NUÏ

ratxí fa campió i puja a se;
k

T

A •

A 1

•

1 ^\ ^
*f

bre, protagonista d'una diada
Les Pinaret, una memòriafeliç
Daviu i a Ia U.E.Pla de na Tesa
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- Primeraniversari del Diari de Balears. Molts
d'Anys!
- En Bartolomé Beltran, en el més pur estil
Ramon Mendoza-Jesus GiI, va destituir els
entrenadors Víctor i Pichi Alonso quan el Mallorca
anavalider!!
-Madritvaadmetretramitarelregimfiscal"amb
modificacions" ...TaI vegada ens donin el descompte
de viatges i tot.

COL·LABORADORS

- Caos al nou aeroport. Meaurio, Meaurio...
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David Roca
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JoanCarlesSerra
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- El rètol commemoratiu, escrit en un idioma
que no és propi de Balears. Propi de Ia prepotència
delMeaurio.
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- Polèmica d'idioma a València. De nou el pp...
- Descobertun gran nucli d'antimatèria al centre
de lavia làctia.
-Tony Blair, nou cap de govern a Gran Bretanya.

PORTADA
NatialaDiadadelLlibre
foto, BMM )

Vist que a ningú Ii interessa fer
festes en i per al seu poble, Jo,
Xisca Tarongi, vaig tornar a
sol·licitar-les per fer-les aquest
any, però dins el meu poble trob
les portes tancades a Ia
col·laboració, Ia gent és molt
còmoda, ho vol tot fet i tota sola no
puc dur-ho endavant.

Poble d'Es Pont d'Inca, si voleu
festes feis-vos festeros.

- Atemptat contra l'editorial MoII. EIs mateixos
desempre...
- Si fins ara era el 3Î de desembre, el Govern
"intentava" no sé quin dia de març, ara uns quants
del Consell han dit que el 12 de setembre... Jo
proposaria el 3Q de Febrer! !
- Alarmant pujada de l'extrema dreta a França.
- De nou, baixà l'atur.
GAVIM

EIs articles publicats expressen, únicament,
l'opinió de llurs autors,
els quals es fan responsables del contingut.
* * *

Mantindré Ia meva sol·licitud
oberta fins dia 25 de maig. Si no he
trobat col·laboradors el dia 26 de
maig presentaré Ia meva renúncia
a l'Ajuntament deixant porta oberta
a aquell que les vulgui dur endavant. M'agradaria que no hagués
de ser així, m'agradaria trobar gent
com jo que volgués fer feina per al
seu poble desinteressadament,
sense guanyar-hi un duro, per
mantenir viu l'esperit del seu poble
i demostrar que no es fa res per
interès ni ganes de figurar.

La Redacció nos'identifíca necessàriament
amb el contingut dels escrits publicats.
Xisca Tarongí
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QUl VOL FESTES
AL PONT D'INCA?
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EL C.E. MARRATXÍ, CAMPIÓ

El diumenge dia 11 de maig el C.E.
Marratxí va guanyar dins Son Caulelles a
l'Esporles, al darrer partit de III Regional,
per un ajustat 2-1. Amb aquest resultat
l'equip local s'ha proclamat campió de Ia
seva categoria i aconsegueix ascendir a
Il Regional.
L'any vinent Marratxí tendrà un equíp

dins Ia I Regional, Ia U.E. PIa de na Tesa,
un altre dins segona, el Marratxí, i l'altre,
!'Sporting Sant Marçal, de moment queda
a III Regional però segons les baixes que
hi pugui haver dins Ia Il també te possibilitats d'ascendir.
Enhorabona als flamants campions.

UN MARRATXINERA
FA105ANYS
La primera "entranyable" que vàrem
fer des de que surt el quinzenal, vegeu
PÒRTULAnúm 172,naJoanaAinaAlzina,
va complir el passat dia 5 de maig els 105
anys.
Na Joana Aina Alzina Colom va néixer
a can Pedacet de Marratxinet i actualment
viu a Santa Maria del Camí i on és considerada Ia padrina d'aquesta vila.
Des d'aquestes planes livolem desitjar
moltes felicitats i que en pugui fer molts
més en companyia de les seves filles, nétes, renéts i demés família.

LES OPOSICIONS A POLICIA LOCAL
ES REPETIREN
Després de Ia polèmica que hi ha
hagut a les oposicions a Policia Local, tal
i com vàrem informar al darrer número, es
varen tornar a repetir les proves.
Elsguanyadors de les oposicions foren
Josep Prats i Carles Orozco.
Curiosament, el quetregué el número u
a Ia primera part de les polèmiques oposicions aquest pic malgrat tornar-se a presentar ha quedat amb una de les puntuacions
més baixes. La qual cosa fa pensar que
tenien raó els que varen dirque les passades oposicions estaven manipulades. CaI
recordar que una patrulla de Ia Policia
Local va trobar el germà d'aquest aspirant
culejant l'ordinador del quarter a hores

intempestives de Ia matinada i estant
fora de servei. I l'explicació oficial que
han donat d'uns suposats serveis
secrets -encara que pugui existir aquest
servei especial- no és gens convincent
pel que fa al cas de les oposicions.
Seria més que necessari que l'Ajuntament arribas fins al fons del tema i
depuràs
les
corresponents
responsabilitats per tal de salvar Ia
dignitat dels polítics i el bon nom de Ia
Policia Local í no ho deixassin solventat
únicament amb Ia repetició d'unes oposicions que s'ha demostrat més que
justificada.

PER QUE TORNAREM
SORTIR AL CARRER
(III Diada Popular per Ia Llengua, Ia
Cultura i l'Autogovern; dissabte, 17 de
maig, a les 19 h.)
Per tercer any consecutiu, milers i
milers de ciutadans de les illes Balears
tornarem a omplir els carrers de Palma
en arribar el mes de maig, tots plegats i
amb una sola veu, per ajudar a salvar Ia
llengua, construir el país i reclamar el
reconeixement dels dretsque com a poble
ens corresponen.
Es necessari tornar sortir al carrer per
defensar a l'uníson una política lingüística decidida amb cara i ulls, per part del
Govern Balear, màxim responsable polític de Ia qüestió, que ajudi de bon de veres
a promoure Ia llengua catalana, pròpia
del nostre país pluriinsular, i evitant el
seu empobriment i pràctica desaparició
de l'ús general i parlat, perill tan real i no
gens teòric a mig termini. Per això es
necessita un Decret de mínims a l'escola
que asseguri almenys en una primera
fase Ia impartició real i consolidada d'un
50% de matèries en Ia llengua pròpia de
les Balears, i que tots els alumnes de les
Balears acabin el període d'escolarització obligatòria, amb un vertader ple domini, oral i escrit, del català tant com del
castellà.
Es necessari tornar sortir al carrer per
defensar Ia nostra identitat específica,
plural i integradora, però vertebrada entorn de l'eix històric, cultural i lingüístic
que ens ha configurat com a poble durant
més de tres quartes parts del segon
mil·lenni.
Es necessari tornar a sortir al carrer
per reclamar tots els drets de les illes
Balears com a nacionalitat històrica, amb
peu d'igualdat amb els pobles més
avançats d'Hispània i d'Europa, així com
l'adequada compensació deguda al fet
insular, que ens separa dels grans
centres culturals i econòmics del nostre
Continent i ens impedeix gaudir directament dels seus grans serveis í infrastructures de tota casta.
Per tot això convidam tots els ciutadans de Mallorca a sortir al carrer i estibar
el Born de Palma amb nosaltres dia 17 de
maíg i per fer pinya cívica i moral per
mostrar ben a les clares que som un
vertader poble, que sabem allò que volem
i necessitam i que no afluixarem gens ni
mica fins a aconseguir-ho.
APFM i demés entitats organitzadores
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BON 'SOSEC',
CEMENTERI
DE MALLORCA ?
El que des de sempre hem vingut
denunciant, que amb el temps el
cementeri privat de Bon 'Sosec' construït
dins Marratxí gràcies al fals interès social
decretat pel consistori presidit per Guillem
Vidal, esdevindria si no s'hi posava remei
el cementeri de tot Mallorca està a punt
d'ocórrer.
Així doncs Marratxí tendrà el dubtós
orgull d'esserel macrocementeri de Mallorca
gràcies a una colla d'impresentables i d'especuladors.
L'empresa funerària de Ciutat està fent
gestions amb les funeràries de Ia resta de
Mallorca per tal d'arribar a un acord per Ia
creació d'una empresa funerària mixta entre l'Empresa Municipal de Palma i lesfuneràries de Ia Part Forana i un dels objectius
és Ia compra de Bon 'Sosec', un pic que Ia
jutgessa ha aixecat Ia suspensió de pagaments.
D'aquesta manera Bon 'Sosec', segons
paraules de Juan Bauzà passaria "a ser el
cementeri de Mallorca, tal i comja s'havia
concebut des d'un principi".
DARRERAHORA...UNASOLUCIÓ?
Just tancant l'edició, Pòrtula ha pogut
saberque hi ha gestions per part de l'Ajuntament de Marratxí per tal que el misser
Fèlix Pons, ex president de les Corts espanyoles,acceptidirigirl'estrategiaencaminada a evitar aquest nou atropell per part de
Cort i a posar els prepotents dirigents del
municipi veïnat al lloc que els correspon.

INFORME
DE LA POLICIA LOCAL
Durant el mes d'abril Ia Policia Local:
Ha detingut varis individus per robatoris. A més de declarar-se nombroses robatoris. El més curiós fou quan detingueren Jaume TT, per intent de robatori a mà
armada a dues persones, que en el moment en què el detingueren duia una televisió que acabava de robar.
Han atès diversos accidents de trànsit, per col·lisions entre vehicles.
Rescatà un jove que havia caigut a
dins d'un pou.
Sofocaren un petit incendi que es produí a Son Bonet.
A les 00'20 de Ia matinada fou atès un
veí que estava inconscient al mig del carrer.

ACTUALITAT

EL PSOE DE MARRATXI
CELEBRA EL PRIMER DE MAIG

El secretari general, Marti Serra,
parlant als assistents

L'Agrupació del PSOE de Marratxí, va
celebrar Ia tradicional festa del primer de
maig amb un dinar de germanor entre els
seus simpatitzants i afiliats.
Enguanyel dinars'hafetala urbanitzaciodeCasCapita,unpicacabateldinarva
parlar Martí Serra perfer un petit resum de
les gestionsduites a terme i de les realitzacions efectuades, en Ia seva opinió, sempre per millorar Ia qualitat de vida dels
ciutadans de Marratxí.
Durant aquest dinar es va repartir el
número u del bolletí "TOTS JUNTS PER
MARRATXÍ", editat pel PSOE local.

ELS NOUS ACCESSOS A ES PONT D'INCA NOU
Degut a les queixes rebudes a Ia
CasadelaVilaperpartd'algunsestadans
d'Es Pont d'Inca Nou sobre els nous
accessos, l'Ajuntament va remetre un
escrit a Ia Conselleria d'Obres Públiques per fer-li arribar aquestes queixes.
La Conselleria de Foment ha remès un
escrit a l'Ajuntament que entre altres
coses diu que es varen fer les entrades
aquí on estan, Ja que a l'altura del prímer
pont hi havia vivendes, i no es disposava
del terreny suficient per insertar un carril
central d'espera. Cosa que sí se tenia al
lloc on s'han fet les noves entrades.
Aquestescritreconeixqueara s'hade
fer un recorregut un poc més llarg, però
això va en va en benefici d'unes millors

Aquesta és Ia direcció prohibida polèmica

condicions de Ia seguretat vial que és a
Ia fi el que ha de valer per damunt altres
consideracions.
Amb tot, una sèrie de veïnats encara
no es mostren gens convençuts.

Setmana Cultural al col·legi Santa Teresa
LaIIISetmanaCulturaldelcol·legiSanta
Teresad'EsPontd'lncaesvadedicaraltema
del TercerMón. Les activitats esdugueren a
terme entre els dies 15 i 20 del mes d'abril
passat. La Setmana Cultural s'encetà dia 15
amb una conferència-col·loqui dirigida als
pares dels alumnestitulada"Elcompromisamb
el Tercer Món", a càrrec de Ia Sra. Nancy
Matamoros, presidenta ONG'S. Dimecres,
dijous idivendres es dugueren a terme moltes
activitats al centre, que tenien com a

protagonistes els nins i nines del col·legi. Dia 20
tengué llocuna diada a Lluc, dedicada a tota
mena d'activitats esportives ijocs.
EIs al·lots arreplegaren durant aquesta
Setmana Cultural 300.000 pessetes amb Ia
venda de diverses manualitats, 50.000 de les
quals esdestinaren a Mallorca Missionera i Ia
resta, és a dir, 250.000 a Ia ONG encarregada
de les conferències.
Josep Antoni Calvo

BREUS
* L'Ajuntament estarà representat dins Ia Fundació "Alexandro", promoguda per
l'Associació d'Artistes Plàstics Majors de Mallorca, per Ia persona del batle.
* Emilío Arnao Gómez ha estat refrendat pel PIe com a director de l'escola
municipal de Música així com també com a director de Ia Banda municipal de Marratxí.
* L'Ajuntament, al proper ple ordinari, discutirà i sotmetràvot Ia creació del registre
municipal d'unions de fet. Dins el mateix ple també es discutiran temes relacionats
amb Ia construcció d'un edifici de Correus i unes dependències municipals al Polígon
Industrial.
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DIADA DEL LLIBRE A ES PLA DE NA TESA
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Part dels organitzadors

ASSOCIACIONISME
Taula rodona sobre associacions i el
seu papersocial. Divendres, dia 16, a les
20'30 h. al local social dels Independents
de Marratxí (Es Pontd'lnca). Ponents, Emili
Castaño (APA Es Siurell), Gabriel Rotger
(APA Costa i Llobera), Margalida Riera
(presidenta Joves dels Independents) i Lluís Tàpia (regidor d'Esports). Moderador,
Josep Franco (president d'IDMA).
COLORS
Aquest és el títoI de l'exposició d'olis de
Cati Munar que s'inaugurarà dia 16 de
maig a les 20'30 a Ia Biblioteca d'Es PIa de
naTesa.Obertafinsdia31,elsdiesfeiners
(excepte dimarts) de 17a 20'30 h.

Composició de MiquelAguiló

A Ia plaça d'Es PIa de na Tesa es va
celebrar Ia diada del llibre, que organitzà
l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament. Hi va haver més de quinze llocs de
venda i exposició literàries. Mentre uns
podien fullejar els llibres a Ia mateixa
plaça s'hi celebraven distl·its tallers com
un d'instruments musicals de canya a
càrrec de Joan Sureda, o un altre de
paper reciclat que donava na Liliana
Deamicis.
L'horabaixa hi va haver els contes de
Nati de Grado i l'actuació del grup
Carusses d'Es Pont d'Inca. Aquesta
diada, que es va celebrar per primer cop
a Marratxí, serà itinerant i any rera any es
celebrarà a un nucli diferent.
(fotos, ToIo Aguilar)

Succeirà
BENDlNAT
Exposició al centre cultural S'Escorxadoracàrrec de Maria Lluïsa Aguiló, Bàrbara Flaquer, Maria Horrach i BeI Miralles.
Oberta fins al 25 de maig de dimarts a
dissabte de 18 a 20 h. Festius, d'11 a 13 h.

Tallerd'instruments musicals

TORNEIG DE FUTBOL SALA
Al polisportiu Can Farineta-Es Figueral
tendrà lloc el 16è torneig de futbol sala.
Inscripcions fins dia 18 de maig a l'Àrea
d'Esports de l'Ajuntament. Places limitades.
DIA DE LES EXCURSIONS
(Diumenge, dia 25 de maig)
A) PeI camí vell de Bunyola a
Valldemossa, organitzat per I'A.V. de Sa
Cabaneta. Partida de Ia plaça de l'Ajuntament a les 9 h. Pa en taleca.

Contacontes Nati de Grado

B) A Sa Dragonera, organitzat per
l'Ajuntament. Partida a les 8'30 de davant
Sant Marçal. Inscripcions fins dia 21 als
tels. 797624-83. Preu 1200 pts. Es recomana dur pa en taleca.

Col·legi
Pius XII

Escoleta
Educació infantil
Primària

ESO
(BUPiCOU)

0M**~*^***
Aving. Gaspar Bennàssar, arquitecte, núm 33
TeIs 75 17 94 / 75 15 72 Il Fax 20 03 40
Ciutat de Mallorca
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NOVES DEL TERME

La tradició dels Quintos continua
El cap de setmana dels dies 3 ¡ 4 de
maig han tengut lloc les festes dels
Quintos a Portol. Tot començà dissabte
vespre amb l'esperat concert al camp de
futbol. El diumenge Ia bulla continuà amb
un partit de futbol sala, l'horabaixa a
l'escola nova i el vespre tengué lloc Ia
ballada popular a Ia plaça a càrrec del
grup "Aires des PIa de Marratxí".
Al concert de dissabte vespre hi actuaren els grups Fora des Sembrat, Fora
Nervis, Tots Sants, Gossos i Ocults. El
concert començà a les 10 h. amb el grup
Fora Nervis, en segon lloc Fora des
Sembrat, després tocà Tots Sants i
darrera les fortes aclamacions del públic
tocà Gossos i finalment Ocults. Hi
assistiren més o manco 1000 persones.
Va ser un concert que en general agradà
molt.
El partit de futbol SaIa es realitzà a les
6 de l'horabaixa, però va començar un
poc més tard degut a què alguns dels
Quintos jugaven el partit de futbol San
Marçal-Marratxí. Malgrat el retard el partit
es jugà i Ia victòria fou dels Quintos 97.
El diumenge vespre Ia festa continuà
amb una ballada popular a Ia plaça. Va

La gran obra dels quintos d'enguany

començarà les 21 h. i fou animada pel grup
"Aires des PIa de Marratxí".
Des d'aquí donam l'enhorabona als
Quintos 97 per haver seguit Ia tradició i per
les animades festes que hem pogut
gaudir.
Només un suggeriment: podeu tornar
l'oller a l'estat originari.
Neus i Catí

DIADA DE L'EDUCACIÓ VIÀRIA A MARRATXÍ
Sant Marçal - 30 de maig de 1997
Programa d'activitats
9'30 h. OBERTURA DE LA DIADA
començament i inauguració de les activitats, donant Ia benvinguda als alumnes.
Es començarà amb Ia recepció i l'assignació dels grups a les distintes activitats
marcades.
10'00 h. Presentació dels manuals
didàctics. Petit aperitiu i berenada. Visita
a l'exposició dels dibuixos, tortades i maquetes, amb Ia col·laboració de les Mestresses de Casa.
10'30 h. Exhibició de Ia Secció Muntada de Ia Policia Local de Palma.
11'30 h. Exposició dels vehicles i del
material divers de Ia Policia Local, Guàrdia Civil i Protecció Civil.
12'00 h. Exposició de les habilitats
que demostraran els membres de l'agrupació de trànsit de Ia Guàrdia Civil.

12'30 h. Representació artística a càrrec del grup convidat, "Burots".
13'00 h. Lliurament dels premis als
guanyadors dels concursos de dibuix i de
maquetes de trànsit.
14'00 h. Cloenda dels actes.

TALLER
DE SA FULLARASCA

SANT JORDI
Que significa
per un escolta?
Per algunes persones res, per
d'altres festa, però per un escolta no és
simplement una celebració sinó alguna
cosa més que això. Es una reunió de
tots els escoltes de Mallorca que aquest
any es va celebrar a Santanyí. Uns dies
que qualsevol escolta no oblidarà mai.
Quina és Ia història de Sant Jordi?
Això era i no era una vegada una
donzella que va ser capturada per un
drac. El seu pare, el rei d'aquell país, va
manar cercar un home fort i valent que
s'atrevís a anar a matar el drac i rescatar
Ia donzella. Però tots els homes només
de pensar-ho Ja tenien por. Un pastor
que Ii deien Jordi va voler provar si era
capaç de rescatar Ia donzella. I es va
presentar davant el rei i Ii digué:
- Jo sóc capaç de guanyar el drac,
però no tenc ni espasa ni armadura.
Dit això el rei Ii donà una espasa i
una bona armadura per protegir-se del
drac.
En Jordi partí cap a Ia cova del drac.
Arribà i entrà a Ia cova. Allà l'esperava el
drac, però en Jordi no va perdre Ia
tranquil·litat i va estar xerrant amb el
drac i va arribar a un acord. EII s'enduria
Ia donzella però Ia donzella el vendria a
visitar. Aquest fou l'argument de Ia
comèdia celebrada a Ia diada de Sant
Jordi de Santanyí.

UN ESTIU DIFERENT
Amb aquest títol l'organització Pinte
en ample fa una crida a tots els habitants
de Marratxí que durant aquest estiu
vulguin conviure amb un nin saharià.
EIs interessats es poden posar en contacte per rebre més informació amb el
telèfon 79 71 80.

El club d'Esplai Sa Fullarasca té
organitzat un taller d'objectes de regal
fets amb material reciclat. EIs objectes
seran fabricats manualment pels nins
dels nuclis d'Es Pont d'Inca Nou, EIs
Garrovers i Cas Capità, i acabarà amb
una exposició itinerant pels llocs
públics durant les festes de Sant
Marçal, setmana del 21 al 30 de juny.
Les nines saharianes de l'any passat
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JAUMEDESPINARET,
LA MEMÒRIA D'UN TEMPS
Jaume Ribas, des Pinaret, va néixer
en Es Pont d'Inca l'any 1914... l'any de Ia
primera guerra europea... "Per això som
tan bel·licós" respon ell tot rabent esclatant-se de riure.
"Jo vaig néixer aquí on hi ha sa Telefònica, era una casa lliseta, però en es 27
mesos tenia un tio i una tia que vivien en
es Pinaret, aquí on hi ha es reformatori, i
havia mort sa mare i me varen dur allà.
Vaig estar-hi fins que vaig fer oposicions.
Quan varen moriraquests tios meus me'n
vaig anar".
Ladiligència
Crec que el meu record més antic es
refereix a Ia diligència d'Es Pont d'Inca.
Era un tal Miquel Comes que Ii deien en
Panxeta que Ia tenia, llavors va venir es
tramvia, però sa diligència anava des
Pont d'Inca a sa plaça de sa Quartera
amb un cavall i pagaven 15 cèntims i feia
dos viatges es dematí i dos s'horabaixa.
A sa diligència Ii deien es carril, a Pòrtol
era es Carriler.
Es tramvia en principi voltava per on
volta ara s'autobús per sa Porta de Sant
Antoni, però llavors arribava fins a Cort,
fins davant sa Diputació i llavors tornava
aquí. Era elèctric i podies anarfins en es
CoII d'en Rabassa.
L'aviació
L'any 20 vengueren unes avionetes
que les deien aeroplanos a Son Bonet
amb en Colomer i feien baptismes d'aire
per quatre duros i era molt car. Anaven i
venien damunt Palma. Lo primer de tot va
venir s'aviador Manuel Colomer a
s'hipòdrom de Son Macià -que és
antiquíssim i supòs que va ser el primer
de Mallorca i hi feien carreres de cavalls
i davant ses cases encara hi ha ses
taquilles a sa paret-, i va despegar d'allà
a pesar que a l'any 8 va venir un aviador
italià, capità Mamet, i aquest va ser es
primer avió que va despegar de Mallorca
i va anar a pegar aquí a ses Cases Noves,
exactament damunt es paller de s'era. Hi
havia quatre o cinc homes per banda que
aguantaven s'ala i quan ell feia senya Ii
amollaven i sortia disparat, perquè si
hagués hagut d'accelerar paulatinament
no Ii hagués bastat perquè no hi havia
lloc. Més envant va venir en Canudes.
Destacaria que l'inici de l'aviació a

Durant Ia primera Assemblea turística de Balears, els anys 50, a Petra mirant l'acta de baptisme de fra Juniper.
Jaume és el segon de Ia dreta: el quart, que té el llibre, és l'enginyer Gabriel Roca; el de més a l'equerra és el
delegat "de instrucción nacional", Soriano Frade.

Mallorca va ser a Marratxí. Llavors aterraven dins els camps. Despegaven a Io
primer de Son Macià i vengueren a Son
Bonet perquè a Son Sant Joan havien de
llaurar. El primer paracaigudista que es
tirà damunt Mallorca va ser un conill i el va
agafar un cosí meu i sa guàrdia Ii va
prendre.

EIPontd'lncad'untemps
Quan jo era petit només arribava a
l'església i a ses monges franceses.
Perquè l'any 22varen començar a establir
des carrer del Bisbe Campins cap allà.
Tot això era camp, de ca ets Enegistes.
Aquesta casa, que era des jesuïtes, Jo
l'he vista però no queda res en absolut.
Quedavaunpocmésamuntdes'aeroclub.
Jo tenia un tio, que va morir l'any 37 i
tenia devers 80 anys, que encara va segar
tot Es Pont d'Inca. Tenia una de ses
primeres màquines de Mallorca.
Al Pont d'Inca tot era porticat, amb
porxades, i és que hi havia molts d'hostals
i es que venien feien sa nit aquí, per
després entrar de matuta a dins Palma Ja
fos oli, porcs, tot Io que estava tasat. Es de
sa Farinera deia: Hem trobat un terreny
idoni en es Pont d'Inca que té ferrocarril,
té sa carretera i a més com que pertany
al terme de Marratxí podem burlar ets
imposts de s'Ajuntament de Palma.
En Joan March en persona duia tabac
de contraban amb un carruatge a una

casa d'Es Pont d'Inca.
Es Pont d'Inca era molt petitó, antes.
Deien aleshores: és gent replegadissa,
Jo no sé si és correcte però deien ses
inqueres, oroneres, deianenques,
banyabufarL., tot això eren mal noms,
tots procedien de poble.
De grans casals hi ha aquest de na
Rosa sa pintora que el feren l'any 20 un
matrimoni matalasser amb es doblers
que havien trobat dins ses màrfegues
s'any des grip, el 18.
Can Fluxà és una de ses grans cases
que es feren aquí, can Beier, ca s'Oliera
que eren es Moyà que unva ser batle, Toni
Moyà, aquests tenien tota aquella cantonada des carrer Nou. I a continuació era
des Viles. Després venia can Groc, que
eren oliers. També hi ha can Moragues.
Aquí hi havia mestre Guillem
"Senceller" que el feren tinent honorari
perquè havia estat a sa guerra de Cuba,
de llinatge era Bordoy. Però vaja aquí no
hi hagut una migració molt forta.
La indústria
Feien matança a Can Pastor, a can
Perico Tries, a can Berruga i llavors aqui
al cap de cantó on hi ha sa bodega de can
Matgí. Vengueren uns catalans que els
deien 'es catalans' i mataven molts de
porcs i llavors s'ho endugueren a Santa
Maria.
Es correcte pensar que es tema de
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s'indústria en Es Pont d'Inca ha estat
afavorit pes tren. Jo he llegit que aquí es
va establir sa Farinera, que tenia devers 7
pisos, de 5 metres cada pis, i se veia tot
Mallorca, tant és així que ets Hermanos
que tenen a cents de persianes quan
esbucaren sa Farinera s'endugueren ses
persianes i ses vidrieres.
Sa Farinera estava en es carrer de sa
Cabana, a Ia dreta passat sa via des tren.
Se varen equivocar. La varen fer, aleshores
era sa més gran d'Europa, i en un mes
varen moldre tot es blat de Mallorca. I
llavors havien de dur sa matèria primera,
es blat de sa península, i l'havien de fer
farina i tornar-lo a dur a sa península. I va
quebrar. Altres més petites varen subsistir,
com can Palou i can Maneu.
Hi havia farinera, oli, matança. Era
bastant industrial, Es Pont d'Inca, i per
s'avinentesa de Palma venia molta de
gent a fer sa compra.
L'oratori de Sant Llatzet
Es Pont d'Inca va començar a fer-se a
principi de segle. Abans hi havia hagut un
oratori, que Ii diuen de Sant Llatzet per
distingir-lo de Sant Llàtzer d'Es PIa de na
Tesa. Allà no hi havia oratori i venien aquí.
Està ara davant can BaIo. Ara es una casa
habitada, només es veuen unes figueres
de moro i un rosetó i aquest oratori l'havia
construït un tal Pere Llompart Canals i era
de Tarragona. Aquest oratori procedia de
Sant Llàtzer des Massells, que estava
devora ses cotxeres velles des tramvies
abans d'arribar a can Bibiloni. El varen
desmantellar, perquè degué desaparèixer
sa lepra, i varen dur tots els ornaments a
Sant Llatzet i entre ses imatges hi havia
una Mare de Déu del Carme i un Sant Crist
que procedia des gremi dets Esparters,
íots es gremis tenien un patró, llavonces.
Aquest oratori aleshores depenia de Sant
Marçal.
Les escoles
Escola pública aquí no n'hi havia. Anàvem a sa gratuïta d'ets Hermanos. Sa
regla de La SaIIe és que allà on.hi havia un
escola lassaliana que fos de pago, n'hi
havia d'haver una gratuïta regida per ells
mateixos. Aquí eren coneguts, primer de
tot, s'hermano Andrés i Norberto i
s'hermano Julio.
Vaig anar a escola a La SaIIe, llavors
donaven una bona ensenyança. Jo vaig
sortir d'escola que tenia 15 anys. I als 40
vaig fer unes oposicions per administratiu
de s'estat i les vaig treure. Llavors em vaig
examinar d'administració de finques... i
llavors en feren unes per fer auxiliars
administratius principals des ministeri

Per allà on hi ha ara Mapfre hi havia
una cotxeria i hi feien teresetes per ses
festes des poble, i allà era s'escenari i es
pati de butaques era tota sa carretera
manco dos metres a sa banda oposada
per si passava qualque carro. Devers can
Berruga a Io míllor hi havia dues-centes
o tres-centes persones, dins sa carretera
d'Inca.

-_

4 -L'any 94 al restaurant Bon Paladar celebrant el
seu aniversari amb els nebots. EII a l'extrem
esquerra; Ia segona de Ia dreta és Ia nostra
col·laboradora Marita Lladó.

d'Agricultura. Tot ho vaig treure amb Io
que m'havien ensenyat a La SaIIe.
En Joan March Ordines vengué a escola al Liceu, allà on ara hi ha es quarter
de sa Guardia Civil. Aquest Liceu més
tard passà al col·legi de Santa Teresa,
un col·legi de paga.
Activitats culturals i divertiments
Hi havia, encara se'n veuen ses
lletres, es "Círculo de Obreros Católicos"
de Palma, a damunt sa bodega d'en
Matgí, que ara hi ha Esquerra Unida.
Allà no hi havia sa Falange Ja que va
estar a baix, allà on posaren sa tinència
d'alcaldia. I també varen estar a dalt,
però no allà mateix. Allà era s'Acció
Catòlica, i a s'altre costat damunt can
Ferrer hi havia es "Círculo Cultural
Obrero". No es podien veure els uns als
altres. S'Acció Catòlica era de dretes i els
altres d'esquerres, no s'arribaren mai a
insultar però s'aturaren de saludar-se.
No duien molta activitat. Es reunien,
xerraven... Ets obrers posaren una escola
de voluntariat nocturna, i eren ells mateixos que ensenyaven a llegír i a escriure.
EIs obrers catòlics l'any 18 varen
posar cine. Però llavors se va acabar, se
va cremar sa pel·lícula, sempre feíen sa
mateixa, i se va acabar.
Llavorsesvaferescine Ideal l'any22.
Estava a Ia dreta passat es supermercat
on ara és un garatge d'aparcament de
cotxes. Devora es cine un tal Arrom hi va
fer un gran casal on hi estaren es metge
Suau i després es darrer metge que hi ha
hagut, Sebastià Seguí.
Immediatament damunt es mobles
sa Bodega en feren un altre i es digué es
Teatre Novedades, i se feien sa competència. I feien ball també als dos cines.
Després n'hi va haver un que Ii deien
Excelsior, que també era un teatre queja
l'han esbucat, en es carrer Gómez UIIa.
Llavors va venir es cinema Palau, que
era es nom de sa dona des propietari.

Estat de guerra
En GiI Robles publicà un llibre que es
deia No fue posible Ia paz i és que aleshores Espanya bullia, estava molt... ho
han d'haver viscut. Hi havia una ràbia molt
enconada.
Quan va venir en GiI Robles, vaig anar
a un míting a sa plaça de toros que va fer
l'any 32 que va ser històric i hi vaig anar
amb un murcià i va començar a haver-hi
garrotades per dins es tendidos, i un va
treure una pistola i pegà un tir, i Jo Ii vaig
dir "vamonos". Jo era un al·lotot. Quan
anàrem a sortir, una manifestació d'ets
esquerrans va assaltar, i hi havia es
guàrdies de seguretat que aleshores encara duien un sabre ample i mos donaren
una càrrega a noltros. Sense voler mos
trobàrem entre els alborotadors i mos
encalçaren fins ets Hostalets.
A Palma s'estat de guerra va començar en diumenge i quan Jo vaig anar a ca
sa meva cunyada Margalida, germana de
na Catalina de Son Macià, no vaig veure
res, i de venguda devers les set estava
normal tot. Però davant s'lnstitut, tornava
amb bicicleta, Ja hi havia ses tropes que
registraven Ia gent. Déu faci que no torni
mai més, aíxò.
Record com si fos ara quan el general
Goded va declarar s'estat de guerra aquí
[í Jaume es posa a recitar de memòria]:
"Manuel Goded Llopis, general de brigada, comandante militar de Baleares, ordeno y mando:
Articulo primero queda declarado el
estado de guerra, en todo el archipiélago
Balear.
Artículo segundo: en defensa de Ia
patria asumo el mando absoluto en las
Islas quedando
destituidas las
autoridades civiles.
Artículo tercero: resuelvo mantener
inflexiblemente mi autoridad y el orden.
Será pasado por las armas todo el que
intente Ia más mínima resistencia a este
movimiento salvador de Ia patria. Con
igual ejemplaridad pastigaré el más ligero
intento de producir huelgas o sabotajes,
asi como Ia tenencia de armas, que
deberán
ser
presentadas
inmediatamente a los cuarteles. Todos
los soldados que se hallen disfrutando
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permiso deberán ser incorporados
inmediatamente en sus cuarteles.
Igualmente se reincorporaran todos los
soldados acogidos al capítulo 17de Ia ley
de reclutamiento denominados cuotas,
todo reemplazo del 31 al 35 inclusive, y
los de estos mismos reemplazos que
voluntariamente deseen contribuir a este
movimiento salvador de Ia patria.
Palmafirmadoel 17dejuliode 1936".
I m'agafaren a Jo que era quota.
Llavors va venirun avió i va tirar quatre
bombes, quatre pots de llauna per Palma
i sortiren dues avionetes de Son Bonet,
però a cada cap d'ala duien una tela
blanca, desarmades, i tiraren unes proclames que deien
"españoles,
palmesanos, estad tranquilos que el
aparato rojo que ha aparecido sobre Ia
población con objeto de restar
entusiasmo al glorioso movimiento
nacional que de día en día va
acrecentándose en Ia península no
volverá, pues ha huido precipitadamente
al comprobar Ia actitud de las fuerzas de
esta guarnición. Seguidamente como
veis hemos organizado una de nuestras
escuadrillas para evitar cualquier
eventualidad y batirle con plena eficacia".
I encara volaven quan se'n presentaren
dos de catalans, una de ses avionetes va
aterrardins SonSantJoan, quejahi havia
aeroport i s'altra de mala manera dins
Son Bonet.
Llavors una altra anécdota. Noltros
mai no havíem sentit a dir "mitjans". EIs
mitjans eren mares, i varen tirar unes
proclames que deien "soldats, ciutadans
tots, de Palma de Mallorca, coneixedors
de Ia vostra situació, sotmesos a l'estat
imposat per l'estat feixista, ens adherim
a vosaltres per encoratjar-vos i dir-vos
que d'aquí poc quedareu lliberats. No
cregueu que si encara estau davall el
poder feixista no sigui perquè no
corresponguin dels mitjans necessaris,
en mitja hora serien arrasats". Noltros
érem soldats i pensàrem això és que ara
han acabat ses bombes i mos fotran
mitjans, fotrem per ull!
Es primer de tots que varen dur a sa
cuneta era un que passejava "Nuestra
Palabra" que era un setmanari
comunista. Aquest home anava i venia a
Palma. Llavors quan es desembarc d'en
Baio a Porto Cristo, tot això va fer molta
por.
Pareix que només ses animalades
les feren a sa zona nacional i n'hi va haver
per tot. Hi havia molta ràbia. Es meu
germà llavors ja acabada sa guerra, de
militar el destinaren í vèieu gent endolada
i és que Ii mataren un fill; i quins? Perquè

ENTRANYABLES
tan podien ser uns fent consell de guerra
com ets altres, i és molt trist però va venir
així.
AquísevaviuremésomancotranquilIa sa guerra, per sa raó que tot d'una se
sumaren al Moviment. Redactaven ses
actes en castellà però sempre vàrem
parlar es mallorquí i mai se posaren amb
noltros.
De bombardejos, un dia a ca nostra
en es Pinaret mos tiraren 17 bombes,
algunes de 250 quilos. N'hi va haver que
per tornar a sembrar un ametler hi havien

Aquests dies, amb en Pere Calet, durant l'entrevista

deposar molta terra. Se'n duien s'ametler
a 200 metres. Cercaven Son Bonet perquè
hi havia es Savoías, que eren avions
italians.
Per cert aquí hi havia un capellà,
Valcaneras, molt liberal, i el varen mobilitzar i va ser es capellà de Son Bonet i hi
havia un tinent que Ii deien en Servera i
era glosador i Ii va dir: diuen que cada avió
d'aquests val un milió de pessetes. I en
Servera Ii digué
"Si un milló de pessetes
Jo arribas a arreplegar
enviaria es capellà
cap a on?"
a fer punyetes... va dir es capellà. No
hi cabia res més.
El comte Rossi tenia com a lloctinent
un parent meu, en Manzano, que era cosí
meu. Era madrileny casat al Pont d'Inca,
però Rossi no vengué a fer un míting al
Pontd'lnca, a Pòrtol sí. Però no era comte,
però l'aristocràcia italiana té molta facilitat pels títols. Aquest Manzano ara està a
una residència a Palma amb una cunyada seva, a general Riera.
Cementeri
Degut a què en es Pont d'Inca hi havia
ses forques des penjats els Hermanos
encara trobaven ossos per dins sa terra.
Perquè aquest cementeri nostro, Son
Blanc, és de principi de segle i abans hi
havia es de Sant Marçal. Noltros, a s'Ajuntament, vàrem fer "Ia monda" i vàrem
cavartotes cementeri de sant Marçal, allà
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on hi ha sa capella des sagrari, allà
s'ajuntament ho va costejar i a davall tot
és una ossera, i ara hi ha tots els ossos.
I adossats però a defora de sa capella
aquesta, del Roser, hi ha es nínxols dels
nobles de son Verí .
Dos des lladres que diuen de Pòrtol
varen es primers enterrats a Son Blanc.
Elpont
N'hi havia un de gros i el tomaren per
fer es nou. Pareixia ses costes de Lluc,
pujava i davallava i aquest no. Se que es
primer que hi va passar va ser en Pedra
Sastre, que va regalar en ets obrers dues
ensaïmades així de grosses si el deixaven
passar es primer i així ho feren i va passar
un vespre amb so cotxe. Però no record
quan el començaren, era després de sa
guerra. Encara hi ha residus d'aquest
altre. Hi ha un pinar a Ia dreta quan has
passat es pont, perquè en es pont el feren
recórrer, passava per aquella banda des
pinar, feia un portalet amb un escopidor
per ses bísties d'aleshores.
L'escultor Francesc Salvà
A son pare Ii deien es Brai, Brai era
una entitat com un economat que es
dedicava a sa venda ambulant de
queviures. Era d'Es PIa de na Tesa, era
molt liberal aquest home. S'escultor era
molt humil, inclús es monument de Crist
Rei fet en bronze duu sa firma d'en ViIa i
en ViIa no el va veure. Es monument de
Crist Rei de Felanitx el va fer a ca seva, al
carrer de Santa Catalina Thomàs. I no
figura ell, figura en ViIa.
Se va dedicar a l'art religiós. La Verge
d'Es Pont d'Inca és seva, Sant Jaume, i Ia
d'Es PIa de na Tesa, Sant Llàtzer, també.
I es Sant Josep de ses Agustines, que Ia
va pagar en Pardo Suarez.
Es metge Jaume
Era un metge anomenat don Gaspar
i el venien a cercar des de sa lndioteria,
inclús de Sant Jordi venien a cercar es
metge aquí. Es parent des Rafelinos,
Gaspar Jaume. Venia en es PIa de Na
tesa una dona que s'engatava i Ii deien na
Fideu i va tenir un atac etílic i Ii deien
"Na Fideu que sempre frissa
a cercar es metge va anar
faci via don Gaspar
que ella duu mala pallissa

Secció patrocinada
per Laboratoris AUTHEX
i Perfumeria ROVER
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duis-li un poc d'herba Lluïsa
i per ventura se compondrà
i no importarà espolsar
ni tampoc es medicar
serà un gat, és vetla missa"
L'etapa de regidor
Jo no vaig pertànyer a Falange, per
això no vaig ser es batle. Me nomenaren
gestor, però si hagués estat falangista...
També vaig esser 25 anys fiscal del jutjat
deMarratxí.
Vaig estar amb dos batles, en Toni
Bosch i l'amo en Joan Tugores, i això era
l'any 43, a Ia primera postguerra. No érem
concejals érem gestors i constituíem Ia
"comisión gestora municipal de Marratxí".
N'hi solia haver sis d'aquí a baix i tres
d'adalt. De Pòrtol era n'Amengual, llavors
n'hi havia un que Ii deien Miquel Canyelles
"Fullana" que era empleat de correus. Hi
havia l'amo en Baltasar Canyelles, de
Pòrtol, que era un home que no tenia
infants i era molt actiu. Vàrem esser
concejals a partir de l'any 47.
Devers els anys 50 a s'Ajuntament hi
havia quatre empleats: un administratiu,
que era Mestre Jaumet de can Pi, que
estava a contribucions, i després en
Marçal "Pipiu" estava de secretari deljutjat,
na Margalida Rotger que va morir l'altre
dia, i després en Joan Juan Camps, de
Sa Cabaneta. També hi havia en Joan de
sa Tinència. Idò tots aquests més dos
caminers, en Franco i en Cadella, i dos
municipals. I es dos metges titulars. Si
anàvem a dinar érem denou. Sa comare
no hi solia venir. Érem nou regidors
comptant es batle. En Dionisio Pizarro
Santos també venia, era de Belalcazar,
de Còrdova. Al seu poble feia de sabater
i aquí de fosser i a Io darrer el feren
estafeta. Per cert va ser esque va llevar sa
repugnància en es càrrec. En els cafès
d'Es Pont d'Inca tenien un tassó
esmorrellat que era pes fosser. Sa seva
simpatia ho va llevar.
No hi havia massa problemes. A
Marratxí érem 4200 habitants, era molt bo
de dur, quatre barris, Es Pont d'Inca, Es
PIa de na Tesa, Pòrtol i Sa Cabaneta, no
h'hi havia d'altres.
En Jaume té una feliç memòria. Com
diu el/ mateix "Déu m'ha dotat de molt
bona memòria, record totes les anècdotes" i ens assegura que Ii agradaria fer un
anecdotari de les coses que té dins el cap.
Des d'aquí l'encoratjam a què es posi
mans a Ia feina. Seria una interessant
aportació a Ia història nostrada.
Biel Massot i Muntaner
Pere Amengual i Bestard

Es$flAula
BORJA DAUREO CAMPIÓ DE BALEARS
Borja Daureo és un futbolista
cabaneter que jugà els seus primers
partits amb I1SP Sant Marçal, on hi està
tres o quatres anys. A Ia categoria d'alevins
Ja "fitxà" pel Mallorca i ara que és cadet
està encara al Mallorca.
Enguany han estat campions de
Mallorca i per això anaren de l'1 al 4 de
maig a Ciutadella, a jugar el campionat de
Balears. De Mallorca hi anaren ells com
equip guanyador de Palma ¡ el Manacor i
allà es trobaren amb els guanyadors de
Menorca i Eivissa. El campionat constava
de tres partits, el primer contra el
Ciutadella guanyaren de 2 a 0, el segon
contra el Manacor de 2 a 0, i el tercer amb
el Ràpid d'Eivissa 6 a 0.
En haverquedatelsprimersdeBalears
ara se n'aniran a Saragossa, al campionat
d'Espanya, el proper 22 de maig. Jugaran
2 partits però encara no saben amb qui,
però es pensen que serà amb un equip de
Navarra i un de Ia Rioja.
CBE

CAMPIONAT PRIMAVERA DE COLOMBICULTURA
Durant el mes passat s'ha celebrat a
Pòrtol el concurs "Primavera 97", organitzat per Ia Societat de Colombicultura Nostra Senyora del Carme.
La participació en aquest concurs fou
totunèxit.
L'entrega de premis fou realitzada en
el transcurs d'un sopar celebrat en el bar
Sa Font i amb l'assistència del delegat

d'esports del terme, Lluís Tàpia, i el representant de Ia Guàrdia civil Jesús
Alvàrez,
Aprofitant l'assistència del president
de Ia Federació Balearde Colombicultura,
Gregori Garí, Ii lliuraren una placa en
agraïment a Ia seva labor al front de Ia
federació.
La classificació final fou Ia següent:
1er. Kike, de Domingo Pellicer
i Rafel "Tord"
2on. Estandarte i Moro, de les
penyes Equipo A i penya Salinas.
4art. La Macarena, de l'Equipo
A
5è Anillos de Oro, de l'Equipo A
6è Pedrusco, penya Salinas.
El lliurament de premis es feu
durant el sopar, que fou amenitzat
amb música en directe. La federació Balear ha concedit a Ia Societat
Nostra senyora del Carme el campionat de Balears que finalitzarà el
dia 17 de maig. D'aquí sortiran els
representats de les Balears per al
proper campionat d'Espanya que
es celebrarà a Benidorm. Esperam
que sigui un èxit.

Un moment del campionat

JA SOM UIJIiXXlLXALS !!! ... CAWA I)IA 1 I I)IA 15 POKlIJLA QUINZENAL A CA VOSlKA

MaiQ 1997 - 29 quinzena

ESPÓRTULA

180/11

FUTBOL D'ES PLA
DE NA TESA

L'SPORTING GUANYA EL DERBI
L'Sporting Sant Marçal se va imposar
al derbi per 4 gols a 2, les aliniacions que
varen presentar foren
Sporting: Navarro, Amoros, Ponte,
Roca, Oliver, Lopez, Enrique, Gomez,
Rodriguez, PoIo i Vilafranca. CANVIS, minut 64 Serra por Enrique, 81 Monterde per
Vilafranca i al 88 Moragues per PoIo.
Marratxí: Lucas, Lopez, Morales,
Trave, Llinas, Baxa, A.Lopez, JJ. Lopez,
Avella, Bagur i Darder. CANVIS: Minut 79
Rosselló i Vazques por Darder i Bagur, al
89 Fullana perA. Lopez.
GOLS: Minut 14 0-1 Darder, minut25
1-1 Lopez, minut352-1 Amoros, minut57
2-2 J. Lopez, minut 69 3-2 Vilafranca i al
minut 77 4-2 Rodriguez.
El partit fou arbitrat per Francisco Moreno, que va ensenyar targes grogues a
A. Lopez del Sporting i a, J. Bagur, J.J.
Lopez, DarderiJ.LopezdelC.E. Marratxí.
Va expulsar a Avella del Marratxí al minut
38 per doble amonestació i al porter del
Marratxí amb vermella al minut 89.
COMENTARI : Va esser un partit amb
molta tensió degut a Ia gran rivalitat entre
els dos equips i per l'ambient calent que
hi va haver durant tota Ia setmana.
El Marratxí necessitava els punts per
proclamar-se campió de Ia categoria,
mentre que l'Sporting se jugava les darreres opcions per tal de poder tenir certes
aspiracions d'ascens. DeI partit cal destacar que !'Sporting Sant Marçal va sortir
molt motivat i concentrat al partit, mentre
que el Marratxi va sortir amb molta de
tensió. Des d'un primer moment els
jugadors del Marratxí es varen dedicar
més a protestar les decisions de l'àrbitre
que a jugar a futbol, aquesta
circumstància va esser perjudicial pel
seus interessos ja que va acabar el partit

Sporting Sanl Marçal

amb nou jugadors, i totes les targes que
varen veure varen esser per protestar o
insultar l'àrbitre.
Va esser un partit normal d'aquesta
categoria, però això sí de molts de nervis
Ja que es tractava d'un derbi local.
Per primer pic durant Ia temporada hi
va haver Ia presència de les forces
públiques. L'entrada era de tercera divisió
a mil ptes. i varen quedar defora entre 25
i 30 persones com a protesta pel preu de
l'entrada, i un altre cas curiós fou que cap
dels dos entrenadors va seure a Ia
banqueta, Ja que ambdós estaven
sancionats. Un altre fet que es va poder
veure són les males relacions existents
entre els dos clubs.
Josep Nigorra

FUTBOLACAN GASPAR
PRE-BENJAMINS
16 Maig PIa Na Tesa - Manacor
BENJAMINS
17 Maig PIa Na Tesa-Playas Calvià
ALEVINS 2 REGIONAL
17 Maig PIa Na Tesa-La Unión
INFANTILS2REGIONAL
24 Maig PIa Na Tesa-Rotlet Molínar
AMATEURS 1 REGIONAL
25 Maig PIa Na Tesa-At. Balears.

ALEVlNS 2ona REGIONAL
Elpartitcelebratelpassatdia19d'abril
entre els equips de Ia U.E. PIa de Na Tesa
i el C.E. Son Oliva va finalitzar amb Ia
victòria de l'equip local per un contundent
i rotund 5-0.
CaI destacar que aquest equip ens ha
delectat durant tota Ia temporada amb un
gran joc, disciplinat i ordenat, el qual l'ha
fet totalment imbatible i amb el títol de
Campió pràcticament dins les mans.
JUVENILS 2ona REGIONAL
El dia 20 d'abril el partit celebrat a Can
Gaspar entre Ia U.E. PIa de na Tesa i Sa
Vileta, fou un d'aquells que fan afecció i
quevamantenirelpúblicexpectantdurant
tot el partit.
El resultat final fou de 7-5 a favor del
PIa de Na Tesa, el qual es jugava pràcticament el seu ser o no ser dins aquesta
categoria. El partit fou molt interessant
sobre tot Ia segona part on el PIa de na
Tesa va fer una remuntada històrica, Ja
que Ia primera part acabà amb el resultat
de 1-4 a favorde SaVileta. Però durant Ia
segona part els jugadors locals
assabentats del que sejugaven varen fer
tot i més per guanyar el partit cosa que
varen aconseguir al final amb el resultat
esmentat de 7-5.
ALTRESRESULTATS
INFANTILS
PIa de Na Tesa 1, Calvià 4.
PIa de Na Tesa 4 Ramon LIuII 5
BENJAMINS
PIa de Na Tesa 3 Sóller 8
CADETS
PIa de Na Tesa 1 Sa Vileta 2
AMATEURS1REGIONAL
PIa de Na Tesa 0 Verge de Lluc 3
J. Cervantes

TRIOMF IMPORTANT DE LA SOCIETAT
ESPORTIVA ES FIGUERAL^ECCIÓ PETANCA
El proppassat dia 1 de maig, festa del Treball, es disputà el
torneig que cada any organitza el club Cabrera-Petanca de
s'Arenal-Llucmajor, el qual ens ofereix una diada on intervenen
tripletes de tot Mallorca. La Societat Esportiva Es FigueralSecció Petanca-Femení, hi participà amb un equip, el qual va
obtenir un honrosíssim quart lloc, rivalitzant amb 35 tripletes de
les més importants de Mallorca; a més, va haver de competir per
als primer, segon i tercer llocs amb tripletes d'elit com el Puente,
Vivero-Mallorca i Sóller.
Vos donam l'enhorabona i que seguesquin els èxits que
segur que vos mereixeu, Ja que segons pareix, gràcies a Ia
vostra perseverància, heu deixat el pavelló del vostre club en el
lloc més alt dins l'escalafó petanquer.
J. Franco

5EL3A5TIÀ LLUI5
AGUILÓ I R0lc5
FERRADOR
PODOLOGIA EQUINA GENERAL
CAMl CAN PARRISCp n°
PÒRTOL (MARRATXÍ)
07141 MALLORCA

TENIIJ CITA AMB l>OllTIJLA IiLS IHIiS 1 I 15 DE CAI)A MIiS...

TELS. 970 43 55 60
60 30 97
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El Batle de Marratxí es complau a
convidar-vos al participaral
XICERTAMEN DE PINTURA
SANTMARÇAL97
BASES

1.- L'Ajuntament de Marratxí
convoca I'XI Certamen de Pintura 1997.
EIs artistes podran presentar-hi un
màxim d'una obra perhom.
2.- El tema de les obres, Ia seva
matèria i les tècniques que s'hi emprin
seran lliures, amb una mida de n° 20
F. de les internacionals per a quadres,
i una màxima n° 100 F.
3.- Cada obra haurà de dur un sobre
tancat en què figurin el nom i llinatges
de l'autor, el DNI, l'adreça i el telèfon,
a més del títol i de Ia matèria o ei
procediment que s'hagi emprat. Totes
les obres hauran d'anar signades per
l'autor.
4.- Les obres hauran de ser presentades al Centre Cultural s'Escorxador,
els horabaixes de 18 a 20 h. entre els
dies 16 i 21 de juny.
5.- La composició del jurat d'aquest
Premi, que serà designat pels responsables de l'Àrea de Cultura i
Educació de l'Ajuntamentde Marratxí,
es farà públic abans que acabi el
termini de presentació d'obres.
6.- El jurat realitzarà una selecció
prèvia de les obres presentades per a
l'exposició per raons d'espai o d'una
altra índole.
7.- El jurat emetrà el seu veredicte
abans de Ia inauguració, essent Ia
seva decisió inapel·lable.
8.- Les obres selecionades
quedaranexposades al públic en el
Centre Cultural s'Escorxador, ubicat
a Ia carretera Sa Cabaneta-Pòrtol.
9.- Les obres premiades quedaran
en propietat de l'Ajuntament.
10,- La participació en el Certament
implica l'acceptació d'aquestes
bases.

CASA DE LA VILA

BEN DINAT
PRESENTACIÓ

L'epígraf de Ben Dinat, paraules de
satisfacció atribuïdes al Rei En Jaume,
aglutina un treball artístic que extreu del
món quotidià de Ia nostra cuina, els seus
moments i les seves essències per incorporar-les al món de l'art. De Ia mà de
Ia inspiració personal i de les distintes
sensibilitats de les protagonistes: Maria
Lluïsa Aguiló, Bàrbara Flaquer, Maria
Horrach i Isabel Miralles.

Sant Marçal 97
Dotat amb 200.000 pts.

Gràcies pel vostre
benvingudes a Marratxí.

treball

i

Miquel CoII i Canyelles
Regidor de Cultura i Educació

Elles, amb el seu
esguard sensitiu i
creatiu, ens donen Ia
seva pròpia empremta
obrint una nova dimensió
on afloren tècniques,
formes i conceptes
diferents, però de tal
manera que, tot junt,
conforma una unitat
harmònica.
Per tant, és una
satisfacció per a mi,
presentar al Casal de
Cultura de l'Escorxador
de Marratxí i, al mateix
temps, convidar-vos a
contemplar ¡ gaudir
d'aquesta original i
multifocal experiència.
VuII
aprofitar
l'avinentesa per animar i

(Foto, GabrielRamon)

TROBADA D'ART
DIADA DE L'EDUCACIO VIARIA A MARRATXI.
30 DE MAIG DE 1997

EXPOSICIÓ DELS DIBUIXOS DKL
•< III CONCURS D'EDUCACIÓ
VIÀRIAA LES ESCOLES •'

^<ltE^,

Premis
Ajuntament de Marratxí
Dotat amb 300.000 pts.

donar l'enhorabona per Ia iniciativa a na
Maria Lluïsa, na Bàrbara, na Maria i
n'Isabel desitjant per a totes elles, un
camí ple d'èxit.

DKL26AL W DE MAIG
DELES9ALBS UH.

S 1 KSCORXAl)OR
Ainu
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Novament l'Associació d'Artistes
Plàstics Majors de Mallorca convoca a
pintors, escultors, gravadors, ceramistes,
dibuixants... a Ia cinquena trobada d'art
que es durà a terme el proper dia 15 del
mes de juny a partir de les 9 hores, al CPC
Costa i Llobera (Ctra. Sa Cabaneta-Pòrtol,
s/n).
CINEDEPORTOL
Properes projeccions.
Dissabte 17 de maig a les 21'30
hores i diumenge dia 18 a les 19'00 h.,
Romeo v Julieta.
Dissabte dia 24 a les 21'30 hores i
diumenge 25 a les 19'00 h., Jerry
Magulre
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U.E. Es PIa de na Tesa

Jaume Vidal: "Hi ha molta de gent
que fa feina per dur endavant l'entitat"
Jaume Vidal, president de Ia U.E. Es
PIa de na Tesa, va fundar aquesta entitat
juntament amb Salvador Campins,
Damià Buades, Toni Calafat, Miquel
Ribas, Joan Ramis i Guillem Quetglas
entre d'altres. Aixòs'esdevenia l'any 1977
i d'aleshores ençà ha anat consolidant-se
a poc a poc. Varen començarnomés amb
un equip dejuvenils iactualmentcompten
amb vuit equips; a més, tenen previst ferne dos més.
Abans de res, per què no feim un poc
d'història de Ia U.E. Es PIa de na Tesa?
Be, vos diré que l'any 77 vengueren un
parell d'al·lots a ca nostra, demanant-me
per jugar a futbol. A partir d'aquest moment, Jo i altra gent, pensàrem en fer
qualque cosa. Durant el primer any vàrem
jugar a Son Bonet, Ja que ens cediren un
terreny. Una vegada dins Son Bonetvàrem
parlar amb en Gaspar Lladó, que ens va
llogar els terrenys on jugam actualment
per un període de 25 anys.
Quants d'equips teniu actualment?
Actualment comptam amb vuit equips:
l'escoleta, prebenjamins, futbol 7, alevins,
infantils (dos equips, un dels quals duu
el nom d'atlètic), cadets, juvenils i
amateurs (el qualjuga a primera regional).
Arabé, hededirquetenimen projecteferne dos més: un prebenjami i un cadet.

I quants d'al·lots representen
aquests equips?
Representen una mitjana de devuit
al·lots per equip. A aquests s'hi han
d'afegir els trenta nins que hi ha a
l'escoleta.
A més dels responsables de laJunta
Directiva i elsjugadors, hi ha més gent
que fa feina per dur endavant el club?
Si, hi ha molta més gent. Tenim devers
catorze monitors que fan feina amb els
nins. A part, hi ha els entrenadors. Es a
dir, hi ha moltadegentquefafeina perdur
endavant l'entitat.
Com va l'afició per aquí?
He dir que és reduïda. Quan els al·lots
són petits, solen venir els pares i altres
familiars a veure'ls. Ara bé, a partir de les
categories juvenils els pares Ja no solen

venir tant. DeIs pares s'ha de dir qualque
cosa; com a aficionats no vénen a veure
jugar els seus fills i Ja està. Pareix que
volen intervenir, volen jugar a fer
d'entrenadors. EIs entrenadors creuen
que allò que haurien de fer els pares és
venir a animar els fills i donar-los suport
i no voler intervenir tant.
Com diuen altres responsables
d'entitats esportives com Ia vostra, Ia
il·lusió dels al·lots és veure son pare i sa
mare a les grades. Compartiu aquesta
opinió?
Si, Ia compartesc completament.
Pens que als al·lots els fa molta d'il·lusió
que els pares els animin, però insistesc
en el fet que Ia seva missió ha d'esser
precisament aquesta, Ia d'animar i no Ia
de voler intervenir en excés en les
decisions dels entrenadors.
Duis a terme altres activitats a part
de les puramentesportives?
No, no feim altres activitats perquè
econòmicament no és viable. L'única
cosa que feim són petites festes interiors
i berenades. A més, cada final de
temporada es fa un sopar en el qual
participen totes les plantilles del club.
Durant aquest sopar s'entreguen plaques
i trofeus.
Heusortitajugarambqualqueequip
a fora?
Si, anàrem a jugar un torneig internacional a Alemanya. Quedàrem classificats
en segon lloc. Rebérem subvencions del
Consell Insular i de l'Ajuntament de
Marratxí per organitzar aquesta sortida.
I parlant de subvencions, com vos va
Ia cosa?
He de dir que per part de l'Ajuntament
de Marratxí rebem subvencions i no ens
han negat mai cap ajuda. A part d'aquestes subvencions, enguany hem posat una
quota per al·lot de cinc mil pessetes. Fins
ara no havia pagat mai ningú, però enguany ens hem vist obligats a cobrar
aquesta quota fins a Ia categoria de
cadets.
Puc afegir també que el Consell Insular, a partir d'enguany, paga els àrbitres
des de Ia categoria de cadets fins a Ia de

benjamins. En general, però, les ajudes
que rebem per part del Consell Insular i
del Govern Balear són escasses.
Amb quin pressupost comptau?
Enguany ens n'anirem a devers vuit
milions de pressupost. La temporada passada va esser d'uns sis milions, Ia qual
cosa representa un increment en només
una temporada de diferència.
Heu tengut cap problema amb els
al·lots?
No, els al·lots en general no donen
problemes. A partir dels catorze anys hi
pot haver qualque conflicte, més que res
provocat per l'edat. Amb els grups d'al·lots
més petits les coses funcionen perfectament.
Què vos pareix Pòrtula?
Em pareix molt bé, és una revista molt
interessant i Ia seguesc cada quinze dies.
Josep Antoni Calvo
Catalina Bestard
U.E. Es PIa de na Tesa
Junta Directiva
President, Jaume Vidal
Vicepresident primer, Joan Ramis
Vicepresident segon, Miquel Ribas
Vicepresidenta tercera,
Franciscà Ballester
Tresorer, Toni Tomàs
Secretari, Toni Pérez de Tudela
Vocals, Lluís Olea, Josep Vicente,
Rafel Vaquer, Josep Sánchez, Emili
Sánchez, Gabriel Miralles
Delegat i coordinador, Josep Mayol

PIa de na Tesa Atlètic
Presidenta, Franciscà Ballester
Vicepresident, Joan Cervantes
Secretari, Toni Pérez de Tudela
Vocal, Emili Sánchez
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Guia de Serveis
SERVEIS
PUBLICS
Ajuntament de Mxí

Pòrtol -dijous
CAFÈS
Sa Cabana - dimecres
Es Cine - Pòrtol
Parròquies
Sant Alonso, 600173 Tel 60 20 94
3JP . Ciutat

Àrea de Cultura, 797624 Sant Marçal, 60 20 24 Tel. 989 68 08 39
V del Carme 6021 29
COL·LEGIS
¡Medi Ambient 794643 Policia Local, 60 44 08
Urbanisme, 78 81 36/37 Pòrtula, 79 78 70
Pius
XII - Palma
...
_ „.
Tels 751794/751572
Bombers CIM 085
,
Cementeri 79 51 66
ASSEGURANCES COSMETICA NAT.
Centre de Salut de Mapfre, Pere Ramis
Tot Herba
Muntanya, 60 49 59
Sa Cabaneta, 79 79 53 Es Pontd'lnca, 601510
Creu Roja, 20 22 22
Gesco, Es Pont d'Inca
Dispensaris Mèdics 60 11 63 - 908267523
DENTISTES
Sa Cabaneta, 79 77 85
Es Pla de na T, 795180
Clínica
dental
AUTOSERVEIS
Es Pont d'Inca 794951
Escola de Ceràmica
S'Escorxador 79 73 82
Funerària can Pere
Antoni, 62 01 29
Guàrdia Civil, 60 02 27
Jutjat, 79 78 72
Mercats
Es Pont d'Inca - divend

60 23 11 - 79 40 36

Tel. 60 22 59

ESPORTS
UAlAtO U to I ALV

Es Refugi - Ciutat
La Caixa
Tel. 71 6731
EsPladenaT,601428
Sa Cabaneta, 60 26 17
FLORISTERIES

DeI 14 al 18 de maig al Teatre
Principal, La Flauta Màgica, de Mozart.
DeI 16 al 18 de maig alsjardins de
Ia Misericòrdia i La Rambla, Mostra de
revistes en català.
Dissabte, dia 17de maig, III Diada
popular per Ia Llengua, Ia Cultura I
l'autogovern.
PUBLICACIONS REBUDES:
ANTIGUAS HISTORIAS DEINCA,
de Simón Gual Truyol. Ajuntamentd'lnca,
1996. Parla dels Fuster de son Fuster,
de les possibles murades d'Inca, del
carrer sa Mostra ¡ Ia gent d'armes, de Ia
torre de Santa Maria Ia Major, de l'illeta
del'antiga rectoria,de Ia diligènciad'Inca,
primera a Balears; de l'epidèmia defebre
groga de 1870, de Ia història de Ia plaça
de Mallorca, de les primeres bandes de
música i llurs rivalitats, i d'Inca i el coronell
Luque.
EL CONVENT DE SANT DIEGO A
ALAIOR, de Miquel A. Marquès i Guillem
Sintes. Institut d'Estudis Baleàrics /
Institut Menorquí d'Estudis. 1996.
Volum de 90 planes que conforma
el numero12de Ia col·lecció Monuments

FORNS
Bon Jorn - Pòrtol

De 7 a 14 h 79 75 72
fSPQTr>RIFQ
A n4-

i

PAPERERIES

Tomeu Joan - Pòrtol

Tel. 79 74 40

Tel. 60 22 98

PERFUMS

Flord'Ametler
Servei de taxis
Es Pontd'lnca, 601510 Tel. 6201 29

*
INFORMÀTICA
PuntBak - Ciutat

Tel. 75 72 80
NOTARIES

PUBS
S'Estaca -Sta Maria
del Camí Tel 140787
RESTAURACIÓ
Kalma -Mobles
Sa Cabaneta, 79 79 03

Antoni Roca - Sa CaKto FAUKAN I S
baneta' Es Pont d'Inca
(horesconving.)602285 S'Altell-EsPontd'l.
Tel. 60 10 01
S'Amagat - Pizzeria
ÒPTIQUES
Pòrtol, 79 73 59
Moreno - Palma
Can Farineta
Tel. 2 9 0 8 0 8
Es Figueral 60 43 74
Ciutat - Palma

Tel 46 37 77

de les Illes Balears dedicat a Ia memòria
històrica ¡ artistica d'un emblemàtic centre
religiós del segle XVII dels franciscans
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA Sant
de Menorca .
Adrià (Sant Adrià del Besòs, l-ll 97).

D'entre les revistes associades a
PREMSA FORANA DE MALLORCA
rebudes destacam:
DJJDJJS, 1203(lnca, 17IV97)lnclou
Ia necrològica de Mn. Pere Rubert, rector
que fou de Pòrtol.
FELANITX. 3025 (11 I 97) Hi surt
Cercar Ia confusió, d'Antoni Roca.
Al 3029 (8II) hi trobam Anyd'Ausiàs
March? també d'A. Roca i informa de Ia
presentació del llibre "Jumbo, Kumi" del
mateix autor i Maria I. Deyà a Ia llibreria
Drac Màgic de Ciutat.
FLOR DE CARD, 234 (Sant Llorenç
des C, I 97) Dedicat Íntegrament als 25
anys de Ia publicació. Enhorabona!
MEL I SUCRE. 200 (Sant Joan, Il
97). Número especial de celebració del
dos-cents. Enhorabona!
MIRAMAR. 30 (Valldemossa, l-lll 97)
ElsinteressantsP/ecsdecu/(urapopu/ar
VII són dedicats a les dones a

TAXIS

Il l^n

Sa Cabaneta, 60 27 54

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES:

TALLERS MECÀN.

S'Estel - Pòrtol

Valldemossa. A Ia secció de llibres
trobam una referència a "Mallorca durant
Ia Guerra Civil (1936-1939)" de Josep
Massot i Muntaner.

UN POC DE TOT
PerCORREU ens assabenten que:

Es Pontd'lnca

Tel 79 58 80

SAUBA 85 a 88 (Sant Lluís, I a IV

NO SORTIU
a Ia GUIA?

•»

••

ràpid...
^f^

m

—^™

•

60 31 44
79 78 70
•••••

REVISTA DE RIPOLLET. 106 a 108
(I a III 97).

RODADETER. 565 a 567 (I a III97).
SOM-HI!, 219a 222 (El Malgrat, I a
IV97)
S'ULLDESOL. 77 a 80 (Alaior. I a
IV97).

97).

CONFLENT, 203 (Prades, IX-X 96).
Parla de Sant Agustí dins Ia pintura, de
canals de reguiu, i del poeta Paul
Pugnaud, entre d'altres articles.

Frutas exóticas

CULTURA. 568 a 570 (VaIIs, I a III
97).

DELTA LLOBREGAT. 207 a 209
(EIPrat,lalll97).
FLAMA. 166 a 169 (Olesa de
Montserrat, lalV97).
LLUMIGUIA, 536 a 538 (Cassà de
Ia Selva, I a III 97).
EL MARTINET. 107 a 109 (Sant
MartíSarroca, I a III97).
LCiM, 328,329(Riudoms, I a III97).

VlVlR CON SALUD. 239
(Barcelona, l-ll 97). Dedicat a les fruites
exòtiques amb articles sobre les figues
de moro, els cocos. Ia xirimoia, els
dàtils, els caquis, Ia pinya, els plàtans,
els nísperos, l'alvocat, les fruites del
bosc, i Ia fruita verinosa, entre d'altres.

PANORAMA (Barcelona. I, II, III, IV
97).

PROAESPAIS. 17,18 (Barcelona,
XII96;III97).

r,191a193(L'Hospitalet,
llalV97).

B.-
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Associació de Veïnats Son Daviu

J. Ramon Pina:
"Volem tenir Ia urbanització com Déu mana"
Ens hem acostat a l'Associació de Veïnats de Son
Daviu, un més dels racons urbans que té aquest
municipitan especialque és Marratxí. L'associació de
veïnats Ja duu més de deu anys de rodatge, tot i que
Ia situació de Ia urbanització no s'ha normalitzat del
tot. El seu president, J.R. Pina, ens explicà molt
amablement les passes que ha fet l'associació i les
activitats que han començat a dur a terme per unir els
veïnats.
Per començar, ens podríeu explicar Ia història
d'aquesta urbanització i de l'Associació de Veïnats?
Aquesta associació Ia fundàrem dia 21 de juliol de
1985. Allò que passava aquí és que ens compràvem
una petita parcel·la per tenir una miqueta de terreny.
Aquí és una zona a prop de Palma i molt tranquil·la i per això Ia
gent compra Ia parcel·leta. Però després, què passa? Tens això
i t'agrada molt, perquè surts de Ia vida dels blocs d'habitatges.
Vàrem començar, per dir-ho de qualque manera, com una cosa
d'amics: a fer una caseta per si un dia plovia... Ningú es ficava
amb nosaltres. Tothom va tancar les parcel·les que, per cert,
uns quants aquí havíem sol·licitat permís d'obres per tancar-les
i se'ns varen concedir els permisos fins que l'ajuntament se va
témer que això era una urbanització pirata.
Com està el tema de Ia legalització?
Ara Ja tenim presentats diversos projectes. Per cert, el darrer
que entregàrem va esser l'any passat i l'hem fet seguint Ia que
ha estat sempre Ia nostra idea de futur. Volem tenirla urbanització
com Déu mana: legalitzada, amb les corresponents voravies,
tots els servicis que fan falta, Ia infraestructura, és a dir, tot allò
que correspon a una urbanització.
Quinesaccionsvàreuduratermepersolucionaraquests
problemes?
Idò bé, des que ens temérem que no fèiem les coses com
tocaven, entre tots vàrem fer un esforç i fundàrem l'associació
de veïnats, perquè consider que era una de les coses principals
que havíem de fer. La va fundar D. Toni Company. EII n'era el
president i Jo el vicepresident. Al principi erràrem les passes,
perquè agafàrem un misser, D. Miquel Deià, i ens va desplomar
igual que a un colom. Ens va fer una sèrie de promeses falses...
Be1 allò que passa. Vàrem veure que anàvem equivocats i
agafàrem una altra línia. D'altra banda, estam molt contents
amb l'ajuntament, Ja que tant en Martí Serra com en Miquel
Bestard ens han ajudat bastant. Ens han donat suport en tot allò
que han pogut i ens han orientat.
Quins projectes heu presentatal'ajuntament perresoldre
els problemes més urgents?
Hem presentat diversos projectes: per exemple, el
d'eixamplar els carrers ¡ fer les voravies, equipar Son Daviu dels
servicis de les aigües brutes i netes... A més, l'electricitat i el
telèfon han de passar per davall les voravies. Tot això som
conscients que ho hem de pagar nosaltres. Al projecte que hem
presentat crec que hem de recular un metre i mig per banda, és
a dir, deixariem el carrer com està (en sis metres) i 1'5O a cada
costat de voravia.
Teniu problemes de vandalisme?
Be, gràcies a Déu, hem tengut moltissima de sort. S'ha
donat el cas de robar un parell de pollastres, uns coloms... Però
res més.

H'LIl>l< V ATACA I)Iu BKLL MH;

Quines activitats duu a terme d'associació
de veïnats?
Feim les festes d'estiu. Començàrem a ferles perquè som conscients que les festes uneixen
els veïnats, encara que després hi hagi crítiques.
Vos explicaré que sortim sense pressupost;
enguany hem començat a rebre una petita (però
molt bona) subvenció de l'ajuntament. L'any
passat férem una festa d'estiu impressionant,
varen esser quatre dies que ni nosaltres ens ho
pensàvem. Perquè vos faceu una idea: teníem
tres-centes cadires i no n'hi havia ni una de buida,
hi havia gent dreta, el bar ple... I ni tan sols hem
pogut dur un conjunt musical. Ens hem dedicat al
ball de bot i a les sevillanes, bàsicament. També vàrem dur una
banda de cornetes i tambors.
Teniu localsocial?
No. Allò que passa és que entre tots els veïnats vàrem
comprar un solar al final de Ia tercera travessia. El projecte
nostre és fer aquí una espècie de parc i un local social perquè
l'associació de veïnats es pugui reunir. Ara, quan hem de fer una
assemblea, demanam el local social a l'Associació de Veïnats
des Garrovers i ens va molt bé.
Quants d'associats teniu?
Són 84 propietaris i tots són associats. S'habita un 40% de
Ia urbanització en aquests moments. I durant l'estiu un 100%,
hi ha tothom.
Quines queixes vos fan arribar els associats?
Be1 he de dir que Ia gent és molt conformista. Fins i tot hem
fet reunions per presentar els projectes als veïnats i quan venien
els precs i preguntes tot els pareixia bé.
Quins problemes teniu per aquesta zona, a part dels
esmentats anteriorment?
EIs principals problemes que tenim són els contenidors i
l'enllumenat dels carrers. Això és completament obscur. Vàrem
presentar una instància a l'ajuntament per veure si ens podia
posar uns fanals, però ens va venir denegat, Ja que, estant en
projecte de legalització, no ens pot dotar d'aquests servicis. Ara
bé, no hi estam d'acord, amb això. Si miram els rebuts de Ia
contribució, pagam com a casa i com a sòl urbà. Pagam com
si fos una casa a Pòrtol o a sa Cabaneta, per exemple. D'allò
que es queixen els veïnats és que pagam uns imposts
americans, perquè enguany ens els han apujat bastant, i rebem
uns servicis africans. L'únic servici que tenim, ¡ n'estam molt
contents, és el de Ia vigilància policial.
Josep Antoni Calvo
Catalina Bestard

Son Daviu
Junta Directiva de l'Associació de Veïnats
President, Josep Ramon Pina
Vicepresident, Domingo Rego
Tresorer, Santiago Velazco
Secretari, Àngel Crespo
Vicesecretari, Manolo Rosales
Vocals, Pere Díaz, Esteve Escudero, Rafel Moyà, Rafel
Fernández, Pasqual Martín, Teresa Lion, Rafela Ruiz.
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ELS ESCOLTES, A SANTANYÍ PER SANT JORDI
L'agrupament escolta Soca-Arrel, de Pòrtol, amb totes les seves unitats (Ferrerets, Llops / Daines, Rangers / Esplets,
Pioners / Caravel·les i Ruta) a Ia Diada de Sant Jordi celebrada al camp d'en Bosch de SantanyL La foto familiar és presa
dins les escoles d'aquell poble.
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- On arribarem!A Ia plana 3, el peu de foto del Sr. Montilla diu: "Toni
Montilla vol arribarfins el fons". On arribarem! Som pitjorsque TeleSinco!
- A Ia pàgina 5 hi ha una foto de no se sap ben bé què, i diu que és
unaagranadora.Laveritatesquejoniveigperonescondueix,nionduu
lagranera...
-AIa pàgina 7, hi ha una foto divertida, Ia de Ia partd'abaix, onveureu
que hi ha un senyordret a l'esquerra, amb tres senyors més una mica
més a Ia dreta, que estan tots torts, i sembla que el priraer estigui
empenyent els altres tres...
- A Ia pàgina 10, Ia primera foto d'un equip de futbol on elsjudagOrs
fantresfiles!!!
-AIa 11, a Ia foto dels escacs veureu com a Ia dreta hi ha una al·lota
arraconada que no devia volersortira Ia foto... Idòhi ha sortit!!!
- Jo de Pòrtula faria arribar el telèfon 970-435568 a n'Aduardo
SaPlana... tal vegada Ii sigui útil.
GAVIM
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