Bestard, varen fer un
recorregut per les instal.lacions del Centre inaugurat

Aquest Centre donarà servei als municipis de Marratxí,
Santa Maria, Santa Eugènia i Bunyola, encara que les urgències
de Santa Maria, Bunyola i Santa Eugènia, seran ateses pel PAC.
de Santa Maria, mentres que les de Marratxí seran ateses pel
Centre de Salut.

L'AJUNTAMENT
A FAVOR DEL SEGON HOSPITAL DE CIUTAT
En sessió plenària l'Ajuntament va aprovar una moció

dirigida a les Autoritats Sanitàries en el sentit de donar prioritat
a Ia construcció del segon Hospital de Ciutat, ja que
descongestionaria de manera important l'hospital de Son Dureta
a més de donar servei a un major nombre de persones, ja que
a Ia comarca de Palma hi viuen entorn de les 375.000 persones.

Aquesta prioritat sobre el d'Inca, no vol dir renunciar a b
construcció d'un hospital a Inca, sinó que davant Ia disjuntiva de
Ia construcció d'un o altre, tengui prioritat el de Ciutat pels
motius abans exposats.

CESSAMENT DEL REGIDOR D'URBANISME
Per part del batle Miquel Bestard, ha procedit al cessament

de tots els seus càrrecs del fins aleshores segon tinent de batlle
i regidor d'urbanisme Miquel Romaguera. Fins al momentno s'ha
donat explicació oficial del fet

MIQUEL BOSCH
PASSÀ PER MARRATXÍ

La torxa olímpica va passar pel nostre terme, dins Ia darrera
etapa abans d'arribar a Ia ciutat Comtal, el seu recorregut per
dins Marratxí, va començar a h partió amb Santa Maria, per
continuar per l'autopista fins arribar a Ia partió amb Ciutat,;no
tenin constància que cap marratxiner dugués Ia torxa per dins
el nostre terme.

NO Hl HAURÀ TOMBES DE QUINZE NINXOS
A L'AMPLIACIÓ DEL CEMENTERI

L'Ajuntament ha hagut de modificar el projecte inicial de
l'ampliació del cementeri municipal per indicacions de Ia
Conselleria de Sanitat suprimint les tombes de quinze ninxos,

en lloc de construir-se 70 tombes de quinze ninxos i 189 de 5
ninxos, en Ia nova modificació seran 70 tombes de 10 ninxos i
189 de 5 ninxos. Les tombes de IO ninxos costaran 600.000,-
Ptes. i al moment de Ia seva adjudicació s'hauran d'entregar
50.000,- Ptes., les de cinc ninxos continuen amb el preu de
300.000,- Ptes. i 25.000," Ptes. d'entregar a Ia seva adjudicació.

L'OPOSICIÓ NO S'ACLAREIX.
A l'hora de votar aquesta modificació b coalició PP-UM va

votar en contra, al mateix temps que acusava l'Ajuntament que
amb aquests preus, hi hauria un deficit de 36.000.000 milions de
Ptes., cosa que va estranyar molt al Sr. Serra ja que a l'anterior
projecte varen votar en contra per considerar que l'Ajuntament
volia fer negoci sobre el poble (Vegcu Pòrtu/a 114, del Març 92),
i ara els acusaven de crear dèficit quan realment els preus no han
variat, sinó que només ha variat Ia quantitat de ninxos per
tombes i per aquest motius han devallat 300.000,-- Ptes., que és
Ia proporció de tenir 5 ninxos menys.

LES AA.W DEMANEN LA DIMISSIÓ
DEL REGIDOR D'URBANISME

Les Asociacions de Veïnats d'Es Pont d'Inca, Cas Capità, Es
PIa de Na Tesa i Pòrtol, han signat un document demanant Ia
dimissió del tots el seus càrrecs del regidor d'urbanisme, els
motius exposats a l'escrit són les manifestacions del regidor on
declaravaque l'únicafont de riquesa de Marratxíera l'urbanisme,
cosa que es contradiu amb el que va expressar al programa
electoral del seu partit mitjançat el qual va aconseguir els vots.
S'ha de dir que quan va arribar l'escrit a l'Ajuntament el batle ja
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havia procedit a destituir el regidor d'urbanisme de tots els seus
càrrecs.

RECOLLIDA DE SIGNATURES
CONTRA LA PRESÓ

S'ha posat en marxa una recollida de signatures a base d'uns
fulls que expliquen que davant Ia possible ubicació d'una
macropresó a Mallorca, i en concret en els termes de Santa
Maria del Camí, Consell o Marratxí existeix una oposició a
aquest projecte pels grans perjudicis que causaria a Ia comarca.

P Ò R T O L

UN LOCAL PER LA TERCERA EDAT
L'Ajuntament va acordar el lloguer d'un local pel Club de Ia

Tercera Edat de Pòrtol "Es Turó", el local estarà situat a ta
prolongació del carrer Mallorca cantonada en Ia plaça de Ia
Constitució de Pòrtol. El preu del lloguer és de 700.000,-- Ptes.
anuals. Desitjam que ben aviat Ia tercera edat pugui gaudir
d'aquest local per les seves reunions.

CA NA CONXiN HA TANCAT
La papereria Ca na Conxín, del carrer de l'Escola VeIIa, ha

tancat les portes als diaris i revistes per dedicar-se a taller de
confecció i de moda. Se donava Ia circumstància que era el quiosc
més antic de Pòrtol.

MOCIÓ DE L'AJUNTAMENT
A FAVOR DE L'APOTECARIA PER A PÒRTOL

m·

« »mFfcRMAC^AToffoH'-:
-+" ASSOCÍACÍÓ DE VEÏNATS W^

• íKronk E
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L'Ajuntament ha aprovat una moció per dirigir un escrit al
Parlament Balear, Consell Insular, Govern Balear i Col.legi
d'apotecaris en el sentit que es doti el més aviat possible d'una
apotecaria a Pòrtol.

A Ia moció fan menció que Pòrtol te actualment 2.087
habitants, superant Ia xifra exigida per h Llei.

Que hi ha un agravi comparatiu entre Es PIa de na Tesa, i Ia
recentment concedida apotecaria des Figueral, ja que ambdós
nuclis no tenen els 2.000 habitants i poden gaudir d'un servei
d'apotecaria, cosa que un pic i altre ha estat negat als portolans

SA CABANETA

HAN COMENÇAT LES OBRES
DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT

Després de més d'un any d'estar paralitzades, les obres de
reforma de h plaça de devora l'Ajuntament s'han tornat reprende.
Esperem que no es tornin aturar i els cabaneters puguin gaudir
d'un lloc d'esbarjo i descans.

BUTLLETÍ INFORMATIU DE L'AA.W.
L'associació de veïnats de Sa Cabaneta ha editat un full

informatiu, per tal de donar a conèixer als cabaneters les
actuacions duites a terme fins ara en temes de interès pel poble.

ES FIGUERAL

NETEJA DE SOLARS
Al cap d'un any que els veïnats ho sol.licitassin l'Ajuntament

ha netejat els solars sense vallar d'aquesta urbanització. Hi havia
brutor i era un niu de rates i altres inconvenients. L'Associació
de veïnats des Figueral recolza h tasca de l'Ajuntament i
expressa Ia seva satisfacció per Ia feina feta. Malgrat tot sembla
que hi ha algun veïnat, propietari de solar netejat, queixós
perquè Ii presentaran Ia factura de Ia feina efectuada.
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De so Cabaneta

UNA CABANETERA GUANYA UN TELEVISOR
Caterina Juan Garau va ser l'afortunada guanyadora del

premi "sa Nostra d'or" del passat abril, encara que l'entrega del
televisor que Ii tocà s'efectuà dins el juny. El delegat de sa
Cabaneta, Vicenç Bausà Feliu, va fer entrega del premi, moment
que reflexa Ia fotografia.

Ek Truquers

CAMPIONS DE TRUC
Ha acabat el Campionat de Truc que és va dur a terme a Ca

na Bàrbara, els guanyadors del mateix foren:
lerJuanJuan i Francesc Moreno
2on Bartomeu Juan i Arnau Mulet
3er Manolo Martinez i Bernat Tomàs
4rt Antoni Ferrer i Manolo Pérez.

URBANITZACIÓ D'INVAER
L'Associació de veïnats de sa Cabaneta va demanar a

l'Ajuntament si existia alguna possibilitat que aquestaurbanKzació
no es dugués a terme i Ia resposta fou que "Ia zona està inclosa
com a sòl urbanitzable dins les Normes Subsidiàries aprovades
per l'anterior consistori". Varen demanar que abans de donar Ia
llicència d'obres, ja que el projecte de pla parcial ha estat
presentat a l'Ajuntament, els tanguessin en compte per veure el
projecte i, si cal, poder fer algun suggeriment, a fi de preservar
en el possible aquesta zona verda.

Segons ha informat l'Ajuntament a Pòrtu/a INVAER ha
denunciat Ia demora en atorgar l'aprovació inicial del pla parcial
davant Ia comissió insular d'urbanisme, que depèn del CIM. A
partir d'ara, mentre Ia cooperativa i l'Ajuntament no arribin a
acord, Ia responsabilitat dependrà del Consell Insular.

FESTES POPULARS
Les festes de sa Cabaneta tendran lloc a inicis de setembre,

però en el moment de tancar l'edició encara no ens havien fet
arribar el programa enllestit

De so Cabana
PlSTA ESPORTIVA

El Consell Insular de Mallorca ha atorgat una subvenció de
dos milions i mig de pessetes per fer una pista de tenis a sa
Cabana. Des de l'Ajuntament havien demanat subvenció per fer
un polisportiu i un local social.

is.*. Aire acondicionat
i cambres frigorífiques

C/Conradors40 Tels.797638/797639 Fax797667 PoKgondeMarratxí
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De Pòrto/
CAMPAMENT D'ESTIU

DE LA PARRÒQUIA DE PÒRTOL

Elspassatsdies30,3l dejulioli I i2d'agostesvaduraterme
as Santa Eugènia un campament per a tots els nins i nines de 8
a I4anys organitzat per Ia parròquia de Nostra Sra del Carme
de Pòrtol.

Durant aquests dies els al.lots dugueren a terme diverses
activitats i tallers.

Malgrat ser Ia primera experiència d'aquest tipus a Pòrtol Ia
resposta per part dels al.lots i les seves mares i pares, que en tot
moment estaven disposats a ajudar, va ser massiva i prou
positiva.

Entre les activitats que dugueren a terme els al.lots destaca
Ia fabricació d'una careta perquè després els propis al.lots
representassin una obra teatral de Ia seva creació. També

gnip ae monitors

realitzaren un taller defang i una excursió fins al puig de Lourdes.
Això durant el dia.

Per als vespres s'havien preparat unes activitats d'esbarjo
pels al.lots. El primer vespre hi hagué vetlada amb cançons i jocs,
el segon un festival de rock amb cançons interpretades pels
al.lots i els monitors i finalment el darrer vespre vàrem acabar
amb b representació de les diferents obres de teatre.

El campamentfmalitzà amb una missa celebrada pel rector de
Pòrtol, mn Guillem Rigo i un dinar peratots els al.lots, monitors
i pares al mateix campament

Degut a l'èxit d'aquest campament els monitors i el propi
rector de Pòrtol esperen poder repetir l'experiència l'anyvinent
durant més dies i amb més al.lots.

GUILLEM

Una panoràmkad deb cotxes antics

FESTES DEL CARME A PÒRTOL

Tingueren lloc durant Ia setmana que va anar de dia 1 1 a dia
19 de juliol. Les festes començaren amb un cercaviles que va
recórrer tot Pòrtol al matí ,i Ia tradicional penjada de paperins
a l'horabaixa. Les festes d'aquest any introduiren elements nous
dins els tradicionals actes d'unes festes patronals, missa major,
verbenes, ballades populars i obres de teatre. Així al programa
de festes d'enguany s'hi podien trobar actes tan variats com una
exposició de roba antiga cedida per Ia gent del poble, que en tot
moment va assistir i col.laborar amb els actes, un concurs de
pastissos tant dolços com salats, fets pels mateixos portolans i
una exposició de cotxes antics.

Enguany l'organització de les festes va córrer a càrrec de
l'Associació de veïnats de Pòrtol, que en tot momentvaren estar
ajudats per un grup de joves portolans. CaI destacar també
l'ajudaquevaren donarels comerços de Pòrtol per dur endavant
les festes ja que Ia subvenció de L'Ajuntament va ser més curta
de Ia que en un principi s'esperava.

GUILLEM

OPTICfI
CIUTHT

Optics
Optometristes

Lents de contacte
Revelats i positivats

de fotografía en color
en 1 hora

C/ Manacor, 63
TeI. 46 37 77 P a l m a
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DES FIGUERAL
I CAN FARINETA

Recentment s'han celebrat dos esdeveniment en Es Figueral
i Can Farineta, les festes populars i les Il 24 hores de futbito,
activitat de Ia qual trobareu informació a les planes dedicades a
l'< ;x>rt

F E S T E S
P O P U L A R S

EIs dies I i 2 d'agost es varen celebrar les segones festes
populars d'Es Figueral i C'an Farineta, amb b col.laboració de
l'Associació de veïnats i de Ia Comissió de festes i amb una petita
part del que Ii correspon al nostre Ajuntament

L'èxit d'aquestes festes fou, segons valoració dels partici-
pants, apoteòsic ja que Ia participació i assistència de públic va
superar Ia dels altres anys i va rompre tots els esquemes prevists
per Ia Comissió. Amb aquest motiu vàrem entrevistar al
responsable de les festes, Pep Lluis Barrios.

Quin és el secret per aconseguir aquest exit?
El secret no és altre que tenir un equip de persones feineres

i serioses que han perdut molt de temps i diners
desinteressadament per donar a aquest poble unes festes com
se mereix.

Quina mena de col.laboració heu tengut per part
d'altres entitats?

Mira, el pressupost de les festes se n'ha anat a prop del milió
de pessetes, tenint en compte que l'Ajuntament mos n'ha de
donar 100.000 tot el demés ha sortir de potejar el carrer
demanant Ia col.laboració monetària a les empreses de Ia
comarca i aix( i tot crec que farem osques , però si ha valgut Ia
penar aquest esforç, mos donarem per satifets.

Segons tenim entès teniu queixes sobre el
repartiment de subvencions als diversos nuclis...

Homo, això no voldries? en primer lloc les festes de Sant
Marçal s'ho han enduitquasi tot i per més inri varen fer quasi dos
milions curts i això ho han llevat als desgraciats com noltros ja
que mos varen prometre 200.000,- Ptes i avui dia 6 d'agost
encara no n'hem vist ni cinc. I segons me consta en el nuclis
importants n'han donat 250.000 i com que Es Figueral és un
poble petit i ple de forasters mos hem de conformar amb els
roïssos del nostre Ajuntament, però esper que els impostos d'Es
Figueral, el nostre Ajuntament els mos cobri més barats que en
els pobles mes grans. Trob que els marratxiners hem gastat

molts de doblers en "Pets" i això fa molta de pudor. Per això com
a president de l'associació de veïns he demanat al nostre
Ajuntament un resum de les festes de Sant Marçal i el que s'ha
pagat, ja que me preocupa Ia manera que el nostre Ajuntament
gasta els nostres doblers, i llavors trauran conclusions.

Sabem de bona tinta que molts de voltros duis
moltes hores sense dormir Què me'n dius?

Ho saps bé, Ia majoria de noltros duim de divendres dia 31
fins sa dematinada de diumenge sense dormir i això el cos se'n
ressent, per Io qual des d'aquestes l(nies vull agrair a: Jaume,
Andrés, Antonio, Pepe, Xim, Guiem, Carlos,Juan de Dios, Pau,
Sonia, Pepi, Maruja, Emilia, Isabel iJuanatefeinadaquehanfetper
fer possible aquestes festes i ja que no els ho puc pagar amb
doblers s( vull agrair-los per enèsima vegada l'esforç realitzat de
manera desinteressada per fer-ho possible i esperem que l'any
vinent ens vegem tots plegats per intentar millorar el que hem
fet enguany. També volem agrair a Ia Policia Local Ia seva
dedicació i Ia feina que han fet per les nostres festes; s'han portat
molt bé.

Qualque cosa per acabar?
Pensar amb il.lusió que el nostre Ajuntament l'any vinent

serà més equitatiu a l'hora de fer particions i que tengui en
compte que Es Figueral i Can Farineta també som un barri
d'aquest terme que es diu Marratxí, i que a les pròximes
eleccions també anirem a votar si Ia salut ens ho permet

Gràcies, Pep Lluís, i fins a una altra.

INSTITUT DE BUP
ALS CAÜLLS

Segons informen des de l'Ajuntament hi torna haver
negociacions obertes amb Sl BEC, entitat de Madrid que havia fet
suspensió de pagaments i que darrerament ha enviat
documentació que, en aquests moments, està en fase d'estudi
per part del departamentjurídic; segons l'informe que emetin es
tornarà a posar en marxa el projecte.

EXPOSICIONS
DE PILAR
SASTRE

El col.lectiu artístic
Esf>ais Aulka -integrat per
Pilar Sastre, juntamentamb
Erna Ehlert, Carme
Hermoso i Elisenda Pipió
va muntar Ia seva segona
exposició.

Enguany el lloc triat va
ser l'estació del tren de

Sóller, tant a Ia h vall del tarongers com a Ciutat
Posteriorment, durant les festes de santjaume, les artistes

d'Espo/s Aulica mostraren Ia seva obra al molí den Boi, d'Algaida.
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ELSVEÏNATS DEL
PONTD4INCANOU,

ABSOLTS.

L'Audiència provincial de Palma, ha
absolt els veïnats que havien estat
denunciats per Ia promotora Hospfto/et de
Desorro//o, SA., pelsfets ocorreguts durant
l'agost de 1.990, i principalment dia 3.

Un dels afectats, Rafel Serra, veïnat
d'Es Pont d'Inca Nou, ens ha fet arribar Ia
sentència per donar-li llum pública i donar
a conèixer a Ia resta dels veïnats de Ia
urbanització ladecisiójudicial d'absolució.

La història va començar a finals de
juliol de 1.990, quan una sèrie de camions
que feien feina per Ia promotora Hospftoteï
de Desorro//o, SA començaren a travessar
Ia urbanització d'Es Pont d'Inca Nou per
accedir a Ia nova urbanització que en
aquells moments s'estava iniciant

El gran tonatge dels camions no va
tardar en provocar perjudicis a Ia
urbanització d'Es Pont d'Inca Nou,
concretats en un excés de pols a les cases
i en desperfectes del paviment En vista
d'això uns veïnats ho notificaren al presi-
dent de l'associació de propietaris i el
mateix vespre varen mantenir una reunió
amb el batle en funcions d'aquell moment,
Miquel Bestard. El batle en funcions diu de
fer unes gestions amb el promotor de Ia
nova urbanització, jose Luis Guillen, per
mirar d'arreglar els problemes.

Havent passat una sèrie de dies sense
resposta per part de l'Ajuntament els
veïnats decideixen aparcar els cotxes per
tal d'impedir el pas dels camions per
damunt les voravies, que eren l'única
comunicació entre les dues urbanitzacions.

Arran d'aquesta acció Ia promotora
interposà demanda judicial contra els
veïnats, amb el resultat que ara s'ha donat
a conèixer i hem comentat abans.

El batle en funcions Miquel Bestard va
mediar perque els veïnats deposassin Ia
seva positura i deixassin passar eb camions.
Entre veïnats, promotora i Ajuntament
arribaren als següents compromisos:
Hospitalet arreglaria els desperfectes del

DES PONT D'INCA NOU

11JO Hl VAIG, I TU?"

Amb el lema que encapçala aquest
escrit ens convida un amable extraterrestre
a participar a "sa festa infantil d'es Pont
d'Inca Nou". Aquest acte segur que
captivarà a tots els al.lots d'es Pont d'Inca
Nou i als dels altres nuclis del nostre
municipi que s'hi vulguin afegir, ja que
també se'ls farà arribar propaganda.

La festa serà el dissabte dia 5 de
setembre a partir de les cinc de l'horabaixa
amb una amollada de coets que avisarà del
seu començament Es divideix bàsicament
en tres actes:

l.- A les 17,30 hi haurà una volta
ciclista per dins Ia urbanització.

2.- A les 18,30 hi haurà jocs infantils
amb cucanyes, joies, etc.

3.- Finalment, a les 20'00 hores hi
haurà el plat fort amb l'actuació del grup
d'animació musical infantil "Los
Trotamúsicos" amb més jocs, cançons i
participació.

No és b primera vegada que a aquesta
urbanització sorgeixen iniciatives per
animar Ia zona. Artres anys ja s'havien
organitzat festes que després no es

consolidaven a causa d'altres problemes
que ara no ve al cas esmentar.

Aquesta festa compta amb el suport
econòmic de l'Ajuntament de Marratxí,
que ha estat decisiu per poder durendavant
aquesta iniciativa. Hi col.laboren també
algunes marques comercials.

Aquest acte ha estat organitzar per Ia
comissió de festes d'es Pont d'Inca Nou.
Esperam que surti bé i tot plegat servesqui
per crear una nova tradició festiva a Ia
urbanització en futures edicions.

Josep Antoni Calvo

carrer i en cas contrari l'Ajuntamentpodria
fer us de l'aval de deu milions que ra
promotora tenia dipositat Es faria una
gestió a FEVE per habilitar un pas per
damaunt les vies i aixíaccedir directament
des de h carretera d'Inca a Ia nova
urbanització. El resuhatfou que els camions
seguiren passant per dins Es Pont d'Inca
Nou i a hores d'ara els desperfectes encara
no s'han arreglat.

Rafel Serra, que com hem dit és un dels
afectatsabsorts,volferarribarpublicament
Ia seva preocupació per una sèrie de
qüestions:

1) Per què el batle en funcions va
actuarafavor d'una urbanitzadora en lloc
de defensar els interessos dels veïnats?

2) Per què encara no s'han arreglat
tots els desperfectes i ningú no ha donat

explicacions de res?
3) Per què Miquel Bestard Ii va posar

impediments per presentar-se novament
com a president a les eleccions de
l'associació de propietaris que actualment
està totalment inactiva?

4) Per què Ia urbanització d'Es Pont
d'Inca Nou no estàtotalment recepcionada
i més tenint en compte que Ia promotora
va desaparèixer fa una sèrie d'anys?

Segons Rafel Serra, Ii interessa
salvaguardar els interessos d'Es Pont d'Inca
Nou, urbanització amb b qual ha estat
molt relacionat des dels seus inicis com a
fundador de l'associació de propietaris i
com a batle pedani; pretén que algú arregli
les destrosses fetes pels camions dins b
urbanització i que hom revisi Ia seva
recepció per part de l'Ajuntament
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Des PIa de
na Tesa

¿ALLADA
POPULAR
1 9 92

NOVENA BALLADA
POPULAR D'AIRES D'ES PLA

DE MARRATXÍ

El dissabte 8 d'agost es va fer en en
PIa de naTesa Ia novena Ballada Popular
que organitza anualment el grup Aires
d'es Pb de Marratxí. Enguany, a més de
Ia ballada, es va fer també un homenatge
al balladorifolkloristaJaume Company.
Aquest homenatge se celebrà el
divendres i hi participaren el grup que
dirigeix l'homenatjat, Aires Mallorquins
de Palma, i el grup organitzador.

La novena Ballada Popular començà
com és habitual amb l'encant de Ia
primera, el costum que ha reviscolat el

grup marratxiner de subhastar el primer ball. Qui compra
aquest primer ball l'oferebc a Ia balladora o ballador que desitja
i el balla amb tots els honors que Ii pertoquen.

Enguany, l'escenari on toquen els músics de cada grup estava
presidit per una ximbomba i una castanyeta d'enormes dimen-
sions i que els ho havia deixat per tal ocasió l'Associació de
veïnats de s'Aranjassa.

EIs grups que participaren en aquesta novena edició de Ia
Ballada són: Aires de Montision, Aires Vilafranquins, Rondalla de
Bellver, Aires de Pagesia, Aires Mallorquins de Palma, Terra
Nostra, Torrent Gros i el grup organitzador. Cada grup sonà
diverses cançons perquè tothom que volgués pogués ballar. La

plaça s'omplí de balladors i seguidors del ball de bot i al final hi
hagué coca i ensaïmada per a tothom.

Recordam que el passat mes d'abril, Aires d'es PIa de
Marratx( enregistrà una cinta amb les cançons i tonades més
representatives del seu repertori i de tot el folklore mallo^qu(.
Aquest grup ens demostra dia a dia que el ball de bot està en
plena vigència i que les arrels folklòriques del nostre poble estan
salvades de l'oblit a través de Ia seva tasca de recerca i de
conservació. Molts d'anys i que h desena Ballada Popular sigui
encara més exitosa, però si és com enguany, ja estarem ben
satisfets.

Joana Maria Matas

forn des
$k de na *Tesa

forn tf-(,
^deNuy

especialitat en ensaïmades,
tortades,

salats i dolços

O Son Alegre, I 60 01 79 Es PIa de na Tesa
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RODA DE PREMSA DEL PP-UM

La coalició política PP-UM va convocar una roda de premsa
amb els mitjans de comunicació del terme. La roda va estar
presidida per Gori Bibiloni, portaveu de Ia coalició dins
l'Ajuntament i per Marçal Palou regidor del PP-UM.

Durant Ia llarga roda de premsa es varen tractar distints
aspectes de Ia vida pol(tica de Marratxí.

RELACIONS AMB L'EQUIP DE GOVERN

Segons ens manifestaren els dos representants de Ia coalició
PP-UM, les relacions amb l'equip de Govern no són gaire bones,
sobretot amb en Martf Serra, al qual acusen d'actuar amb
prepotència tant als plens com a les comissions informatives,
sobretot al darrer ple on digué que "ells no estaven per
contestar les preguntes de l'oposició sinó per servir al poble",
cosa que va caure molt tort a Ia coalició. El batle Miquel Bestard
tampoc és salva de les acusacions del PP-UM, ja que consideren
que amb h seva positura permet les actuacions de Mart( Serra,
i també l'acusen de què les decisions de l'Ajuntament les pren el
primer Tinent de Batlle en lloc d'ell.

MOCIÓ DE CENSURA

Tant Marçal Palou com Gori Bibiloni negaren de manera
rotunda que b seva coalició tengués intencions de presentar una
moció de censura, i manifestaren que cap del seu grup no havia
mantingut contactes amb representats d'altres grups pol(tics,
concretament membres d'U.I.M. per tal que recobassin una
moció contra el batle Bestard, però no podien dir el mateix si
aquests contactes s'haguessin produït a Ia seva esquena per part
de membres del partit de Ciutat; inclús afirmaren que dins
l'Ajuntament no s'havien produït actuacions prou greus per
presentar una moció de censura. I ells, ara per ara, no havien
pensat en cap moment presentar una moció de censura.

CESSAMENT DE ROMAGUERA I URBANISME

En relació al cessament del regidor d'urbanisme Miquel
Romaguera, varen manifestar que el batle hauria de donar unes
explicacions clares dels motius que el varen dur a signar Ia
destitució de tots els càrrecs del regidor, ja que segons ells no
s'havien produït motius visibles per prendre aquesta decisió.
Malgrat això, també se varen mostrar contraris a Ia política
urbanística que fins aleshores havia duit a terme el regidor i
l'equip de govern.

La seva proposta per arreglar el desgavell urbanístic de
Marratxí, seria fer una moratòria de les Normes Subsidiàries i
estudiar un PIa General d'Ordenació; però això, segons Bibiloni
i Palou, l'actual equip de Govern no ho vol dur a terme perquè
és una mesura impopular i els restaria vots i ingressos per Ia
supressió de les llicències d'obres durant el temps que duràs
l'estudi del PIa General, i això és una decisió valenta que s'hauria
de prendre amb totes les seves conseqüències, ja que segons ells

l'urbanisme no esta barallat en Ia qualitat de vida.

L'OPOSICIO QUE PENSAVEN DUR A TERME I
LAQUEDURAN

Segons ens manifestaren els representants marratxiners del
PP-UM, des del moment que varen saber els pactes i que ells
quedaven a l'oposició, pensaven dur una oposició critica i
constructiva així com també es pensaven que donat Ia majoria
absoluta de l'equip de Govern aquest és mostraria flexible amb
les discussions del temes, i no aplicarien el típic carretó com fins
ara; per aquests motius varen manifestar que a partir d'ara duran
a terme una fiscalització dels serveis municipals i denunciaran
públicament totes aquelles actuacions que creguin que van en
perjudici de Marratxí.

PRIMERES REACCIONS
DES DE L'EQUIP DE GOVERN

Essent que el contingut de Ia roda de premsa va ser difòs a
través dels diaris ciutadans, tant el batle com el primer tinent de
batle ens varen fer arribar les primeres impressions sobre el
tema.

El batle, Miquel Bestard, ens va dir que convocarien una roda
de premsa, juntament amb el comitè d'UIM, per explicar
públicament el motiu de Ia destitució del regidor d'urbanisme i
per rebatre les opinions donades per l'oposició. De tota manera
va avançar que el cessament no va ser una decisió presa a
l'atropellada sinó fruit d'una reflexió llarga i d'un seguiment
continuat de les accions de l'ex regidor d'urbanisme. De mo-
ment no s'ha fet Ia reestructuració d'àrees ni s'ha triat un altre
tinent d batle i fins que no es reunesqui l'equip de govern el
mateix batle se'n cuidarà de l'urbanisme.

Elprimertinentdebatle, MartíSerra, manifestàque l'oposició
segueix jugant a dir que ell du Ia batlia i, en canvi, assegura que
cada un es cuida de Io seu sense posar-se en el camp un de l'altre;
d'aquesta manera creu que hi ha una complementació. EIs seus
comptes en relació a Ia reorganització són de deixar passar
l'estiu; per altra part ho veu com un qüestió interna dels
independents, als quals recolzen per Ia decisió presa.

R.-
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EL CAMI DESJARDI DEN FERRER,

Des de ja fa dos anys una viva polèmica per Ia ubicació del
pont nùmero dos de l'ampliació de l'autopista Central, situat al
com/ des Jardì entre PòrtoI i Santa Maria del Cam(, segueix
enfrontant un grup de veìhats. Una de les darreres accions, el
passat mes de maig, va esser el bloqueig de les obres per tal
d'impedir el pas dels camions i protestar aixf per un traçât que
no concorda amb el plànol inicial.

LA VERSIÓ
DE GUILLEM MORRO

El president de Ia recentment constituïdaAA.W. des Coscolls,
Guillem Morro, es va posar en contacte amb Pòrtu/a per
manifestar Ia seva preocupació relativa al fet que ja tanquen els
accesos a l'autopista i ni el pont ni el camí no estan asfaltats, a
més que el pont no segueix el seu traçat original, aprovat pel

Guillem Morro>

Parlament i ratificat per l'Ajuntament de Marratxí en sessió
plenariadel 16-11-90.

La pregunta que Morro planteja és saber quin organisme se'n
cuidarà d'asfaltar el pont quan ja estiguin tancats els accessos.
Per altra part denuncia que el propietari de Ia finca Es Pinaret ha
tancat una porció del seu terreny, que segons Morro estava
expropiada, sense permís municipal, per tal d'impedir que el
camí s'adreci per dins Ia seva finca. Per Guillem Morro també fa
falta veure què fara el batle i l'Ajuntament de Marratxí, si
permetran que un particular passi per damunt Ia legalitat Fins
ara, segons Morro, l'Ajuntament no s'ha preocupat per aquest
tema. Morro, referint-se a Santiago Morales, propietari des
Pinaret, acabà dient que ell veu aquest tema com una cacicada
d'aquest senyor que té bo dins Ia Conselleria i que l'Ajuntament

L'antic caml amb e/ pont o/ fbns

no s'hi sap imposar.

LA VERSIÓ
DE SANTIAGO MORALES

Posats en contacte amb Santiago Morales Ripoll, propietari
de h finca Es Pinaret, digué que sap que el camf no està com toca
i argumentà que l'autopista també està rectificada i no es
correspon al que va sortir a informació pública. EII va demanar
a Obres Públiques per adreçar el camídesJardí i suprimir dues
voltes, amb Ia qual cosa, a més, aconseguiria deixar h seva finca
únicament en dos trossos i no xapada en quatre com b té ara.
Segons Morales, Guillem Morroesvaoposartotalmentaaquest
projecte perquè el camí passaria arran de Ia seva partió.

El passat dissabte dia 8 d'agost Morales va procedir al
tancament amb estaques i fiiïerro de Ia partque, segons Guillem
Morro, està expropiada. Santiago Morales manifestà que tenia

Santiago Morales>

permís d'obres públiques, però sabent que no Ii bastava, va
assegurar quetambé tenia permís municipal concedit i que aquell
mateix dissabte el batle Miquel Bestard Ii va comunicar que a
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CONTINUA LA POLEMICA

£/ moment de tancar Es Pínaret

partir de dimarts el podia anar a cercar a l'Ajuntament. El batle
Bestard havia estat convocat per veïnats que denunciaren el
tancament des Pinaret.

Santiago Morales també va dir que "és còmode que preguin
de Io dels altres però que no toquin res de Io meu". El propietari
d'Es P/noret acabà qüestionant si totes les persones d'aquella
zona que miren tant per Ia legalitat del Pont tenen les seves
vivendes legals, ja que segons Ia llei, dins zona rústica es
necessiten dues quarterades per edificar i moltes vivendes
només tenen un quartó.

LA POSITURA
DE L'AJUNTAMENT

Posats en contacte amb el batle Miquel Bestard ens manifestà
que l'Ajuntament en el seu moment haurà de prendre
determinacions sobre el camí des Jardí. Fins ara han intentat
posar-se en contacte una sèrie de vegades amb el conseller Saiz
i no hi ha hagut manera.

El batle,
Miquel Bestard

Però, segons el batle, no havien quedat mans plegades.

£/ revoft des P/naret

L'arrancada de/ pont

Juntament amb l'arquitecte municipal, Jaume Bestard, el batle
s'entrevistà amb el director general de Ia Conselleria i els digué
que traslladaria aquesta qüestióal Sr. Saiz; d'això fa quatre o cinc
mesos i encara no han rebut resposta. Segons el batle Bestard
una de los poques coses en net que varen treure de l'entrevista
és que Ia Conselleria està per sobre l'Ajuntament

Mentres parlàvem per a Pòrtu/a amb el batIe, aquest intentà
davant noltros establir comunicació amb el Conseller. Li varen
dir que estava de vacances durant tot el mes d'agost

Per altra part el batle mantén que és necessari el permfs
municipal per poder tancar Ia finca i que, fins ara, Santiago
Morales no el té, motiu pef qual l'Ajuntament ha iniciat expedient
sancionador contra el tancwient des P/noret. Segons Miquel
Bestard el dissabte que tanraven va advertir a Morales que
l'estava posant en un compromís i que esperàs per veure
l'informe tècnic de l'aparellador municipal que segurament
tendria enllestit el dimarts. D'aquestes paraules a entendre que
ja té eI permís hi ha una bona diferència, diu el batle Bestard; i
com que no té el permís i ha tancat sense autorització ara Ii han
iniciat expedient

R-



XTORNEIG D1ESTIU
DE FUTBOL SALA

Aquest mes ha acabat una nova edició del torneig de futbol
sala organitzat per l'Ajuntament. EIs partits s'han disputat al
polisportiu del Figueral, de les vuit a les onze de h nit Això no
ha estat obstacle per a que els equips fessin una exhibició d'alta
qualitat

Dos equips arribaren fins a Ia darrera jornada del torneig
imbatuts ja que el darrer partit que els faltava per jugar era entre
ells dos per disputar-se el tttol de campió del torneig. Més
emoció, impossible. Aquests dos equips eren el de Construccions
Oliver, de sa Cabaneta -al qual Ii bastava l'empatament per allò
del "gol-laveratge"- i el de Fusteria Cas Cabrer de Pòrtol que
necessitava Ia victòria per ser campió. El partit acabà per 6 a 3
favorable al Fusteria Cas Cabrer i amb això es proclamà
vencedor del torneig.

L'equip campió ha suat de bon de veres els colors grana i
bfenc de Ia seva vestimenta. Crec que el triomf era ben l(cit, no
obstant el segon classificat -l'equip de Construccions Oliver- ha
lluitat per ser campió ja que únicament ha perdut davant el
guanyador. L'Equip de Ia Fusteria Cas Cabrer ha comptat amb
una plantilla ben compensada, però volem destacar Ia gran feina
feta pel veterà Felip "Bibi" que ha demostrat una vegada més Ia
seva categoria de líder, tant dins Ia pista com a Ia banqueta, i ha
fet córrer els jugadors com a llamps. Creim que aquest joc ràpid
ha estat Ia clau de l'èxit

No podem passar per alt Ia gran feina feta per Paco Monzon
"Canari" que amb Ia seva col.laboració està capficat a obtenir
d'aquest torneig lagarantia de continuïtat d'aquest esdeveniment
esportiu que permet, un cop a l'any, que hi hagi un torneig
autènticament marratxiner. I sigui exemple a seguir per altres
esdeveniments esportius.

R.-

Cafè - Restaurant
Bon Paladar

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

."*4.&'J
fusteria Cas Cabrer, campió del Torneig i subcompió de tes It 24 Hores de futbito

Restaurant Can Marçal, que ha debutat en aquest Tomeig
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CONEGUEM ELSJOVES
DEL C.B. PLA DE NA TESA

Es n'Aina Maria Lladó Salvà, té 8 anys i juga amb l'equip Baby
Femení d'Es PIa de na Tesa.

Aquesta ha estat Ia primera temporada que ha jugat i pel que
hem pogut observar és una nina amb moltes ganes de fer feina,
(encaraque enmig dels entrenaments es posiafer títeres i altres
coses d'aquest tipus), prova d'això és Ia progressió que ha tengut
durant aquests mesos.

El que més podem destacar de n'Aina és Ia seva simpatia i Ia
seva punyeteria.

Per què te decidires a practicar l'esport del bàsquet?
- Perquè era un esport que m'agradava i jo hi volia jugar.
-Què és allò que més t'ha agradat d'aquest any?
- M'ha agradat quasi tot, però el que més han estat els partits,

però hem estat molt malament perque no hem guanyat cap
partit

- Qué esperes aconseguir com a jugadora?
- Esper poder esser una jugadora molt bona i sortit a Ia tele.
- Tens qualque ideal dins el món del bàsquet?
- Si, el jugador del Barça EPI.
- Quin hobbies tens a part del bàsquet?
- M'agrada molt Ia música i mirar latele, però el que m'agrada

més és anar a les cases a tocar els timbres i partir a córrer.
- Durant aquest any tens qualque record negatiu?
- Si, amb una nina d'un equip contrari que era una micagrassa,

perquè ella volia que jo me n'anàs del seu camp i jo em volia
quedar i després ella me va començar a insultar.

- Com voldries que fos el teu equip?
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diumenges i^DiWWs tcmcat

A>mguda Antoni Miura 69 Es Pont d'Inca IeIs 60 10 Ol

- Jo voldria que fos un
equip molt divertit i que
féssim molts de jocs.

Així és que si a casa
vostra toquen el timbre i
no veis ningú potser que
n'Aina estigui amagada
darrere qualque cantó.

I fins aquí ta xerrada,
esperem que tenguis molta
de sort i puguis sortir per Ia
tele molt aviat.

Il EDICIÓ DE LES 24 HORES DE FUTBITO

Les Il 24 hores de futbito varen rompre tots els motlles de
participació en relació a Ia passada edició. S'hi varen inscriure 16
equips, de Marratxí i de Palma. El guanyador fou el DALLAS-
BURGER i el segon equip classificat a Ia General i primer de Ia
comarca va esser FUSTERIA CAS CABRER.

Tot això va esser organitzat per Ia Comissió de festes i
l'Associació de veïns des Figueral-Can Farineta. L'èxit va ser
rotund, com mos té acostumats tots els actes que organitzen
aquestes persones d'es Figueral i Can Farineta i que podria servir
de mostra a molts polítics les ganes i Ia il.lusió amb què aquestes
persona fan les coses, així com de ta serietat de tots ells.

En Pep Lluís Barrios, com a president de l'associació de veïns
i president de Ia comissió de festes mos va dir:

"VuII agrai a tots els meus col.laboradors, tant de l'associació
com de Ia comissió de festes, l' interès, Ia serietat, ta disciplina,
l'esforç realitzat i el desinterès per fer possible aquest
esdeveniment esportiu, amb els escassos mitjans per fer això
realitat".

FORN - PASTISSERIA

BONJORN
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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PRESENTACIÓ DE LA UNIÓ
ESPORTIVA PLA DE NATESA

Dia 22 de juliol al camp de Can Gaspar es varen presentar
totes les categories que enguany lluiran els colors de Ia U.D.Es
PIa de na Tesa.

La passada temporada aquest club va tenir una actuació molt
irregular i varen ser les tres categories inferiors que varen salvar
Ia situació. La idea per enguany és que tornen partir d'abaix ja
que al final varen davallar de categoria.

Entre les novetats s'ha de remarcar el nou entrenador dels
amateurs, Pedro Clein, un home amb molts d'anys d'experiència
i moltes ganes de fer feina i il.lusió per superar Ia categoria que
s'ha perdut.

L'entrenador dels juvenils també ha canviat A partir d'ara
serà Antoni Cànoves i Antoni ViIa serà l'entrenador ajudant
DeIs benjamins seràJuan Carlos.

Entre els qui es mantenen hi ha Antoni Maldonado, dels
cadets; Luis Olea, d'infantils i Francesc Cebron, de futbol 7.

Vàrem tenir ocasió de parlar amb el president del Club,
Jaume Vidal, el qual respongué amablement les següents
preguntes:

Com ho teniu per enguany?
Les perspectives d'aquesta nova temporada són de subsanar

tot Io dolent de l'any passat, Ja que hi va haver molta polèmica.
Seguirem Ia línia que sempre duim, promoure des de futbol base
fins a amateur, intentant pujar el màxim de categories.

Quins són els principals problemes del Club?
El problema més gros és que el poble és petit i ens falten

jugadors. Si tenguéssim abundància de jugadors ells totsols
vendrien i ara n'hem d'afagar del Pont d'Inca i de sa Cabana i els
hem d'anar a cercar pràcticament a ca seva.

Com anau de pressupost?
La part econòmica no és el principal problema. Hi ha pocs

ingressos però també hi ha poques despeses. No sobra res, però
amb bona organització es pot subsanar. El problema és més de
manca de col·laboració que no econòmic.

Teniu ajuts de les institucions?

PROJECTE - REALITZACIU I
MANTENIMENT DE JAROINS

Gomoriz
JARDINERIA

General MoIa, Travessa Il n.° 4 - TeI. 601125 - MARRATXI

LAjLttarmt
se porta
magnfficament
bé; ens paga
h llum de cap
a cap d'any i a
més tenim
unes ajudes.
Ara, mos
muntaran les
torres i es
podrà jugar
ambmésllum.
DeI Consell
I n s u I a r
últimament
no se rep res;
de dos anys
cap aquí no
hem rebut
res.

]aume Vidal, president

D'aquesta manera comença Ia 18ena temporada de Ia Unió
Esportiva PIa de na Tesa. Malgrat manquin al.lots els directius i
els tècnics estan animats perquè als primers entrenaments hi
han assistit molt de jugadors. Això fa que comencin amb il.lusió.
Que duri.

TORNEIGDEBASQUET
AMBMOTIUDELESFESTESPATRONALS

D'ÈSPLADi NA TTESA,

CALEHPAR

Dial4-8-92ales
18,30 juyenUfemení
20,OOseniors masculí
2i,30 sèniors masculí

DIa 15-8-92des de les20 hores finsales 20 hores deldia
l$;24hore$d6basquet>

Dial7ales
l8,OOBabyfemeni
i9,30cadetmasculf
2i,OOcadet masculf

Dlal8ales
I8,30minimascuh'
20,00 seniormasculi(tercer i quartlloc)
2l,30seniormasculi(final)

Dial9ales
I8,00minifemeni
19,30 Cadet masculí (tercer i quartlloc)
2l,OOCadetmascul((final).
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Sa Cabaneta
ELS ARREPLEGATS
Durant les festes de Pòrtol es va disputar un emocionant partit entre arreplegats i algunes "velles glòries" de Pòrtol

i de sa Cabaneta. Es pot dir que hi va haver un alt grau d'esportivitat i encara que n'hi hagués molts que Ia suada els va
venir grossa tant els jugadors com el públic s'ho passaren de Io millor. Enhorabona i esperem que es repeteixi sovint

Pòrtol

PARALIMPICS,
ELSAUTÈNTICS OLÍMPICS

De ben segur que quan arribi a vosaltres aquest petit escrit,
no sols ja hauran començat els jocs olímpics sino que ja hauran
acabat i tot En canvi, pentura encara sereu a temps de veure els
Jocs Paral(mpics.

Com bé sabeu, els jocs Paralfmpics són els jocs olímpics per
a minusvàlids. EIIs són els autèntics olímpics. Ja sabem que Ia vida
de qualsevol esportista, professional o afeccionat és molt dura
i admirable. Són anys ¡ anys, dies i més dies de preparació
solitària, sacrificada, per tenir l'oportunitat de participar en una
determinada competició, torneig, equip o olimpíada. EIs més
afortunats gaudeixen dels doblers que els donen federacions i
sobre tot patrocinadors, que paguen xifres realment
astronòmiques perquè el seu nom sigui ben visible en alguna part
del vestuari de l'esportista. I encara són menys encara els que
aconsegueixen batre un récord mundial.

Amb això no estic dient que l'esportista no es meresqui tots
aquests doblers. No hem d'oblidar que el més segur és que
l'esport sigui Ia única activitat d'aquella persona a Ia qual hi dedica
tot el seu temps i pensament Ademés, des de sempre, i de cada
dia més, h seva carrera dura menys anys. Si en aquests anys
aconsegueix guanyar uns diners que Ii permetran assegurar-se
un futur digne, no hi podem dir res. Es totalment just Són el just
premi al seu esforç.

El que sí està subjecte a discussió és si aquests adinerats
esportistes han de participar o no en un esdeveniment olímpic.

La tendència és de cada cop obrir més les portes delsjocs, i no
fer distinció entre el professional que guanya uns diners per fer
esport i l'afeccionat que pràcticament no en guanya. A l'antiga
Grècia no existia l'esport professional, i a l'era moderna les
olimpíades varen néixer amb Ia intenció de mantenir aquell
esperit, i dedicar un gran esdeveniment a aquells esportistes que
no tenien fins aleshores cap recompensa pel seu anònim esforç
de dies, mesos i anys, alhora que se'ls dotava d'un merescut
prestigi i reconeixement D'aquí poden sortir dos corrents
d'opinió: qui mantengui que una olimpíada no ha d'esser profes-
sional i qui pensi que s'han d'adaptar a les noves realitats de
l'esport, entre elles ta professionalitat.

Però personalment crec que els autèntics olímpics són els
paralfmpics. Perquè, injustament, ells saben que mai gaudiran
de les xifres milionàries dels esportistes professionals, ni tampoc
de Ia fama i reconeixement que els afeccionats aconseguiran als
jocs olímpics. I en canvi, són els que més justament es mereixen
tot això i molt més. Perquè les seves mancances no han estat
obstacle suficient com per apagar el seu desig de fer esport I
ademés, perquè fan esport pel simple plaer de fer esport Ningú
no tendrà mai ni una petita part del valor i valentia d'aquests
afeccionats, d'aquests autèntics olímpics. El que ningú els podrà
prendre mai és l'haver viscut en Ia seva pròpia pell Ia realitat de
l'esperit olímpic: Ia lluita d'equip, l'esportivitat, les ganes de
superar-se i fer-ho de cada vegada millor, l'esforç, Ia força de
voluntat, l'amor a l'esport..

La única manera que tenim els que no som com ells de
comprendre el que és l'autèntic esperit olímpic és posar-nos al
seu lloc, o mirar de viure i veure esportistes amb cadires de
rodes jugant un partit de bàsquet o cecs fent curses de relleus.
Així arribarem a comprendre quins són els autèntics olímpics, i
qui es mereix més que ningú cerimònies i medalles precioses.

Gabriel Angel Vich i Martorell



119/18 OPINIÓ I NATURA

FESTES PASSADES,
COQUES MENJADES...

La veritat és que ens van agafar a contrapèl. A mi i, també
a Ia redacció de Pòrtula, que quan tenien el número a enfornar
es produí Ia destitució del regidor Sr. Miquel Romaguera. De fet,
el ple de dia 14-7-92 no preludiava un desenllaç tan imminent
Hi hagué uniformitat en les votacions; Ia tensió era més fruit de
Ia imaginació que real. EIs rumors de moció de censura havien
campat a l'ample durant les festes de Sant Marçal. Va esser
minuts abans de l'ofici de Ia Mare de Déu del Carme quan Ia
notícia començà circular de valent

A hores d'ara, encara no hi ha hagut cap explicació oficial
de Ia destitució. Potser no forma part de Ia tan escainada
transparència. Jo, ara tenc els meus dubtes: ¿l'han destituït per
les seves declaracions com a regidor d'urbanisme -comentades
a l'article del mes passat- o en canvi l'han destitu'ft per les
suposades "maniobres" atribuïdes al Sr. Romaguera i que anaven
encaminades a una moció de censura plantejada per tres
regidors de l'actual majoria i els sis del PP-UM? ¡ O ha estat per
tot plegat?. Sigui com sigui, mentre no hi hagi una explicació
oficial les suspicàcies en aquest sentit seran inevitables... I si no
hi ha ràpidament un canvi d'actitud i es parla amb tant d'orgull
del Marratxí dels 30.000 habitants -duplicant els actuals- per
d'aquí sis o set anys, això vol dir que l'urbanisme seguirà creixent
a ritme devorador. Si Ia crisi econòmica no ho atura, que ara per
ara no van massa grasses, les vaques.

De totes maneres, Ia destitució del Sr. Romaguera ha
estat una cortina de fum que ha dissimulat artres rumors també
preocupants. Un dels quals és Ia crisi presupostària. S'equilibraran
els pressuposts dels mil milions o haurem estirat més el braç que
Ia màniga? Què passa amb el clavegueram de Sa Cabaneta previst
per al 1.992? No s'ha fet una mica llarg amb Ia contractació de
personal, sobretot de personal qualificat, algun dels quals cobra
4 milions anuals, que fa tasques que podrien esser perfectament
fetes pels regidors - que també cobren un bon sou-?. Tot això
i més ha quedat a un segon pla. I pareix que s'ha posat, de
moment, forqueta. Ara hi ha vacances i fins al setembre sembla
que s'imposarà un cert relax. També pareix, per les cares que
posaven, que s'han tret un pes de damunt Han contret però una
nova responsabilitat a partir d'ara no tendran excusa per fer les
coses no tan ben fetes com havien promès; dissimular el llautó
els serà més difícil.

I dos mots per a l'oposició. De cada vegada més, estic
convençut que no en tenim, d'oposició. Per les declaracions al
diari, al butlletí municipal, a Pòrtula, sembla que només tenen un
objectiu: impedir que el Sr. Martí Serra sigui el batle. Sempre
tiren en Ia mateixa direcció. I això o és revanxisme o no saber
acceptar, de manera democràtica, el resurtat de les urnes i dels
posteriors pactes. Potser s'obliden que Ia responsabilitat de Ia
tasca de govern és d'un equip format per dos partits -PSOE i
UIM- i tot dos són corresponsables de Ia gestió. Al meu parer
aquesta polfticaéspocètica. Mésvaldriaqueaportassin solucions,
iniciatives, si més no de manera testimonial, però que se'ls veiés
en ganes de treballar per al municipi. A tall d'exemple diré que

(Passaa laplana I9,A)

Bolres entlntades

PLANETATERRA

La cimera de Rio de Janeiro, convocada per a tractar els
problemes que afecten el nostre planeta, no va tenir uns
resultats espectaculars, però va ser de gran utilitat per treure a
Ia llum pública els greus problemes que hem provocat en el medi
que ens envolta i que, evidentment, tenen una repercusió directa
sobre nosaltres mateixos i les generacions futures.

La resolució dels problemes del medi ambient és, tal com
quedà ben palès a Ia cimera, qüestió de doblers, però ha
inconsciència d'uns i Ia manca de visió de futur d'artres, no van
permetre arribar a solucions globals a curt termini. Així i tot, h
cimera afavorí un augment de Ia sensibilitat ecològica entre els
habitants dels països més industrialitzats del món.

Les solucions globals arribaran més prest que tard, per pura
qüestió de sentit comú, un cop els països més desenvolupats
vegin que el camí que duen no condueix més que cap a
l'autodestrucció. Mentrestant, però, nosaltres, els principals
protagonistes en Ia defensa del medí, podem posar Ia nostra
pedreta i fer tot allò que està en les nostres mans - que és més
del que ens pensam -, per fer d'aquest planeta un lloc més
habitable, més sà i més net Podem resumir h nostra actitud
positiva en aquests dotze punts:

I.- Estalvia energia elèctrica, instal.la, si pots, plaques solars
a ca teva, apaga el llum quan surtis d'una habitació i procura
racionalitzar Ia potència de les bombetes de Ia casa.

2.- Estalvia aigua. La dutxa estalvia molta més aigua que el
bany. No deixis aixetes obertes. Posa Ia rentadora en marxa
quan estigui plena de roba. Redueix el consum d'aigua del dipòsit
de l'excusat Arregla les aixetes que no tanquin bé.

3.- No malbaratis el paper. Desvia el teu paper vell o usat
(impresos, revistes, diaris) cap a centres de reciclatge del paper.

4.- Usa els dipòsits especials per h recollida de vidre.
5.-Alertaamb els productes deneteja. Productestanperilbsos

com el salfumant, el lleixiu o l'amoniac, molt usats en Ia neteja
de Ia casa, acaben, d'una manera o altra, a b mar. Usa'ls amb
mesura i prescindeix d'ells quan no sigui necessari.

6.- No tiris les piles usades ni al poal dels fems, ni mort menys
les tiris a terra, a Ia mar o les enterris: són molt tòxiques.
Diposita-les a contenidors especials.

7.- No tiris Ia roba, els mobles o les medicines (sense
caducar) que ja no fas servir segur que algú encara li'ls pot
treure profit Posa't en contacte amb entitats o associacions que
els canalitzen cap a persones sense recursos.

8.- El respecte per Ia Terra comença per nosaltres mateixos:
cuida h teva salut menja aliments tan naturals com puguis,
prescindeix del tabac, fes esport amb mesura i no llancis deixalles
a Ia terra o a Ia mar.

9.- No facis regals que impliquin Ia destrucció innecessària
d'éssers vius: ivori, corall, pells...

10.- Col.labora en les campanyes de repoblació forestal i no
permetis que hom faci foc al bosc.

11.- Usa els transports públics sempre que puguis. Quan no

(Passaalaplana I9,B)
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ECOLOGIAA LAVIDA
QUOTIDIANA

Recull de consells per cuidar Ia Natura
iestalviardiners(l)

Vos oferim una sèrie de consells pràctics, senzills, a l'abast de
tothom que ens permetran un considerable estalvi econòmic,
simplificació de Ia vida al temps que contribuïm al manco a no
col.laborar en el progressiu deteriorament del medi ambient.

- Empra el mínim d'energia que te permeti trobar-te còmode,
de Ia manera més eficaç possible.

- Necessites tots els electrodomèstics que tens?. Fes-ne una
llista i regala o ven els altres a qui puguin ser útils.

- Apaga els aparells una vegada emprats. Especialment Ia T.V.
moltes vegades omnipresent sense cap vertader espectador.

- Empra el cotxe el menys temps possible.
- Ai1la ha casa tèrmicament Les cases sense ai1lar correctament

perden un 30% de Ia calor: cinta a'i1lant a portes i finestres,
moquetes naturals, etc

- Ai1la't tu també emprant vestimenta per abrigar-te per
damunt b coqueteria.

- Dutxa en lloc de bany. Estalvia 2/3 d'aigua calenta.
- Quan et rentis, afaitis o rentis els plats posa el tap.
- Gradua el termostat de Ia calefacció a una temperatura

relativament baixa i puja-la sols si et sens realment incòmode.
- No bloquegis h part frontal dels radiadors amb mobles;

posa-hi paper d'alumini darrere, a Ia paret, per reflectir Ia
radiació calorífica.

- Redueix al mínim l'ús de calefactors amb ventilació, estufes
de gas i sobretot elèctriques.

- Consumeix aigua amb sentit comú.
- Arregla els grifos que gotegen. Repara les fugues de Ia

cisterna de l'inodor.
- Usa a h cisterna de l'inodor el mínim d'aigua necessària;

instal.lant un obturador de molla o reduint el volum del depòsit
introduint botelles de plàstic planes darrere.

- Empra Ia rentadora o renta-vaixelles únicament quan siguin
plens.

- Reculleix l'aigua per rentar verdures etc., sense detergent
per regar el jardí - Rentar el cotxe una vegada al mes.

- Si pots, instal.la una cisterna per recollir l'aigua de pluja del
terrat o teulades.

- Elegeix aparells que estalviin aigua: Rentadores; injectors
amb bimbolles a l'extrem dels grifos estalvien 2 litres per
persona i dia.

- Si pots construeix una letrina de compost en lloc del pou
negre. El n-103 de Ia revista Integral explica detalladament com
fer-ho.

- Considera Ia possibilitat de llogar o compartir les coses que
no empris sovint, o comprar-les de segona mà.

- Elegeix els aparells manuals en lloc de Ia versió elèctrica
complexa (ratllador, sucador manual, molinet de cafè etc.)

- En comprar piles, elegeix les que contaminin manco. Les
úniques no contaminants són les seques o de zinc-carbó. »

MUSIC
VISTA

l.- Mateu Oliver i Maimó nasqué a Felanitx, enrevoltat de
músics, el 6 d'agost de 1904. El seu pare, Miquel Oliver Baucà
dirigia h Banda de Música del Partit Lliberal i el seu conco, Mateu
Oliver Bauçà dirigia Ia del Partit Conservador. En certa manera
eren músics rivals.

IL- El músic felanitxer morí a Palma el 28 de maig passat,
només fa tres mesos, jubilat de tota activitat musical, però
deixant al darrere projectes i realitats diverses, com a director
de Banda, professor de Música i fins i tot compositor.

Pere Estelrích i Massut(

A (vedelaplana I8)

em semblà ridícul que durant 3 mesos - de ple ordinari a ple
ordinari- només fossin capaços de demanar als precs i preguntes
Ia següent qüestió: Qui va autoritzar Ia paradeta d'Esquerra
Republicana al concert de EIs pets? No se'n temeren que al
costat n'hi havia una altra del Casal Independentista? O és que
Ia darrera no ocupava un espai i per tant Ii corresponia abonar
una taxa municipal? Es, això, tota Ia problemàtica que es genera
a Marratxí durant tres mesos...?

Rafel Crespí i Ramis

B (ve de Ia plana 18)

quedi cap altre remei usa el teu cotxe, procurant que Ia
carburació sigui h correcta. Sempre que se't presenti l'ocasió,
treu ra bicicleta al carrer.

12.- Denuncia davant les autoritats competents, tot allò que
consideris que es negatiu per a Ia teva salut, el medi que t'envolta
o el planeta Terra.

Podem acabar aquests principis tan elementals recordant un
vell proverbi oriental que diu:

La Terra no és un regal dels nostres pores,
és un préstec de/s nostres fi//s.

Aquest pensament ho resumeix tot
Antoni Roca

«
- Compra bombetes de llarga duració.
- Si has de comprar un aparell gros, elegeix el que estalvii més

energia i no contamini.
- No compris res sols perquè algun dia te podrà ser útil. No

caiguis en Ia temptació malgrat les ofertes.
- Apren a dir NO quan algú t'oferesqui coses que no

necessites, (seguirà)
MELCION PUIGSERVER



, 19/20 DES DE LA CASA DE LA WLA

X PUJADA
ALLUCAPEU

Dia 20 de setembre de 1992

*Sortida de Marratxí a peu, 4'30 h.
(Rebreu una circular amb indicació dels llocs de sortida)

* Sortida amb autocar, 8'30 h.
* Berenar i ball de bot, 10 h.
*Missa, IO'30h.
* Concert de Ia Banda municipal
* Dinar, I3'30 h.
* Retorn, 16'30 h.

Tiquets: 700 ptes
(als llocs de costum fins dia 15; consultau Ia circular)

Hl HAURÀ CONCURS DEVÍDEO
Es tracta de captar les imatges més expressives de Ia pujada i fer-ne un muntatge de 5 minuts de durada.
Presentar-ho a l'Ajuntament abans del 30 de setembre. Premi de 25.000 ptes i medalla commemorativa.

Organitza:Ajuntament de Marratxí
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UNPOCDETOT

Per CORREU ens assabenten que:

El proper Octubre tendrà lloc a Alacant
el IV CONGRESO DE ARQUEOLOGIA ME-
DIEVAL ESPAÑOLA sota el tema "Societats
en transició"

El Consell Insular de Mallorca aprovà el
pla d'obres i serveis de 1992, aixl com el PIa
d'inversions culturals i el PIa d'equipaments
esportius. A Marratxi inclou el sanejament de
sa Cabaneta amb un pressupost de 50 milions,
i l'execució d'una pista esportiva per un total
de 3.863.893 ptes. En el programa d'inversions
culturals no es contempla res per a Marratxí.

L'Ajuntament d'Alaró i el Patronat
municipal dels COSSIERS ens conviden a assistir
dla 16 d'agost a Ia recuperació, després de 53
anys de letargia, dels COSSIERS. L'acte tendrà
lloc a partir de les 19 h. a l'església i
posteriorment pels carrers de b vila.

L'Ajuntament de Palma convoca els
PREMIS CIUTAT DE PALMA 1992. EIs
diferents terminis de presentació són: per a
novel.la, poesia i relat breu, 20 de novembre;
perales beques d'investigació, 22 de novembre;
per a pintura, fotografia i estímul d'activitats
artistiques, 30 de desembre; i peraperiodisme,
8 de gener de 1993. Bases completes a te
Redacció.

PUBLICACIONS REBUDES:

AUTONOMMS: EL RESPETO A LAS
PECULIARIDADES, de Gabriel Canellas.
Col.lecció Antoni Maura, sèrie Tribuna popu-
lar,2I.Palma, 1992.

Text del parlament fet a las "Jornadas
de debate sobre el proceso autonómico.
Valladolid, 27 de noviembre de 1991".

PLAGUETA DE GLOSES d'en Pere GiI.
Fascicle, 2. Mallorca, primavera 1992.

Dedicada a h Mostra de cuina
mallorquina, amb temes de menjar i beure.

PREVENCIÓ DE LES DROGUES. I,
Què poden fer els pares? Consell Insular de
Mallorca, 1992.

T S e r t i i t e i i ' E i t í i

V SERENATES D'ESTIU. CaIa Rajada
1992. Programa de mà amb el contingut dels
diversos concerts i el currículum dels
intèrprets.

LA SERRA DE TRAMUNTANA, PARC
NATURAL.Palma, 1992.

Futlletó del GOB per demanar Ia
declaració de parc natural per als 800 Km2 que
inclou Ia Serra de Tramuntana. El text de Xisco
Avellà tracta sobre els valors naturals de h
Serra, el seu patrimoni cultural i arquitectònic
i les principals amenaces per al seu futur.

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES:

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

FELANITX. 2791 (23 V). Hi llegim que
Pere Estelrich, durant Ia setmana de Música de
Felanitx, oferfuna exposició sobre les cantates
de Bach, especialment sobre b 147. Hi trobam
també l'article "Isaac Asimov", d'Antoni Roca.

LLOSETA. 109 Çf\\ 92). Dóna compte
de Ia celebració del 25è aniversari de Ia missa
nova deJoan Parets el passat 20 de junya Sineu.

MIRAMAR. 1 1 O l̂ldemossa, IV-VI 92).
A Ia secció de llibres i revistes esmenta els 10
anys de Pòrtula.

PORTO CRISTO. 90 Çiï 92). Hi trobam
una foto de l'oller portolà mestre Miquel Serra
a b roda.

AGRUPACIÓFOTOGRAFICASantJoan
Baptista (Sant Adrià del Besòs, V-VI 92).

S'AUBA. 29 a 31 (Sant LIuIs, V a VII 92).
En el 29 fan referència a les fotografies de
portada corresponents a Pòrtula 113 i 114.

BUTLLETI INFORMATIU DEL CENTRE
CATALA DE ROSARIO. 97, 100 (Argentina,
III, Vl 92). No l'havfem vist des del passat
octubre.

Trobareu
P ò r t u Ia

a Pòrtol:
Papereria S'Estel

Autoservei Ca'n Crosta
Forn Bon Jorn

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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BUTLLETl OFICIAL DEL PARLAMENT
DELESILLESBALEARS.3I. 33 a 35 Çtf 92).

Al núm 35 (22 V) hi llegim Ia pregunta de
Ia parlamentària Maria Antònia Vadell referida
a l'autorització de tales, en aquests termes:
"Ha autoritzat b Conselleria d'Agricultura i
Pesca b tala de pins i alzines a l'Àrea Natural
d'Especial Interès de Son Cós, de Marratxí?

Quines actuacions ha fet Ia Conselleria
al respecte? Ha obert expedient sancionador?"

CJRJLAgendaCientlfica,234a236(Barna,
VII 92). Entre altres coses anuncia els Cursos
per a Ia formació de professors especialistes
de Música (X 92 a Vl 93). els Cursos de
direcció financera Q(. 92 aVI 93), els Cursos de
direcció de marketing (X 92 a VII 93). el Curs
de tècniques gràfiques i de disseny en b
informàtica (X 92), lesJornades de Coeducació
(Xl 92), b Reunió d'arqueologia cristiana
hispànica (IX-X 92), el Simposi sobre poblament
dels Pirineus (X 92), el Congrés internacinal
d'Al UTA (Actívitat física i envelliment) p( 92),
el Primer congrés de rèptils marins (X 92), el
Curs d'introducció al processament d'imatges
digitals (IX 92), I el Curs de fotografìa científica
(X-XII 92); també b convocatòria del premi
UPC de novel.la curta de ciència ficció (ter-
mini, IOtX)

CONFLENT. 177 (Prades, V-VI 92). Inclou
articles sobre Georges Lavagne i b revista
"Reflets du Roussillon", l'artista Manolo
Valiente, el trofeu de l'emperador Trajà, els
rellotges mecànics del Rosselló (2" part), b
Música catalana (2" part) i alguns poemes
catalans de Pere Taillant i Pere Verdaguer.

CORRESPONDÈNCIA. 270 (XI-XII 91).
Publicació del jOBAC dedicada en aquest
número a "Espiritualitat i militància".

EL CORREU DE LA UNESCO. 167 (Barna.
V 92). Dedicat a l'Art al carrer; parla de circ,
de murs i murals, de festes i espectacles, de
teatre i de Música.

CQ. RADIO AMATEUR. 102 (Barna. Vl
92). Entre altres coses parla d'equips de
comunicacions, d'operacions amb el Cluster,
del funcionament d'una antena, del receptor
de comunicacions Drake R8, del laboratoria
espacial MIR i de b xarxa de l'espai llunyà i de
bNASA.

LA FOIG. 49 (Garete/Ribera d'Ebre. V-VI
92).

FULL DOMINICAL. 24 a 30 (Mallorca. Vl,
VII 92). AIs breus del 24 (14 Vl) hi llegim "Dia
3 fou presentat al Casal Balaguer de Palma el
llibre del Dr. Pere Ramis, Lectura del /iber de
cMtate mundí de Ramon LIuII. La presentació
fou a càrrec del dr. Eudald Forment, catedràtic

de Metafísica de Ia Universitat de Barcelona.
Presidi l'acte el rector de b Maioricensis
Schola Lullistica. El llibre ara editat és Ia tesi
doctoral del sr. Pere Ramis."

En el 25 (21 Vl) hi surt una foto dels
sacerdots que feren les noces d'argent
sacerdotals, entre els quals hi figura Joan
Parets.

FULLINFORMATIU. 1,2 (Barcelona, III, Vl
92). Diverses noticies relacionades Ia Fundació
Institut Pacis, Ia Fundació Jaume Bofill i Ia
Fundació de Serveis de Cultura Popular. Ben
arribat.

GALERIA. I, 2 pCII 91, III 92). Primera
recepció d'una novella revista del Grup l'Aliança,
mutualitat de previsió social. Inclou informació
sobre aquest Grup, aixícom articles de diversa
tematica,esports,ciencB,cukura...Benarribada.

HISTORIAYVIDA. 292 (Barcelona. VII92).
Inclou articles com Waterloo, el dia després;
1892: Ruben Darlo a Espanya, b història de
Madagascar,Juan de b Cierva i Francesc Cambó;
Starewitch, un tresor ocult del cinema
d'animació; Barcelona olímpica, esport I
literatura:el futbol,i l'ordrede MaltaaAmèrica.

INFORMATIU CODOLADES. 6 (Palma. V
92)

LLENGUA I ADMINISTRACIÓ. 44 (III 92).
Parla de Ia invitació com a documentació
administrativa, i dels usos de perquè, per què
i per a que, entre d'altres temes.

LLUC. 767 (IH-IV 92). El dossier és dedicat
al tema "b dona en Ia història i en el treball".
Aiximateix hi trobam una entrevista de Pau
JaneraJoan Miralles sobre les connexions del
descobridor Colom amb Mallorca.

LLUM I GUIA. 485,486 (Cassà de Ia SeKra.
V-VI. VII 92).

LA REPÚBLICA. 14 (IV 92). Publicació
editada per Esquerra Republicana de Catalunya.
Tracta bàsicament dels resultats obtinguts a
les eleccions autonòmiques de Catalunya.
Benvinguda.

RODADETER.5I4.5I5 CS, Vl 92).

LA VALL 128.0/allgorguina. V 92).

VIVIR CON SALUD. 216 (Barcelona, V-VI
92). Número dedicat monogràficament a Ia
Fitoteràpia, conservació de b salut a base de
pbntes medicinals. A més hi trobam articles
sobre el mal d'espatlb, Ia recuperació de
l'energia vitaMtzadora, Ia superació de
frustracions i b processionària del pi.

&-

PRECISAMENT...

Fa I50anys()ullol. 1842)
Una comissió, integrada pel batle,Joan

Company, el regidorAntoni Canyelles i el
síndic Rafel Jaume ha de contestar una
circular de Ia Diputació provincial sobre
l'extermini del pugó de Ia vinya.

Enfa I50(agost. 1842)
Hom ha d'elaborar una estad(sticagen-

eral; per això els contribuents han de
presentar h relació de llurs béns.

Han de passar nota a l'impressor Felip
Guasp per a que posi als diaris l'anunci de
Ia subhasta de 500 canes de cam( a
l'anomenat camp den Xoroi.

Enfa IQO(IuHoI. I892Ì
Per segona vegada han quedat desertes

les subhastes pel lloguer dels arbitris de Ia
plaça, corral municipal i hort de Ia casa
consistorial. Per això nomenen encarregat
dels arbitris de places i llocs públics del
Pont d'Inca i del Pb de na Tesa a Nadal
Comas Morro; de Pòrtol, a Pere Josep
Ramis Serra i de sa Cabaneta, a Joan
Beltran. Tendran Ia retribució del 3%
sobre les quantitats ingressades a
dipositaria.

Acorden llogaraFrancesc Pastor Serra
el corral o hort de devora Ia casa
consistorial per 40 ptes anuals.

Permisos concedits: a Joan Corró
Bestard per construir un porxo devora h
casa que habita al cam( de "n'Aulesa"; a
Joan Capó Salvà per construir una paret a
Ia seva propietat de Pòrtol que confronta
amb l'esmentat cam(; a Antoni Canyelles
Ordines per fer una paret en el cam( que
du a sant Jordi; a Caterina Canyelles
Borràs per aixecar una paret a una
propietat que confronta amb el cam( que
du de Marratxí a sant Marçal.

Un ofici de Ia Comissió provincial
informa que es varen acantonar forces
militars en els pobles del litoral de l'illa
com en els anys 1884, 1885 i 1890 i els
ajuntaments hauran de contribuir a les
despeses per establir el cordó de vigilància
marftima per evitar Ia importació de
l'epidèmia colèrica que pateixen diverses
poblacions europees.
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Precisament aquest mes... (juliol / agost)

Enfa IOO(agost. 1892)
LaJunta local d'ensenyament instrueix

un expedient sobre les faltes i abusos
comesos per Ia mestressa de nines de
Pòrtol, Antònia Creus.

Demanen que es suprimeixin dues de
les sis escoles públiques del terme degut a
Ia poca assistència d'alumnes.

DeI sorteig de representants del gremi
degrans i líquidsperverificar el repartiment
gremial ha resultat:

Sa Cabaneta, Antoni Canyelles Vich i
Miquel Rubí Amengual; Pòrtol, Francesc
Palou Socies i joan Seguí Canyelles;
Marratxí i Pou des CoII, RafelJaume Oliver
i BaltasarAmengual Amengual; Son Nebot,
Antoni Mulet Frau; Es PIa de na Tesa,
Miquel Pizà Mulet i Antoni Vich Serra; Es
Pont d'lnca,Jaume Tugores Crespí i Gabriel
Sastre Sancho.

Antoni Jaume és nomenat secretari
propietari de l'Ajuntament.

Donen permís a Antònia Serra Salvà
per construir una paret en el camí entre
Marratxí i sant Marçal.

El resultat del sorteig dels vocals
associats és: I * secció (propietaris i amos)
Antoni Vallespir Llompart, Vicenç Mates
Canyelles, Francesc Pizà Frontera,
Francesc Canyelles MoII, Pere Josep
Rosselló Canyelles; 2" secció (industrials)
Antoni Frau Carrió, Marçal Bestard Serra,
Joan Amengual Ferrà, Miquel Rotger i
Mas; 3* secció (ínfims propietaris) Antoni
Canyelles Vich i Antoni Canyelles
Amengual.

Enfa75f)uHol. I9I7Ì
Alguns veïnats del Pont d'Inca envien

una instància a l'Ajuntament indicant que
en torrent Gros hi ha bassiots d'aigua
pudenta. La Junta de Sanitat informa que
les aigües procedents de les fàbriques de
Josep Munné Sugranyes i Miquel Salom
queden embassades a prop de h carretera
i a cent metres de les cases i constitueixen
un focus d'infecció molt perillós.
L'Ajuntament acorda prohibir als
esmentats propietaris que tirin aigua fins
a nova ordre.

Donen permís a Ia Companyia
mallorquina d'electricitat, anomenada "La
Palma de Mallorca", per construir una
caseta al C/ d'Oleza, devora can Raüll.

EnfaSOQullol. I942Ì
Pere Sunyer Frontera, de Palma,

demana permís per construir un edifici al
c/ A de l'establiment de sa Cabana per fer-
hi una indústria d'assecat de pells.

Donen permís a Faust Morell, de Palma,
per fer obres de reforma a sa Vinya des
CaUIb.

Estan construint una nova plaça a
Pòrtol.

Nomenen Miquel Bestard Serraoficial
major de l'Ajuntament

EnfaSO(agost. 1942)
Han d'acabar l'aljub del nou escorxador

municipal per poder deixar els locals que
actualment té llogats l'Ajuntament.

Donen permís a Antoni Frontera
Borràs per construir un porxo darrere Ia
seva casa del c/ José Antonio.

La Direcció general d'administració
local nomena secretari provisional de
l'Ajuntament el concursant Bartomeu Riera
Antich.

Enfa25Qullol. 1967)
Aproven els pressuposts d'asfaltat dels

carrers Cabana, general Franco, Primo de
Rivera i general Goded.

El contractista Bartomeu RamonJaume
ha donat a l'Ajuntament una caldera i una
bomba per a l'asfaltat dels carrers del
municipi. El consistori Ii concedeix un vot
d'agraïment

Aproven definitivament els projectes i
pressuposts d'urbanització i pavimentació
dels carrers Mallorca i Nueva.

Jaume Gibert Salamanca presenta els
plànols i Ia memòria descriptiva de creació
d'una petita colònia estiuenca a Ia parcel.la
118, polígon 4, de Ia Comuna. Hom ho
informa favorablement

Cristòfor Tries és el nou rector de
Pòrtol.

Josep Mayol Vich traspassa Ia barberia
ielcafèdelc/WeyIer 12.

G iacomo Gambino Reina dóna de baixa
el taller de bicicletes del c/ Antoni Maura
59.

Permisos concedits: a Bartomeu Canyelles
Carrió per construirun pis peravivenda sobre
Ia planta baixa del c/ Falange 18; a Caterina Rigo
Serra per construir una vivenda al c/ José
Antonio; a M.E. Flaney per construir un xalet
acanDomingo;aJoanVwgnisperconstruirun
solar al c/ Oleza; a Francesc Blas Puertas per
construirun edifici dedues pbntes pervivendes
a Ia urbanització Benestar; a Miquel Verdera
Salom per un edifici de dues plantes per
vivendes a can Felet del c/ Garriga; a Gabriel
Munar CoII per un edifici de dues plantes per
vivendes al C/ Gral MoIa; a Victoriano Mira
Galvache per un edifici de dues plantes per
locals comercials a ta urbanització Benestar, a
Francesca Tugores Gelabert per un edifici de
dues plantes per vivendes al c/ Gral MoIa; a
Margalida Gayà Canyelles per una vivenda a Ia
parcel.lació ca l'amo en Biel; a Gaspar Lladó
Mates per un edifici de dues plantes per
magatzem i vivendes al c/ Weyler.

Enfa IO()ullol. 1982)

Pòrtu/o ens informa que

*Han de tancar el camp de futbol de
sonCaulellesiconstruir-hinousvestidors.

*Arribauna subvenció per a educadors
físics a les escoles del terme.

*L'Ajuntament ha d'adquirir 50
papereres per col.locar a diferents indrets
del terme.

*El pressupost inicial de b III Mostra
de Teatre, que tendrà lloc el proper
octubre, s'acosta a les 500.000 ptes.

*El passat juny es celebrà a Marratxí Ia
primera trobada d'Escoltes de Mallorca.

*Han de construir vestidors al
polisportiu can Farineta.

Enfa IO(agost. I982Ì

De Pòrtu/o
*Enguany no hi haurà Torneig del Siurell

degut a les obres al camp de futbol.
*Inauguren el pub "Cymru" a sa

Cabaneta.
Bie/
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Associació cle Prarnsa Forana
Princesa 24

Sant Joan

C O L. L A B O R A D O R S: ToIo Aguilar Jofre, Guillem Bosch i Roca, Josep Afttpni Calvo,
Rafel Cresp( i Ramis, Pere Estelrich i Massutí, Maria Magraner, Guillem Massot i Juan, Jaume Miralles
i Ferrando, David Monzonis Quail, M* Cruz Motoso Velasco, Núria Nogareda, Bernat Ptyou i Creus,
Melcion Puigserver i Canyelles, AntoniRocaiJerez, Miquel Rodríguez, Eva M" Rosa Dorrifnguez, Biel
Santandreu, M" Josep Sastre Moragues, Josep Antoni Triay, Gabriel A. Vich i Martorell.

PORTADA: Espai natural amenaçat (Darrere can Parrisco, Pòrtol) (Foto, ToIo Aguilar)

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

N^II9,agost 1992

Aquell temps!

V i
é. 4*1

Nines de l'escola de ca ses Monges de sa Cabaneta a finals dels anys 60. De dalt a baix i d'esquerra a dreta.
Primera filera: Caterina Amengual de can Guiemó, Maricruz Mart(nez de ca na Maravilles, Francesca Moya de ses Basses de

Marratxinet, Aina Rigo, sor Joana Mateu Pericas.
Segona filera: Fina i Franciscà Amengual de ca na Curta, na Tinita Cabot de ca na Floretes, Antònia Amengual de cas Menescal,

na Caterina Ignasi de sa Garriga, na Pilar de Marratxinet, na Magdalena Font de son Verf, na Margalida Torrandell de Ia Vinya, na
Caterina Rosselló de ca ses Gavatxones.

Tercera filera: Caterina Colom de ca sa Correva, na Gómez, Magdalena Canyelles "Tita petita", l'altra germana Gómez,
n'Antònia Creus de sa Plaça, Margalida Rosselló de ca ses Gavatxones, BeI Palou de ca madò Bet, SebastianaJuan, Aina i Paquita
Simonet "Parreques".

Quarta filera: Caterina Font de son Verí, Maria del Carme Simonet "Parreca", Joana Simonet de s'Estel, Caterina Canyelles
"Tita gran". Encarna Martínez de ca na Maravilles, Margalida Serra de son Sureda, Caterina Palou de cas Fuster, Antònia Pak>u
"Galiana", Bàrbara Serra de can Xisquet (Fotografia gentilment cedida per Caterina Rosselló Ramis de ca na Gavatxona,)




