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La quasi proverbial inhibició d'Inca per l 'activitat
ciutadana és periòdicament desmentida per una sèrie
d'associacions de molt divers caire que, dés de una
precarietat sovint heroica, animan i donen interès al
de vegades esmorteït devenir ciutadà. Aquest mateix
estiu Ia penya constant "Blanc i Negre" ha entregat
amb molt importants asistències els seus premis
anuals i Adena a duit a terme una interessant i variada
activitat de preservació i coneixement de Ia natura.
Dins el mateix camp son celebrades les iniciatives de
Ia associació "Amics dels Cavalls" i el mateix podríem
dir dels que treballen per promocionar Ia filatèlia,
l'excursionisme, els toros o l'esplai, per posar quatre
exemples.

Es doblement merítòríca Ia subsistència d'aquestes
entitats que, molt lluny d'interessos econòmics i polí-
tics, prestigien a Ia ciutat i fan que pogem veure refle-
xat el nom d'Inca als mitjans d'informació donant
protagonisme a noticies eminentment positives.

Disortadament és tan sols l'interés, quasi Ia tossu-
desa, dels particulars, Ia que aconsegueix dur a bon
port tores aquestes iniciatives. L'ajut oficial és pura-
ment simbòlic i això tan sols demostra curtesa de
mires i poc interès pel futur de U nostra ciutat. A
Mallorca s'ha entés perfectament Ia importància de Ia
promoció i es cuida amb vertadera delicadesa tot alló
que pugui dur pel mon el nostre nom. Qualsevol per-
sona que minimament col.labora amb l'idea de fer
propaganda de ía nostra UIa rep el merescut homenat-
ge de gratitut.

Aquí no. A Inca el que vol ver qualque cosa pel
poble es troba tot sol davant l'adversitat. No es dispo-
sa de locals, d'ajuda econòmica, de medis que facili-
ten una determinada labor.

També en Ia carrera de Ia recuperació del gust per
viura a una ciutat, hem quedat lamentablement darre-
ra. Ciutats com Madrid frueixen ara d'una vida ciuta-
na cantada per tot arreu. Lesmanifestacions culturals
que s'organitzen donen Ia volta al pais. Sense anar tan
lluny, Palma és un exemple de com s'ha d'entendre Ia
vida en Ia ciutat. EIs festivals de teatre, concerts,
actuacions al carrer, son a l'ordre del dia. I encara do-
nant un exemple d'una ciutat més petita, de tos es
conegut el prestigi de les activitats culturals que, pro-
tegides pels respectius ajuntaments, es celebren a Po-
llença o a SoUer. Aqui tan sols ens queda Ia callada
feina dels que aconsegueixen no quedar pel cami.
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CRmQUES POPULARS

He llegit amb autèntica
indignació les declaracions
que recentment ha fet a Ia
premsa mallorquina Jorge
Verstrynge, un dels segons
d'En Fraga, amb Io qual ja
hauria d'estar dit tot. El
cinisme i Ia cara dura
d'aquesta gent te per limit
únicament l'inmensitat de
l'univers o Ia capacitat d'un
pou sense fons. Atenent a
estratègies massa claras per
no semblar premeditades,
aquesta gent es dedica a re-
petir per tot arreu on van
les mateixes cosas, avorrei-
xen els morts. Ara En Vers-
trynge bravetja de que pot
acabar l'Operació Roca si
ofereix al Hder del refor-
misme una cartera minú.te-
rial. Ara diu que En Felipe
Gonzalez ho fa tan mala-
ment que el govern no vol
encarregar enquestes per a
sebre l'opinió de Ia gent. Jo
no vulll esser tan dogmàtic
i accpetaré que els socia-
listes han fet coses bones i
coses dolentes, però crec
que han tengut, per primer
cop en aquest pais, el valor
d'acceptar les equivocacions

. i de rectificar. Crec que l'ac-

ció del govern socialista és Ia
mes honrada que ha tengut
Espanya en els darrers anys
i, per suposat, molt més
impecable que el govern
dels aliancistes que ara ma-
teix tenen capacitat de ges-
tió.

La meva referència és
clara cap al govern balear,
dominat per AP. Es qué al
govern de Madrid hi ha
escàndols tan flagrants i
dificils d'explicar com les
subvencions per forratges,
les obres fetes per empreses
de dir'gents d'AP al Parla-
ment i al Consolat de Mar,
els contractes a asesors que
sols cobren i l'existència
d'un conseller que cobra un
grapat de cent de mils de
pessetes mensuals i asegura
que es pobre i no pot fer el
servei militar?

Senyors, vergonya i agra-
nin primer a casa seva, des-
prés ja tendràn entitat mo-
ral per a tirar Ia primera
pedra.

Un votant socialista.

caza*pesca*deportes

bernardo salas,i7/tel.5oo72i
inca/mallorca

EL FEMER D'INCA

De pronto me entero de
que en Inca hay un impor-
tante vertedero que utiliza
media, o casi toda, Mallorca.
Encima, mi ignorancia no
tenía límites pero con ella
estaba más tranquilo, parece
que el vertedero en cuestión
es de los llamados "incon-
trotodos", con el consiguien-
te peligro si los vertidos van
a más, para Ia salubridad
pública. Y por fin llego al
máximo de mi asombro al
saber que este vertedero
existe en Inca porque no
existe en otro sitio, es decir,
que naide quiere su basura
y nosotros, que vamos de
qugotes por Ia vida, acepta-
mos el quedárnosla. La
nuestra y Ia de los pueblos
aledaños.

Pues muy bien. Cono-
ciendo esto me hace gracia
el guirigay montado en
Andratx por un torrente de
aguas sucias que van a Ia
mar. Siendo, como es, una
animalada, esto que nos pa-
sa a nosotros Io es más.
Yo no se, pero me parece
que no tenemos obligación
de aguantar esto y que si
no hay porque aguantarlo,

alguien debería poner coto a
Ia situación. Obien se ar > • -
gla el vertedero y se Ie dan
garantías sanitarias, o bien
se clausura y que se queden
con sus basuras los que las
tengan.

Jose Recio

Hhstudi d'Expressió
).. i Dansa

c/ dr.miguel servet, 21 - inca



DPInIO
Agraesc el que se m'hagi convidat a sortir a te llum

en aquesta galeria d'opinió. Per què? Sencülament,
per esser un mitjà de comuni<xcio que crec molt
eficaç per arribar al poble, a aquest poble que mos
ajuda i ampeny a seguir colJaborant anaquesta tasca
de mantenir viva Ia veu de les ciutats i viles de Mallor-
ca.

El motiu? Crec que no és altre que l'haver estat
recentment elegit President de l'Associació de Ia
Premsa Forana de Mallorca, en te qual està integrada
aquesta inquera publicació RAIGUER. He de fer
avinent que no esperava aquesta distinció que m'han
fer els representants de les pubUcac:ons que formen
part de l'Associació, i que tampoc no ho desitjava,
perquè és un càrrec amb moha responsabilitat. Però
una vegada acceptat procuraré complir Io més bé pos-
sible amb aquestes responsabilitats; endemés crec que
aquest fetesl'accept<icio,per part de tots els associats,
de Ia feina realitzada per l'anterior Junta Directiva
encapçalada per Santiago Cortés. I això m'obliga
molt; l'haver estat precedit d'un equip que tan encer-
tadament ha superat tots els obstacles i problemes
que hi ha hagut des d'aqueU ja llunyà començament
a l'any 1.977, i ha sabut posar l'Associació a laltiiru
que actualment està.

Per tot això i per un dels principals objectius de
l'Associació, seguiré lluitant perquè tots els poblesde
Mallorca tenguin te seva publicació. Recordem aqueUa
frase: "Poble que no té veu pròpia, és un pobIe
mort". I que endemés, totes aquestes pubUcack>nes
estiguien integrades dins l'Associació de Premsa
Forana, per fer un cos fort per poder Uuitar per acon-
seguir tantes coses que necessiten els nostres pobles
i al mateix temps tenir a tota Ia gent degudament in-
formada.

També vuU dir que te responsabilitat ha d'esser
comportida, no han d'esser sotement responsables
les persones que mos dedicam directament a fer Ia
revista o boUeti, si no que també tenen obligació de
col.laborar moltes altres persones i no diguem les enti-
tats culturals, esportives o de diferent caire, ajunta-
ments, grups polítics, etc.; quan em referesc a te col.
laboració també ho dic referint-me a te part econòmi-
ca, ja que sense aquesta, res o molt poc es por fer.

Per acabar vos vuU animar a uns a seguir esdawnt
com ho estau fent, i als altres comprensió davant
qualsevol falla o desànim que hi pugui haver.

A te vostra disposició CARLES COSTA (*)

(*) President del'Associació de Premsa Forana.

pPFMSfl PORflnflN. Voi Vs_j 1 i v_ v_y Js^i

jaime estrany

Plza. España, SS
Teléfono 501510

e q u i p o s de
o f i c i n a

mca

MUEBLES Oficina
Máquinas Escribir Electrónicas
Calculadoras Electrónicas
Tratamiento de Textos
Fotocopiadoras
Micro-Ordenadores
Ordenadores Personales
Servicio Técnico.



Inca, que mai ha viscut
amb intensitat comparable
a altres llocs urbans de Ia
nostra geografia l'esdeveni-
ment de Ia democràcia, pa-
teix ara amb una cruesa es-
feridora el que s'ha donat
a conèixer com a "desencis".

La primera manifestació
d'això és l'escassa militància
política dels partits a Inca.
Una circunstàmcia d'aquest
tipus mai es pot imputar a Ia
gent, al veïnatge en general.
Es ben evident que l'interés
per Ia cosa política persis-
teix i ue Ia quota de militàn-
cia política que correspon-
dria a una ciutat com Inca
existeix, encara que resolgui
les seves ansies de participa-
ció política per altres vies
com Ia discusió pública de
problemes polítics, Ia re-
mesa de cartes als diaris...

D'aquest anàlisi es de-
dueix que a Inca, benhauta-
dament, funciona el respec-
te a les insitutcions, l'interés
per l'actualitat política i
l'acord amb el sistema de-
mocràtic. Qué es idò Io que
no funciona aqui?

UNA CLASSE POLITICA
MEDIOCRE

Amb excepcions molt
honroses, Ia classe política
d'Inca està composta per
nouvinguts amb bona volun-
tat però nula experiència,
homes de mil servituts pocs
escrúpols i ambigües aspira-
ciones, desconeguts perso-
natges de dubtosísima vàlua
i coneguts individus Ia vàlua
dels quals és massa conegu-
da.

Amb aquest planter de Ii-
ders no s'ha pogut aconse-
guir altre cosa que dos con-
sistoris democràtics inte-
grats per persones quasi to-
talment diferents, i amb una
composició política tan dis-
tinta com és impossible tor-
bar-ne d'altre a tot el pais.

Aquesta poca constància,
provocada tant per l'entitat
de Ia majoria de les baixes
com per Ia dubtosa consis-
tència de les seves ofertes
polítiques provoca una lògi-
ca inquietut de l'electorat
que manifiesta més preocu-
pació per ofertes més clares,
com per exemple les que in-
tenten l'accés a les Corts
espanyoles.

LA SITUACIO ACTUAL

La reflexió que aqui es
proposa ha estat ja asumida,
segons les noticies a que ha
tengut acces RAIGUER, per
Ia totalitat de les executives
dels partits polítics a Palma.

Passant una ràpida revista
a cada un dels partits amb
presencia ciutadana ens tro-
bam en primer lloc amb Ia
curiosa situació que viu
Unió Mallorquina. Aquesta
no ha variat molt de Ia des-
crita en aquesta mateixa
revista (n.o 3, marcç 84) i
que no ha pogut esser des-
mentida per Ia majoria mu-
nicipal. Encara que es man-
tenen les formes, Ia prefe-
rència de Palma per Miquel
Payeras com a nexe natural
de UM-Paüna amb UM-Inca
no ha estat amagada sino
més aviat potenciada i posa-
da en evidència. Això ens
prmet insistir en el nostre
anterior anàlisi de Ia situa-
ció: Ia direcció 1el partit
confia en Payeres i manté
a Pons per el seu indubtable
"charme" elecotral. La in-
minent reconversió del par-
tit regionalista podrà com-
portar una reestructuració
en Ia militància, en Ia que
no son probables moltes sor-
preses. En tot cas serà inte-
resant veure com Ia capaci-

tat d'adaptació a les cir-
cumstàncies dels polítics
comporta un nou canvi de
sigles polítiques. I van...

Un equivocat "ticket"
electoral provocà un cert
fracàs del socialisme a Inca.
L'acció de govern pot haver
començat a propiciar una
base sòlida damunt Ia que
edificar un partit que, avui
per avui, manté a Inca un
dels rédits electorals, en
eleccions locals, més baixos
e incomprensibles de Ia nos-
tra Comunitat. La labor
opositora del socialisme a
Inca ha elegit el consens
com a tàctica més positiva.
La manca de conflictes
greus i de grans compromi-
sos municipals han permés
el que aquesta estratègica
doni bons resultats i que
posibiliti una tranquilitat
imprescindible per a Ia edi-
ficació del derruït edifici
socialista a Inca.

En termes absoluts el
PSM ha passat de tenir-ho
tot a protagonitzar una pre-
sència quasi simbòlica a Ia
SaIa. Per circumstàncies i
pactes de tots coneguts, els
nacionalistes formaren part
del primer govern municipal
democràtic. Aquells foren
els millors moments del na-
cionalisme a Inca. A partir
d'aquelles dates el crèdit
dels representants de l'es-
querra nacionalista a anat a
Ia baixa. EIs motius son



complexes i no sempre
aliens a Ia gestió de l'execu-
tiva local. Un urgent periode
de reflexió s'imposa al partit
per tal de salvar el que es
pugui i donar ales a una
militància jove i disposada a
fer coses, gens afectada
pel desencis que pogué pro-
duïr en militants més expe-

rimentats els mals resultats
de les pasades eleccions. En
aquest cas també Ia direcció
del partit pot dir, en breu,
Ia seva.

Aliança Popular és un
dels partits amb més bona
salut, encara que curiosa-
ment els resultats que ob-
tingué en les pasades elec-
cions seràn, segons anàlisi
polític generalitzat, els mi-
llors als que pugi aspirar.
Com a tantes altres bandes,
d'Aliança Popular a Inca és

diu que ja ha tocat el seu
sotil. L'equip presentat a les
eleccions té un innegable
pes, encapçalat per un nota-
ble integrant del "clan Ca-
nellas". La falta d'alicients
a Ia seva gestió municipal
i Ia irrupció de noves op-
cions de dreta moderada po-
ren diversificar el vot con-
servador i ocasionar l'estan-
cament o Ia baixa dels
"liberals^onservadors" enca-
ra qu el partit si funciona a
Inca i que, a pesar de deplo-
rables actuacions, dos desta-
cats militants de Ia coalició
AP-PDP-UL, ocupen càrrecs
molt importants en el Go-
vern Canellas.

Finalment analitzar de
pasada el cas del grup comu-
nista que és debat en lamen-
tables disensions internes a
nivell estatal i que a Inca
conta amb un significat Ii-
der i un innegable pes entre
Ia classe treballadora. Tan
mateix el sector que dona
suport als comuniestes no
és majoritari ni tan sols en
aquest darrer col.lectiu es-
mentat.

D'aquest anàlisi d'urgèn-
cia podría deduïr-se que Ia
desconcertant acció dels ho-
mes que lideren o represen-
ten les opcions polítiques a
Inca no suposen, en Ia majo-
ría dels casos, un alicient
per als simpatitzants o vo-
tants que, com deiem abans,
sofreixen d'una manera acu-
sada el desencis que avui és
cerneix sobre el pais.
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EL CAMP
CONSTRUCCIONS

IL·LEGALS
MaUorca há tengut sem-

pre una població eminent-
ment agrícola, i així podem
observar encara residus
d'aquest fenomen: els mar-
ges de pedra a Ia serra nord,
les canaÜtzacions d'aigua,
els terrenys guanyats a l'al-
bufera a Ia zona de Sa Po-
bk, Ia dessecació del PIa de
Sant Jordi, els mok'ns per a
l'extracció d'aigua. Avui,

però, ens trobam de ple en
una societat industriatitzada
que ha perdut Ia visió real
de Ia utilitat del camp, i
aixi' només intcntam tor-
nar-hi com a desintoxicació,
o com a esplai per conrar Ia
petita parcel.la dels diumen-
ges.

Voler tornar al camp és
positiu, però fer-ho sense
cap planificació, de qualse-
vol manera, dividint finques,

xapaht possessions, des-
truint possibles explotacions
agrícoles, no pot esser mai
bo. Tot possible canvi s'hau-
ria de recolzar sobre estudis
seriosos del Ministeri d'Agri-
cultura i de cada terme mu-
nicipal.

A Mallorca, les petites
parcel.lacions són cosa de
cada dia, i es /a normal in-
tentar aconseguir una
segona vivenda al camp, sen-

se pensar per res ni en eIs
perjudicis ni en els benefi-
cis que en poden ser conse-
qüència.

Qualsevol persona que
compri o rebi com a herèn-
cia 1/2 quarterada de terre-
ny i vulgui construir, ha de
passar primer per una sèrie
de requisits: papers i des-
peses per realitzar el pro-
jecte, presentació a l'ajun-
tament corresponent, etc.



*NormesGenerals: en sòl
rústic no es podran realit-
zar altres construccions que
les destinades a explotacions
agrícoles que tenguin rela-
ció amb Ia naturalesa i des-
tí de Ia finca i s'ajustin als
plànols o normes del Minis-
teri d'Agricultura, així com
les construccions i instal.la-
cions lligades a l'execució,
entreteniment i serveis
d'obres púbUques.

*Condicions de parcel.la-
ció: Es prohibeix taxativa-
ment tota parcel.kció. Que-
da exclosa Ia possibilitat de
practicar noves segregacions
d'una mateixa finca matriu
amb finca d'edificació, i Ia
construcció d'accessos a les
parcel.les.

No s'admetrà cap par-
cel.la que sigui producte de
Ia divisió o segregació de les
ja existents, en no ser que
compfesqui les unitats mí-
nimes de conreu assenyala-
des pel Ministeri d'Agricul-
tura, que per a les Illes Ba-
lears es varen fïxar en 2.000

ó 15.000 metres quadrats
segons siguin terres de rega-
diu o de secl.

Per tant, perquè una par-
cel.la sigui apta per a edi-
ficar-hi, ha de tenir aques-
tes unitats mínimes de con-
reu, en no ser que Ia finca
fos escripturada, sense divi-
sions posteriors, abans del
27 de maig de 1958, data
en què es fixaren per a
Balears tals unitats míni-
mes.

*Condicions d'ús. 1. Les
úniques edificacions perme-
ses seran les destinades a
explotacions agrícoles, i les
construccions i instal.lacions
Uigades a l'execusió, entre-
teniment i servicis d'obres
públiques.

2. Es podran bastir cons-
truccions d'utilitat púbh'ca o
interès social, amb Ia llicèn-
cia tramitada d'acord amb
l'article 43.3 del Text Re-
fós de l'actual Llei del Sòl.

3. Es podran construir vi-
vendes unifamüiars aillades,
quan no existesqui, raona-

blement, Ia possibilitat de
formar nucli de població.
Fins que no s'aprovin les
Normes Subsidiàries provin-
cials, per a Ia definició del
concepte de formació de nu-
clis de població, les Uicèn-
cies d'obres seran tramitades
a trave's de Ia Comissió Pro-
vincial d'Urbanisme d'acord
amb l'article 43.3,ja esmen-
tat: únicament es podrà
construir una sola vivenda
per parcel.la, o dues si el te-
rreny té més de cinc hectà-
rees.

4. Queda exclòs l'ús resi-
dencial, públic, industrial o
de servicis, en no ser en
aquest darrer cas si l'ús va
destinat al servici de l'explo-
tació agrícola, ramadera o
forestal.

*Condicions de l'edifíca-
ció. 1. L'edificació serà de
tipus aillat. Queden prohibi-
des edificacions característi-
ques de les zones urbanes.

2. L'edificabflitat màxi-
ma de Ia parcel.la serà de
O'2m3/m2...0'05m2./m2.

3. L'ocupació màxima de
l'edificació a Ia parcel.la serà
del 5 per cent.

4. La distància mímina
de les edificacions als lí-
mits de Ia parcel.la serà de
10 metres, i si Ia parcel.la
dóna a un camí veïnal; ki
separació de l'edificació a
l'eix del camí serà de 21 me-
tres. CaI observar que si no
es poden complir aquestes
dues condicions Ia parcel.la
no serà edificable.

5. L'altura màxima serà
de 12 metres i el número de
plantes, de 2.

6. El volum màxim per
edifici serà de 5.000 me-
tres cúbics.

7. La separació mínima
entre edificis serà de 5 me-
tres.

*Condicions del tancat.
L'altura de Ia paret amb ma-
terials d'obra no podrà pas-
sar d'un metre en tot el
contorn de Ia parcel.la.

*Condicions d'estètica.
El caràcter de les construc-
cions serà el tradicional en
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harmonia amb el conjunt
paisatgístic. S'utilitzaran
materials i colors que vagin
bé amb l'entom, i es reco-
mana l'ús dels materiak pe-
tris de Ia locaütat i els co-
lors ocre o terrós clar.

Totes les condicions
anteriors són positives, però
si passejam pels voltants
dels nuclis urbans, per prop
d'Inca per exemple, podrem
observar que alguns camins
són plens de construccions
que ens fan pensar ben aviat
en Ia necessitat del camió
de recoUida de fems.

Cadascú fa allò que pot,
però Ia quaütat i l'estètica
solen ser deplorables. No
trobem les típiques casetes
de pedra, d'aiguavés, tinó
totxos, cobertes d'uraUta i
colors que es baraUen amb
els del paisatge.

Te solució, aquest tipus
d'edificacions? La podria
tenir? TaI vegada és millor
obÜdar^e'n? Quantes edifi-
cacions tenen el permís ne-
cessari? El problema de les
parcel.lacions en sòl rústic
podria millorar si cada mu-
nicipi en el seu PIa general
quaUficàs unes zones con-
cretes, sense interès agríco-
la, com a Uocs de possible
parcel.lació (zones de ma-
tes, garriga baixa, roquis-
sars...) i així, enferparcel.la-
cions noves no es faria mal
a les zones agrícoles.

En començar les obres
s'haurien d'exigir unes mí-
nimes condicions, i inspec-
cionar-les. S'haurien de san-
cionar les divisions rústi-
ques, i els notaris haurien
d'exph'car a tots aqueUs que
volguessin dur endavant
una divisió de terrenys amb
ganes de construir, que evi-
tassin les parcel.lacions pe-
tites i així s'evitarien les de-
negacions de permisos. O
que en encarregar ah diver-
sos arquitectes Ia reaUtza-
ció dels plans d'urbanisme,
fer que també hi interven-
guessin perits o enginyers
egrònoms.

Avui en dia ja és molt
difícil, però potser que en-
tre tots poguem aconseguir
una illa menys parcel.lada
i amb possibilitats de poder
utilitzar molt més les terres
per als conreus.
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PLACES ESCOLARS:
UNA ASIGNATURA PENDENT

L'increment en Ia deman-
da de places - escolars ha
experimentat un creixement
constant e important, en Ia
darrera dècada, a Ia zona
escolar que té per capital
Inca. Aquesta circumstància
s'ha vist acompanayada, en
Ia mida de les possibilitats
de l'administració, amb un
increment en les places esco-
lars que ha resultat, en de-
terminats casos, insuficient.

De cara al proper curs es-
colar, que ja tenim damunt,
ens trobam que els centres
públics de Ia nostra ciutat
poren donar cabuda a totes
les demandes de places en
l'ensenyança obligatòria, es
a dir, l'E.G.B. Elsproblemes,
no gaire importants a dir ver
se centren en el Batxillerat
que, com és sabut, no es una
categoria docent obligatòria.
Si no es troben solucions de
darrera hora, quaranta estu-
diants de batxülerat que
pretenien dur a terme els
seus estudis a centres pú-
blics, no podràn començar
el curs.

MANCA UN ALTRE
INSTITUT

Junt a l'apuntat incre-
ment en Ia demanda iuna
certa estabilitat en l'oferta,
Ia causa principal d'aquesta
situació es l'absència d'un
institut estatal que descen-
tralitzi el paper que juga el
Berenguer d'Anoia. Es ben

L* demanda supera a l'oferta de places escolars a Inca.

sabut que gent de pobles
tan distants com a Pollença
oArcúdia té l'institut d'Inca
com el més pròxim als seus
domicilis. Aquesta situació
pot corregir-se si prospera
Pedificació d'un nou institut
a Sa Pobla, per a Ia qual co-
sa l'Ajuntament d'aquest
poble ja ha donat uns tocals.
Aquesta mida, tan necesària,
podría dur-se a terme en el
proper any i descongestiona-
ria, lògicament, a l'institut
d'Inca.

LA NECESARIA
CONCIENCIACIO

Però, a Ia llarga, tampoc
aquesta mida bastarà per
atendre les necessitats, tan
importants i progresives, de

Ia nostra comarca. Un im-
portant canvi de mentalitat
s'imposa i és, a llarg termini,
l'unica i més racional solu-
ció. Segons fonts de Ia direc-
ció provincial del ministeri
d'Educació i Ciència, una
part molt important dels
alumnes que estudien el bat-
xillerat no continuen des-
prés els estudis universitaris,
dedicant-se a oficis que no
exigeixen aquella preparació.

Es necesari aixecar una
espècie de desprestigi que
envolta als estudis de For-
mació Profesional, conside-
rats sempre com una "ger-
mana lletja" dintre de Ia ga-
ma dins Ia qual el jove pot
triar. La Formació Profesio-
nal dona estudis de Ia matei-
xa categoria que el batxille-

Foto Quetglas

rat en qualsevol dels seus
niveUs i és el pas lógic per
a Ia persona que en Ia seva
vida laboral vol desenvolu-
par qualsevol professió. La
potenciació per part de les
autoritats escolars d'aquests
estudis i el canvi de mentali-
tat dels pares i estudiants
pot ocasionar un major éxit
d'aquesta disciplina, Io qual
representaria una postura
molt lògica de Ia societat
i molt mes acorde amb el
que és ja una realitat a paï-
sos més desenvolupats, on
per raons pràctiques i per
l'existencia d'una major cul-
tura no opera ja el sindrome
del "fill amb estudis univer-
sitaris".

J.R. -M. F.

fo6cQ^
Llenceria

rodats carrer ma jo r ,2o -ínca



• El procès de despersonalitzaciô que viu Inca té en
l'Ajuntament un inestimable col.laborador. Les obres
recentment realitzades en son un exemple clar de Ia seva
inquebrantable voluntat de transformar Inca en una
ciutat "standard" i sense el més minim encís ni valor
arquitectònic. Vegeu per exemple les noves dependèn-
cies municipals. Quina conjunció guarda, per exemple, Ia
nova façana amb el seu_gntorn?

• Una qüestió aparentment banal té molt preocupada
a aquesta-comare aquest estiu: Haurà tornat a presentar
certificat de pobressa en Tofol per lliurar-se de Ia "müi"?
Si no ha argumentat això altre excusa haurà trobat i pen-
sant amb això se m'ocurre una reflexió: quina credibili-
tat podrà tenir el seu missatge si se vol presentar en unes
properes eleccions?

• Recentment un dels cinemes d'Inca, en concret el
Mercantil, ha canviat de mans. Celebram el que els pro-
blemes econòmics no provoquin Ia seva desaparició i què
una ciutat tupada en l'aspecte cultural pugi conservarel
satisfactori número de tres sales de cinema.

• Hi ha regidors, tant de Ia majoria com de Ia oposició,
que fan menos feina que un abric a l'estiu. N'hi per Io
tant que son totalment desconeguts per Ia gent, encare
que a les eleccions s'inflaren a fer "manning" (expressió
d'un 'gran' polític inquero), es a dir, a donar Ia mà al
possible elector. N'hi ha en canvi que son conegudissims,
és clar que per aficions paraleles a Ia política, com per
exemple un que ha demostrar aptitus vertaderament
inusuals per jugar sense descans als es^acs i trobar apar-
cament davant l'Ajuntament.

• "Raiguer" pubh'cà el pasat número un preocupant
article sobre Ia carn que és decomisa a Ia nostra ciutat.
L'article ha estat reproduït per Ia premsa de Pàlma i
comentant a diverses cadenes de radio. Fins i tot Un alt
càrrec de Ia conseUeria d'Agricultura reconegué en privat
a un redactor d'aquesta revista Ia importància del fet.
Mentrestant, aquí ningú ha dit res, ni una exph'cació, ni
una justificació, ni un anunci de noves actuacions...

•Tant de bó que Ia Comunitat Autònoma si pareix dispo-
sada a evitar aquests abusos i ja ha anunciant el tanca-
ment d'un escorxador privat i Ia segura clausura d'un
altre si en un termini raonable no cumpleix ni de prop.
A l'hora de confirmar aquestes dades fonts de Ia C.A.
afegiren: "cap dels dos excorxador es el d'En Soler no
vos malpenseu". No, si noltros no hem dit res.

• El secret d'algunes reunions municipals no es respecta
donant-se el cas de que particulars interessats en l'apro-
vació o denegació de determinats decrets han sabut de
l'actitut negativa per als seus interessos de regidors de Ia
oposició. Aquesta antidemocràtica actitut es unatàctica
brutísima que va en detriment dels interesos d'Inca.
L'acusació no es pot fer a ningú en concret, encara que
sembla lògic que tan deplorable comportament no es rea-
litzat per part dels regidors de Ia oposició, que han de so-
frir els plors dels particulars que tan sols pensen en pi
seu benestar.

• Certa instància en Ia que RAIGUER demanava igual
tracter econòmic de l'Ajuntament que altres publica-
cions locals, dorm el judici dels justos a qualque calaix
de qualque oficina sinistre de Ia SaIa. Es curios observar
Ia via que l'esmentada instància va fer en arribar a les
mans de qualque premsa i Ia poca pressa que tenen en
canvi les mateixes mans que Ia feren pública, en que cul-
mini amb éxit Ia seva carrera municipal. Si els asumptes
de Ia ciutat son tractats amb Ia mateixa celeritat ens ex-
plicam de sobres que les coses vagin com van.

• Denúncia d'un conegut dirigent socialista molt rela-
cionat amb l'esport: "El nostre partit enten Ia política
de subvencions esportives amb una gran equanimitat i
justicia i no com altres partits que donen ajudes econò-
miques pensant domés en interessos partidistes. Aques
és el cas del Constància que ha rebut una important
quantitat debut a l'adscripció política del seu president".
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L'església ha estat reno-
vada i modificada durant eb
darrers segles. Algunes de les
obres reaützades han deixat
constància de Ia data en que
foren fetes. La primera re-
forma és de l'any 1653,
Ia segona en el 1.709
-trobam Ia data inscrita en
el lavabo de Ia sagristia-,
l'any 1.732 se'n fa una altra,
Ia data està inscrita a to
llinda de Ia porta lateral
actual.

L'edifici de l'església ac-
tual és de Ia segona meitat
del segle XVIII. A una cer-
ta altura de h torre des
campanar hi ha Ia data 1789
i a un angle de k cornisa
exterior, baix les teulades,
hi figura Ia inscripció de
anyl811. -

L'edifici és de planta rec-
tangular, consta d'una sola
nau amb capelles quadrades,
entre els pilars del mur, que
contrarresta Ia gran empenta
de Ia nau central (bòveda de
canó amb llunetes. Les vi-
drieres són ae vidre fixat
i trias de plom, que apor-
ten llum i ornamentació al
temple.

Com ja hem dit abansles
capelles són quadrades, les
pilastres que sostenen l'arc
de mig punt s'eleven per fer
de soport a k bòveda. Es-
tan recobertes de guix, per
faciHtar l'ornamentació, en
aquest cas s'han utilitzat
motius geomètrics i figures
d'àngels.

El presbiteri té forma de

capelkta, mentre que el cor,
situat a l'altra extrem de Ia
nau, conserva encara h bò-
veda de creuer.

Les pilastres són qua-
drangulars i sostenen els
arcs de les capeUes, al
temps que suporten Ia bò-
veda de canó. EIs pilars es-
tan revestits d'estuc.

EIs arcs, com ja hem dit,
són de mig punt, excepció
fet de dos: el de l'entrada i
el de l'entrada lateral dreta,
que són d'ansa de paner.
Existeixen diverses entrades,
una d'elles està davaU el cor;
Ia porta principal es troba
situada a Ia part oposta de
l'altar, Ia lateral de Ia part
esquerra dóna al carrer i Ia
de Ia dreta es comunica amb

el convent.
L'altar és de bòveda de

quart d'esfera. La façana de
l'esglèsia té poca ornamenta-
ció. Actualment existeix
una entrada amb arc ogival
que no pertany a l'època de
construcció del temple. Un
rosetó d'estil barroc i a Ia
part superior ganxets són els
elements ornamentals de Ia
façana.

La coberta és de aues
aigües, amb teulada àrab. El
campanar té quatre estauis,
a l'estadi més elevat s'Iü
troDen les campanes. Hi ha
una obertura per iluminar
l'escala de caragol; en el ter-
cer estadi trobam obertures
laterals formades per arcs dc
mig punt.



CLAUSTRE

Es de planta quadrangu-
lar i el trobam al costat
dret de l'església. Consta de
passadís lateral que volta el
pati, fonnaat una bòveüa
üarestes. El pati abans esta-
va empreürat, però l'actual
és posterior a Ia construc-
ció del claustre. Les sí-
quies laterals es conserven
encara.

ili na vuit columnes a
cada costat del Claustre, tor-
mant un total de 28 que en-
volten el pati. Les colum-
nes no tenen contraforts.
EIs arcs són de mig punt i
a Ia mitat dels creuers dek
passadissos lii ha uns arcs
perpanys, que tenen com a
funció contrarrestar el pes
de Ia bòveüa.

La cisterna data de l'any
1747, al seu costat hi havia
una columna per poder-hi
recolzar una gerra, ara no-
més es conserva Ia base cir-
cular. La cistema és de plan-
ta octogonal i està feta de
marbre.

LLOBERA-VINUELAS
(Amb Ia col.hboraci6 ue
Pau Amer. Llicenciat en

üistòria)
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Pep Buades

Cristóbal Pelaez

Llorenç Rìgo

Ramón Figuerola

Antoni Armengol

Catalina Seguí. Empresaria

Tomeu Ordinas. "Sport Inca" Jaime Soler



Joan Sastre. "La Gloria'

Toni Pons. Bat/e

Jaume Serra

POPULARS

D'INCA

84
Vicenc Bertard, Jaume Villalonga i les Penyes del

Constància foren els elegits pels lectors de

Ia npstra revista com a "Populars d'Inca 84".

La noticia va esser desvelada en el decurs d'una

festa celebrada el passat dia de Sant Abdon i

Sant Senen en el Pub Elfos de Ia nostra ciutat.

Creim que no exageram si asseguram que Ia

convocatòria va aixecar una important expectació

fruit de Ia qual va esser Ia nutrida concurrència

a l'acte d'entrega de premis, per al que les

dimensionsdel local elegitforen insuficients.

Catalina Val/orí

Hem de dir d'entrada que
l'organització que va correr
a càrrec de Ia direcció del
pub i, en segona instància,
de gent de Ia nostra revista,
fou- perfecta. L'atenció als
nostres amics a estat 'cele-
brada per tots, que desta-
quen Ia simpatia de Ia festa
i el perfecte servici.

Ben prest Ia sala quedà
plena i sabérem definitiva-
ment que els representants,
en concret el representant,
de les institucions que va
esser convidat, a darrera
hora es despenjava de Ia
festa. Lo cert és que aques-
tes increibles historias, prò-
pies de Versalles, que prota-'
gonitzen els nostres polítics.

Com és sabut, Radio Ba-
lear va emetre Ia festa en
directe, finalitzant així de
manera briUant Ia seva col.
laboració amb el nostre con-
curs. Biel Amer, col.labora-
dor d'aquesta revista, i Lina

Pons, presentadora de Radio
Balear foren els encarregats,
un poc pasades les nou de Ia
nit, de treure de dubtes als
qui volien conèixer el resul-
tat del concurse.

El batle d'Inca, Antoni
Pons, l'encarregat de rela-
cions amb Ia premsa forana
de Ia Comunitat Autònoma,
Santiago Cortes i eldirector
de Radio Balear, Gabriel
Sampol, foren els encarre-
gats de donar els premis
als guanyadors. Com és sa-
but, els trofeus varen esser
tres ceràmiques donades per
aquesta ocasió per Gaspar
i Raineh, que obreren una
exposició organitzada per
"Raiguer" i Ia llibreria "Es-
pirafocs" amb motiu de les
festesd'Inca.

Hem de dir que Ia identi-
tat dels premiats va esser
una autèntica sorpresa, en-
cara que és sabia que les



penyes del Constància movi-
litzaren a tots els seus socis
per aconseguir Ia nominació.
Vicenç Bestard es va aprofi-
tar d'üna evident populari-
tat que va fer que tengues

olts de vots dels qui ens
remetien Ia papeleta, encara
que no fos en Ia primera
retxa. Jaume Villalonga fou
també molt votat per Ia
seva audiència.

En el discurs on Antoni
Pons glosà Ia personalitat
del guanyadors, celebrà el
fet de que entre d'ells no
hi hagues cap polític. Per
lamentar el fet de que Jau-
me Serra no hagués obten-
gut premi. Obviamer,t tan
sols n'hi havia tres i ja esta-
ven asignats. En tot cas Ia
opinió del batle es total-
ment asumida per"Raiguer"
i s'haurà de pensar una ma-
nera de premiar Ia dedica-
ció de Jaume Serra al ball
mallorquí.

Com deiem tan sols hi
havia tres premis, però els
evidents mèrits de tots els
nominats feren que "Rai-
guer" volgués deixar cons-
tància de l'acte a través
d'un petit obsequi que in-
tenta fer sebre als interesats
el nostre reconeixement per
Ia seva labor.

Finalment els guanyadors
agraïren el premi amb pa-
raules igualment sentides.
Vicenç Bestard posà l'anèc-
dota de Ia jornada al agraír
a Ia seva dona el seu suport
i Ia seva comprensió per
l'ingrata circumstància d'ha-
ver d'esperar a casa quan, a
les festes, eU ha de dirigir
Ia "Unió Musical Inquera".

I una vegada acabat el
simpàtic acte, Ia nota colo-
rista va esser posada pel
propi Jaume Srra, per Cata-
lina Vallori i per Catalina
Seguí, que improvisaren una
petita sesió de ball de bot.
Les pases les donaren òbvia-
ment Jaume Serra i, magni-
ficament, Catalina Vallori,
Catalina Seguí demostrà que
el piano no te secrets per
eUa.

La festa va acabar amb
les festes patronalsde 1984.
A tots ens queda Ia satisfac-
ció d'haver viscut una vetla-
da molt agradable. Es
l'agrai'ment de "Raiguer" a
totselsque laferenpossible.
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els eafes
del mercantil
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ELS AMICS DELS CAVALLS

El cavall, per Ia seva
noblesa de caràcter i el seu
valor ha estat sempre un
animal satisfactori pel seu
amo.

Malgrat que a Mallorca
només existeixen ek hipò-
droms de Son Pardo, a Pal-
ma, i el de Manacor, hi ha
alguns clubs federats a Ia
Federació d'Hípica de Ba-
lears. L'afecció al esport
hípic i l'apreci als cavalk
no ens son desconeguts.

Empesos per l'interés que
han despertat darrerament

els cavalls a Inca, ens hem
reunit amb alguns dels pro-
motors de l'associació
"Amics dels cavaUs" : Jaume
Estrany, Joan Frontera i
Biel Serra, per que ens con-
tin com es desenvol-lupa
aquesta associació.
RAIGUER.- El niveU eco-

nòmic necessari per l'es-
port hípic fa d'aquesta
una afecció d'eh'te i no-
més per a privüegiats.
Això es cert?

"A.A.C".- Posam tot el
nostre interès en aconse-

guir que deixi de ser un
esport eUtista i aristocrà-
tic, per convertir-se en un
esport mes. Desitjam que
tots els afeccionats d'In-
ca i voltants que estiman
els cavalls, i també els
que no ho fan, que cone-
guin i experimentin
aquest mon apassionant".

RAIGUER.- Com es poden
associar i quines avantat-
ges suposa fer-ho?

"A.A.C.".- Per una part, hi
ha socis que son les per-
sones que s'han fet un

carnet per entrar a les
curses amb Ia familia,
poden utilitzar els esta-
bles que s'han arreglat
per posar-hi els cavaUs si
no tenen un Uoc on
guardar-los i poden co-
rrer amb un cavall. EIs
que no son socis, també
ho poren fer, per compe-
tir no fa falta esser socis
de l'associació.

RAIGUER.- Econòmica-
ment, quines entrades te-
niu?

"A.A.C.".- La gent que no



es soci, paga una entrada.
Quan hem fet les carreres
de les festes d'Inca, o les
de Sineu, tan un ajunta-
ment com l'altre han col.
laborat econòmicament.
Per a l'any que ve tenim
pensada Ia possibih'tat
que en els programes de
festes dels pobles que ens
enrevolten s'inclogui una
carrera de cavaUs per po-
tenciar aquesta afició que
demostra tota Ia comarca.

RAIGUER.- Amb quans de
socis comptau?

"A.A.C.".- Actualmentl'as-
sociació te cent socis que
han posat mil duros cada
un. Aquests doblers s'han
utilitzat per fer Ia pista,
dur arena, posar i arreglar
tanques i estables.

RAIGUER.- Per què heu
decidit fer les carreres a
Ia finca de Son Bordils?

"A.A.C.".- Necessitàvem
un lloc que fos pla i gran.
Sense arbres, de 10 a 15
quarterades. I n'hi havia
pocs així. Primer parlà-

rem amb els amos de l'an-
tiga "Hípica" d'Inca,
amb els que no poguérem
arribar a cap acord.
La finca que ara utih't-
zam, que va passar per
herència a Ia Fundació
Alzina, Ia usam sense
cap contracte, > a falta
d'uns tràmits. EIs here-
us, que han d'arreglar les
cases per fer-hi una resi-
dència de vells, no poden
dispondre de Ia fmca fins
que el jutjat es decides-
qui que s'ha de fer. El
projecte per arreglar les
cases és molt costós i Ia
fundació no té els do-
blers necessaris.
Si decideixen fer parts Ia
finca, a nosaltres ens in-
teressaria comprar-ne un
boci: Ia fmca és gran i
allà hi ha lloc per a cases,
carreres i per al que sia.
Ara per ara pagam al con-
rador allò que treia del
boci que Ii empram.

RAIGUER.- Quines despe-
ses te l'Associació

d'Amics dels CavaUs?
"A.A.C.".- Tots elsdoblers

que entren els invertim
en Ia finca. Si hem d'arri-
bar a partir... paciència.
Per ara, hem arreglat
qualque teulada, hem fet
estables, un peralt que
costa cent trenta miI
pessetes. Tan sols l'arena
per a Ia pista ha costat
tres-centes cinquanta mil
pessetes. Feim molta fei-
na: el president arregla
Ia pista amb el tractor i el
secretari recull les entra-
des o dona els resultats
de les carreres. Tots te-
nim qualque cosa que fer.

RAIGUER.- Com funciona
l'associació en relació als
altres clubs?

"A.A.C.".— Mantenim con-
tactes amb gent de Ciutat
i de Manacor i cada vega-
da que hem organitzat
carreres, no ha faltat gent
per fer feina o per correr:
sempre hi ha cavaUs i so-
bre tot Ia gente de Mana-
cor ens han donat una

impagable col.laboració.
RAIGUER.- Quantes castes

de carreres en fan?
"A.A.C.".- Fins alra el que

més coneixiem a Mallor-
ca eren les carreres al
trot. Nosaltres intenta-
rem fer carreres de ca-
vaUs. Tenim un lloc per
fer domesticació i hem
fet salts d'obstacles, ca-
rreres de ponis, d'ases, de
cavalls al galop, de tot.

RAIGUER.- Quinstipusde
premis es donen?

"A.A.C.".- Donam trofeus
pagats per cases comer-
cials o afeccionats. La
resposta, en aquest aspec-
te, ha estat molt bona:
per a cada diada de carre-
res hi ha hagut de vint-i-
cinc a trenta trofeus...
I l'associació no n'ha pa-
gat cap!

RAIGUER.- Creus que
l'aj que ha donat darre-
rament Ia televisió als ca-
valls ha fet despertar
l'afició?

"A.A.C.".- A Mallorca sem-



pre hem estimat els ca-
va^, no amb l'eh'tisme
de Madrid o de SeviUa. A
Inca ha estat una sorpre-
sa sobre que hi ha tanta
gent que te un cavall o
ganes de comprar-ne un.

RAIGUER.- Quin preu té
un cavall que pugui co-
rrer a Son Bordils?

"A.A.C.".- El preu pot
anar de quaranta mil a

nou-centes mil pessetes.
Qui vol un cavall el pot
tenir. Llavors, per correr,
s'ha de presentar amb els
mes dolents o amb els
mes bons. Mentre hi hagi
dos cavalls que es presen-
tin sempre hi haurà una
carrera.

RAIGUER.- Amb un cavaU
i sabent dur-lo, ja es pot
participar a una carrera?

"A.A.C.".- Per anar a carre-
res de trot s'ha de tenir
carnet de menador. Les
carreres de galop es van
regularitzant i ara per ara
les du l'associació.

RAIGUER.- Com veis el
futur d'aquest esport?

"A.A.C.".- De cada vegada
hi ha més ilusionats. La
resposta de Ia gent hem
sorprèn a cada carrera.

CONSELL
INSULAR

DE MALLORCA

COMISSIO D'AGRICULTURA

La Comissió d'Agricultura del Consell Insular
de Mallorca admetrà sol.licituds de subvenció
fins el proper dia 15 d'octubre referides a:

-Ramaders, per a graners de bestiar ovi'.

-Per a reparació i millora de molins d'ex-
tracció d'aigua, moguts per Ia força eòlica, per
a ús agrícola.

-Centres d'Ensenyança, per a hivernacles i
equips meteorològics amb finalitats docents.

Cuidarem aquesta afició
intentant fer tot alló que
Ia gent que asisteix a les
carreres vol veure. Per Ia
nostra part no tan sols
com associació, sino com
afeccionats desitjaríem
que aquest ambient es
mantengui.

FP MtmLaAïBr
Fbr^iLLda
Foto Quetglas

PREVIASA
PREVISION ASEGURAOORA y SANITARIA. & A

COMPAÑÍA DE SEGUROS

GUADRO MEDICO
'MAS DE 16.000 EN TODA ESPAÑA"

PIDA INFORMACIÓN EN

DELEGACIÓN EN BALEARES:
Gabriel Alomar VHIalonga, 7
Telefono464834

SantBartomeu, 3-
TeI. 50 49 88



Miguel Muñoz, el selecck>nador nacional de fútbol,
passà per Inca per assistir a l'entrega del H TROFEUS DE
LA PENYA BLANC I NEGRE. EIs mitjans de comunica-
ció locals i provincials parlaren amb ell sobre els temes
d'actualitat, el passat campk>nat Europeu i el proper
.iundiaI, en aquest cas volguerem paríar d'altres coses.
VuU afegir que Ia conversa no es celebra d'una manera
cómoda i rebxada, per contra fou feta amb presses, em-
pentes i interrupck>ns. En canvi el Sr. Muñoz es mostrà
cordial, alié a tots els inconvenients, tranquil i somrient.

-Sr. Munoz, han pasado
bastantes años de su etapa
en el R. Madrid, por cierto,
se creyó Vd. eso de que el
Madrid era "el equipo del
régimen".

-"No, Io que pasaba
era que el Madrid era
Ia máxima representación
del fútbol español en el ex-
tranjero y podía dar Ia im-
presión que representaba
algo más que un club de
fütbol. Además recuerdo
que Bernabeu, señalaba con
mucho énfasis que ni él ni el
Real Madrid eran políticos".

—También se decía que
al Madrid Ie ayudaban los
arbitros. De ser cierto Vd.
debió darse cuenta en algu-
na ocasión, dado los muchos
años que estuvo en el ban-
quiUo...

-"Eso es una leyenda.
También se ganaban títulos
fuera de España, y no creo
que allí nos ayudara nadie.
Por otra parte no niego que
tal vez algún arbitro no se
deje influir, de manera in-
consciente, cuando se en-
frentan dos equipos, uno
considerado grande frente a

otro modesto".
-En el hipotético caso

que el Sr. Núñez Ie Uamara
para entrenar al Barcelona,
¿aceptaría?

-"Mi etapa como entre-
nador de Club ha termina-
do. Quizás si no hubiera
sido seleccionador no me
hubiera sentado más en un
banquiUo. Seguiré vincukdo
al fútbol, pero no como
entrenador".

-En las palabras que ha
dirigido Vd. a losjugadores
y asistentes a Ia fiesta de
esta noche, ha mencionado
que el fütbol español está
bastante desquiciado. Por
otra parte, también se co-
menta que el foUón monta-
do actualmente no es más
que una venganza al Decreto
Solana, y si en las próximas
elecciones a Presidente de Ia
Federación sale un pupilo
de Porta, se Io arreglan en
dos días, y si no el que entre
que se apañe, ¿Qué piensa
de todo eUo un profesional
del fútbol?

-"Yo no se Ia contextu-
ra íntima que tendrá todo
esto, pero pienso que no ha

MUNOZ
CfEI fútbol es mi vida»

nacido ahora esa problemá-
tica, todas éstas cosas vienen
de algún año a esta parte".

-El pasado año el invita-
do a Ia fiesta de Ia Penya
Blanc i Negre fue el Sr.
Porta, ¿qué opinión Ie mere-

ce este Sr.?
-"Antes no Io conocía,

ahora, desde mi condición
de seleccionador Io he trata-
do y únicamente puedo te-
ner palabras de elogio hacia
él, pienso que es una perso-

boutique

infantil
BORN,6 Tel .501405
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na muy inteh'gente y que ha
dirigido Ia Federación en
unos años muy difíciles".

-Se ha mostrado que
Vd. muy crítico hacia Ia
postura de Ia AFE, de con-
vocar posiblemente, una
huelga, Iriarte, eI presidente
de esta asociación esjugador
del Constancia, y aunque no
habrá oido sus palabras,
porque no estaba presente
en este momento, segura-
mente no Ie habría parecido
elegante por su parte...

-"El es Presidente de to
AFE y defiende o pretende
defender a los jugadores,
que no está mal tampoco.
Pienso que todos los proble-
mas se pueden resolver a
modo de diálogo".

-Cuando se habla del
fútbol de antes, se da por
supuesto que cualquiertiem-
po pasado fue mejor. En un
hipotético partido entre un
equipo de antes y uno de
ahora ¿quién ganaría?

-"Eldeahora".
—¿Y tratándose de dos

selecciones?
—"También me indino

por Ia de ahora".

"A mi edad Ia responsabilidad va haciendo mella'

-Se dice que los Clubs
modestos, como el de aqui,
tienen tín futuro más que
incierno, que van a desapa-
recer o perder su indepen-
dencia a costa de los "gran-
des". ¿Le parece positivo?

-"Yo no creo que esto
ocurra, un Cwb por "chico"
que sea, mientras pueda
resolver su vida, tiene que
existir".

—Siempre nos ha dado

PARA UN MEJOR SERVICIO
A NUESTROS CLIENTES,

HEMOS INAUGURADO UNA
NUEVA SUCURSAL EN:

CRISTO REY
C/Costa y Ltobera n>158 TeH.5O5563

INCA

CON ESTA OFKIINA
SUMAMOS 108
EN BALEARES

CAJA DE BALEARES
w SANOSTRA

Ia impresión que Vd. se Io
monta bastante bien en el
banquiUo, que no sufre de-
masiado,vanios.

-"Lo que pasa es que a
mi edad las cosas se exterio-
rizan de otra forma, las in-
quietudes son mayores, y Ia
responsabiUdad va haciendo
meüa".

-Supongamos que tiene
Vd. ahora dieciocho años,
estamos en 1984 y debe de-

cidir si dedica su vida al
fútbol, ¿qué haría?

—"Repetía, porsupuesto,
el fútbol ha sido mi vida".

Acabàrem de parlar, qua-
si a Ia força, despedirem al
Sr. Muñoz. EIs organitza-
dors l'esperaven per dur-lo
a Ciutat passada ja Ia mitja
nit.

ANTONIMERCADER
Foto Quetglas
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UN NOU LOCAL PELS
BLAUGRANES

El passat dia S en un
senzül acte Ia Penya Barce-
lonista d'Inca inaugurà el
local que Ia penya utilitza-
rà per fer els seus actes
socials, situada al carrer
Bartomeu Far, ocupa una
de les dependències de ta
Cafeteria Oümpia, ben da-
vant del Campet des Tren.

L'acte començà amb
unes paraules del president
Joan Gual que agraí l'assis-

tència a tots els presents i
digué ja té més de 250 socis
que poden beneficiar-se de
les atencions que el club
blaugrana té amb les seves
penyes, una d'eUes és Ia
possibilitat d'assistència als
partits que el F.C. Barcelo-
na disputa al Nou Camp.
Argumentà també algunes
de les activitats que penseh
dur a terme, unes de caire
esportiu, Ia creació d'un
equip de "futbito", altres
de caire recreatiu com és Ia

$
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possibilitat de crear un club
d'escacs. Completen les ac-
tivitats Ia projecció dels par-
tits que disputà el club
en un video instal.lat al lo-
cal.

Continuà l'acte amb l'en-
trega d'una placa donada
per Ia Penya de Porreres,
entregada pel president de
l'esmentada penya. Acabà
ek parlaments el Batle que
es declarà barcelonista de
tota Ia vida. Després i abans

.de passar aI refresc tots

els asistents cridaren un
Visca el Barça.

En suma una festa per
tots els afeccionats barce-
lonistes que com mostrem
les fotografies fou molt
concurrida. Des d'aquestes
pàgines desitjam a h junta
i tots ek socis que puguin
celebrar molts d'anys ek
èxits del seu equip.

&0 &a> ¿z& ca>a&
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PLANA VERDA
L ^EXCURSÍO í Agricultura ecològica)

Per què una vivencia és
sempre més formativa que
una explicació, i perquè els
correixements alternatius o
s'agafen de forma alternati-
va o ja duen dins eUs matei-
xos l'espora de l'adulteració.
Junt amb uns companys
amb agueixes inquietuts,
hem anat a beure d'unes
fonts que no són les de
l'aigua canalitzada, clorada,
i amb totes les garanties
sanitàries, ¡No! l'aigua
d'aquestes fonts, per verges,
per no analit/ades, poden
provocar diarrees, si un,
per no emprar mai el nas,
ha perdut ja Ia capacitat
d'ensumar.

Som conscient, que jo
ara, fent l'escrit, estic cana-
ljzant aquestes aigües, i el
que per mi va ser una vi-
vència, per vosaltres ek lec-
tors seraja aiguadel "grifo".

Així i tot, per si algú
de vosaltes té inquietud
per a fer a^una d'aquestes
excursions, vos contaré molt
per d'amunt el que troba-
rem en aquesta nostra.

Aquest juny passat, hi va
haver a un poble de Barce-
lona, una trobada del que es
diu, Ia Coordinadora d'Agri-
cultures ecològiques. Així
idò, amb una maleta plena
d'inquietud, i una furgoneta
que un amic em deixà,
agafarem vaixeU i l'enfila-
rem de cap allà.

Devíem ser una cinquan-
tena de persones, cada una
d'eUes amb una visió perso-
nal de l'agricultura i de k
vida, de tal manera, que si
agafassim Ia característica
més significativa de cada un,
es podria compondre un
ram ben vistós, olorós, i del
més atractiu que es pugui
aconseguir mai.

Per conèixer bé les flors,
es tractava de fer k papallo-
na i anar a visitar-les d'una

en una a casa seva una vega-
da acabats aquets dos dies
de convivència.

L'espai de l'article no em
permet donar-vos ek detaUs
de cada Uoc que visitàrem,
per això ho simplificaré
dient dues coses.

Primera: (aUò que tenen
en comú) profunditzen dins
els coneixements de les tèc-
niques de l'agricultura tra-
dicional i de l'actual, però
Ia seva apUcació h fan eU-
minant l'esperit agussiu que
normahnent duen amb eUes.

Segona: (allò que tenen
de particular) aquesta agri-
cultura, amb oposició a
l'agricultura rutinària, fa
que cada un utilitzi el seu
cap, i per aUò de "fants de
caps, tants de barrets", cada
cas es converteix en un món
distint, faré així idò Ia sim-
plificació, donant Ia carac-
terística particular de cada
un.

C'an Mates: Destaca l'or-
ganització de 6 famílies per
conrar 2 finques amb rama-
deria de muntanya, de ma-
nera que, si s'està amb b
idea de no ser agressius
amb Ia terra i ek animals,
i en lloc d'explotarlos respe-
tar-los, dur aquests mateixos
plantjaments a les relacions
entre eUs.

Domingo Esteve: Ingin-
yer Tècnic, autor del Uibre
HACLV EL CULTWX) BIO-
LOGICO DE LOS ARBO-
LES FRUTALES conrrar
10 Hes. de fruiters, jo des-
tacaria en eU Ia característi-
ca d'home pràctic i pracmà-
tic. Amb alguna ocasió,
molt pogues, si es fa impres-
cindible l'ús de Ia química,
Ia utUitza.

Albert Garcia: L·iginyer
Tècnic, traductor de Uibres
sobre el tema, ens expUcà

els principis de Ia "Perma-
cultura" (agricultura perma-
nent), ens acompanyà a veu-
re aen

FeUp: Du Ia permacultu-
ra a l'exponent més extrem;
crea un ecosistema el més
equiUbrat possibk i on eU
intenta ser un més.

Manolo Valls: conra unes
9 Hes. de fruiters i verdures,
destaca com empresari alter-
natiu; ha montat una fàbri-
ca d'extracció de suc de po-
ma per a tendes naturistes,
té molta demanda però no
vol engrandir per no sortir
de l'empresa familiar.

Arco Iris: Unes 40 perso-
nes, tenen una gran finca,
una mica descuidada, els
preocupa molt més Ia recer-
ca d'alternatives a les realit-
zacions personals.

Josep BorreU: Represen-
ta to cubninació de les bones
relacions productor<onsu-
midor. Confecciona amb ek
socis de una Cooperativa
de Consumidors de Reus
una Uista<alendari de les
necessitats de verdures du-
rant l'any, demana que ek
consumidors vagin amb eU
de tant en tant a lTiort.

Mariano Bueno: Hortotè,
activador de les fires de
productes naturals. Ens de-
mostra Ia relació que hi ha
entre els crenaments de Har-
man, les formigues i l'atac
del poi al cultius. També
ens va fer veure con aquests
crenaments debiliten els ar-
bres o fins i tot ek maten.

Torrefons: Hi viuen una
partida de persones, entre
eUes dos perits agrícoles,
fan horticultura pel sistema
de Ia feixa fonda, i tenen,
al meu veure, una manera,
diguem-l'hi reiigiosa cristia-
na, d'entendre l'agricultura.

Torre Marimon: Escoh

de capacitació agrària i
centre d'experiències, te-
nien en marxa, per anàÜsi
estadístic en mongetes i pa-
tates, proves sobre distints
aspectes de l'agricultura na-
tural. Proven el compostat-
ge amb cucs californians.

Santi Fiol: L'agricultura
natural va de Ia mà de les
varietats vegetak i races
d'animals propis del Uoc,
les vagues de Ca'n Mates
són les del país, i en Santi,
metge naturista, es dedica
principabnent a Ia recupera-
ció i difusió de h gaUina
Prat.

Serafí Sanjuan: Traduc-
tor de Uibres i articles re-
ferents al tema, colJabora-
dor de te revista "Integral",
patriarca de l'agricultura
ecològica, el seu hort i el seu
cor estan pleus de detalls
dignes de tenir en compte.

Revista "Integral": En
Santi Fiol, en Serafí San-
juan, i n'Alvaro Altés, for-
men Ia branca més agrària
d'aquest bon arbre naturista
que forma l'equip de Ia re-
vista; aprofitàrem per pagar
una uUada a Ia seva bibliote-
ca. Be... donaré el comen-
tari per acabat, com ja he
dit, no hi cabía extendre's
en detaUs, així idò el resum
d'aUò que hem dit abans:

L'agricultura que prescin-
deix de Ia química és possi-
ble, existeix, no sempre
s'encerta en el que es cerca,
és de savis equivocar-se,
però gràcies a aquestes in-
quietuds, es van obrint nous
camins, per on pot seguir
després el món de Ia rutina
amb alegria, fins i tot a
voltes amb riaUes per les
ensopegades que es poguen
ek que van davant per les
garrigues.

BIEL SERRA
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PLASTIQUES

Fa uns mesos al Port
d'Alcúdia es va inaugurar un
nou local de diversió, es
tracta d'un piano^ar un
tant singular, Sausalito.
Aviat s'en xerrà d'eU com
un descobriment, un espai
per a mostrar als amics,
un Uoc distint on Ia música
no està massa forta i es pot
escoltar un conjunt i un
exceUent pianista. Fre-
qüentment es veuen cares
conegudas (polítics, empre-
saris, músics, artistes, pro-
fessionals, alguns turistes i
qualque sindicalista). L'es-
pai és acollidor i també es
pot ballar. Es indicat sobre-
tot per ek qui es troben
incòmodes a una discoteca.

Idò bé, Ia novetat ha aug-
mentat perque aquest local
s'ha convertit, també, en
sala d'exposicions. Des de
principis d'aquest mes. hi
exposa un jove artista in-
quer: Pedro Reus, que per
molts es va destapar —com
a pintor— quan l'any 1980
va guanyar el premi 'Tito
Cittadini" a PoUença.

P.R. és Uicenciat en Be-
Ues Arts per l'Escola S. B.A.
de Sant Jordi de Barcelona
i aquesta és Ia seva primera
exposició individual com a
pintor. Les obres que pre-
senta han estat realitzades
dins un període que com-
prèn des d'ara mateix fins
fa uns tres anys, emperò
tanmateix queda establerta
una unitat d'investigació:
l'acció, el moviment, l'ex-
plosió de petits grafismes,
és el seu nucli. EIs quadres
més antics mostren aglome-
racions (urbanes, humanes,
vegetak?) gairebé biològi-
ques que, amb frenesí Uui-
ten per miUorar el seu espai.
D'altres suggereixen paisat-
ges però amb una perspec-
tiva distinta, seccionada en
diversos plànols de Uums i
ombres. Ni ha qualcun pura-
ment musical, com un tel
que -d'aprop- quasi vibra

PEDRO
REUS

EN

SaUMUfo

amb multitud de retxes
Uuminoses i -d'aUuny-
sembla vapor o fum o cotó,
Ueugerament colorejat. Les
obres més actuals demostren
un desenvolupament progre-
siu de l'idea inicial: els
quadres són més espaiosos,
l'aire s'infiltra entre els
grafismes que s'han agrandit
i individuaUtzat; ja no són
minúscules bactèries sino
que constitueixen reixes re-
torçudes, estructures irracio-
nals d'un món semafòric, o
bé insectes-màquines ima-
ginaris que, ignorants del
risc de Ia mort, no poren
evitar l'atracció de Ia llum
d'una bombeta de nit d'es-
tiu.

La nova escriptura d'en
Pere Reus cristaUitza el
moviment Uuent d'una
transformació Uiure dins
xarxes de miralls. EIs gra-
tacek, a contrallum, sem-
blen serpentines cremant-
se dins tota una constel.la-
ció d'invents i secrets.

Un aleteig continu, inva-
deig el desert groc i el con-
verteix amb ciutat noctur-
na quan les estreUes ja no
hi són i, al mateix temps,
un Uamp de mercuri umpl
de beUumes Ia seguretat
de les cantonades.

El tremolor és tan accen-
tuat que sembla una hemo-
rràgia de Uums i ombres
maquiUant-se, davaUant amb
pressa ek trapezis del expe-
del
ment.

La ploguda d'objectes
té tanta força que esdafa
els vidres de colors que
queden xapats en un milJió
de bocins ballarugant dins
l'aire homits i cap a davall,
formant un circ de línies
remogudes i calentes.

El roveU no hi existeix
i el silenc:' tampoc. EIs
coets fan retxes al cel,
semblant una urbanització
còsmica.

ULL GELAT



LLIBRES
Ailòviu

LLORENÇ CAPELLÀ
AiLÒvru és una novel·la d'amor i de mon protago-
nitzada per uns personatges que, com els de Ia vida
real, es limiten a viure uns fets més1 o menys intrans-
cendents, a observar el seu voltant amb una més aviat
escassa comprensió, a sentir l'impuls d'un desig. Es
justament Ia rara qualitat dels pinzelk amb què l'autor
ens pinta aquests fets, aquesta observació, aquests im-
pulsos, el que fa d'An_Ovnj una obra de lectura obli-
gada per als amants dels llibres revelació, per als qui
esperen amb impaciència l'escIat d'un text enlluer-
nador, dur, sense concessions ni truculències.

Finalista
Premi Sant Jordi Î983
[Y ¡vis endavant, un ait cdifensotj

en t . i i K < M i i t H > w l l i M i w

2:a edició *

El protagonista, Joan Spinoza, és un pòtol i alhora
un poeta, que camina a Ia recerca d'un pit dc dona,
obsedit per poder-se sentir estimat i protegit. S'atura
un temps, el de Ia novel·la, en un estrany cementiri
d'ocells, únics animals rera els quals no s'amaga cap
misteri.

El lector, fatigat de Uegir aquella part de les novel·les
que ja sap, o que intueix, trobarà l'altra a An,Ovnj,
hi retrobarà el plaer dels nivells de lectura, s'endin-
sarà sota Ia capa simbòlica del somni per trobar-se
amb una obra d'un realisme que glaça Ia sang, quan
no evoca el rostre indulgent de Ia ironia.

FRAGMENTACIÓ
MODULADA

Carles Decors.
Edicions 62.

Fragmentació Modulada
és una història d'amor oní-
rica i obsesiva dins un con-
text urbà de gran agressi-
vitat i duresa, de gent que
va i ve de nit amb xeringues
i guinavets quan Ia gent que
treballa dorm. F.M. és un

conflicte personal entre
desig i plasmació, somni i
despertar, que s'allunya
cada vegada més del context
fins que els llindars de rea-
litat i fantasia es fonen i no
se sap en quin espai trans-
corre l'acció. El fil que guia
el procés és sempre Ia fra-
mentació de l'ésser, d'un

mateix,sentir-se dins d'amb-
dós mons, el real i el som-
niat, en una decadància que
només pot dur al suicidi,
com única forma de resoldre
el conflicte.

Aquesta obra ha obtingut
el premi DOCUMENTAL
1983.

.BflR
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MADRID FUGA

Madrid invento funcio-
na rozando la perfección
porque ya es preferible
Ia fuga al compromiso. Ua
gente de Madrid se fuga
a Madrid. Incluso vienen de
fuera a fugarse a Madrid.
En Madrid Io importante es
que hay mucha más gente
fugándose que en cualquier
otra ciudad de por Io menos
todo el reino. Es Ia ciudad
de Ia fuga, una cstimaci6n
puramente numérica Io
prueba.

Luego está el venir y ob-
servar las paredes de Tirso,
de Bilbao, de Santa Ana,
de Moncloa o de calle cual-
quiera. Cbntar el número de
ofertas de fuga, musicales,
teatrales, fílmicas, especta-
culares, púnkidas, marcho-
sas, jevimetálicas, nostálgi-
cas, sinfónicas, yaseras, pro-
fundas, livianas, despista-
das, serias, de coña, caras y
un tantito asf de menos
caras... T"asear también cla-
ro está por Lavapies o por
Huertas, entre las ruinas de
Malasaña, por Ia costa Bar-
quillo o hasta en alguna
calleja de por Las Descal-
zas. Marabuntarte por su-
puesto en el Rastro y tocar
el ultimísimo mercado de
droga blanda norteafricana,
mucho más completo ya
que por ejemplo el de Se-
villa. Escuchar, ver Ia inve-
rosímil multitud semidis-
persa de tuburios, antros, sa-
las y salones. Llegarte al
neoniuyork quieroynopue^K
do de Orense, escrutar lasv^1

falsas áreas universitarias;
donde ya huele a pantan
estanco por mucha activi-
dad y vida que les anuncien'
los muros. Enterarte por
los grandes diarios de las
grandes citas artísticas que
se celebran en los grandes
centros culturales (o comer-
ciales) capitalinos. Ir y ver,
ver mucho, atronarte los
ojos y deslumbrarte los

I
¡MADRIÓ
JNVENTO

Un invento multiforme,
una marea de invenciones
que se suman y difieren, que
se cruzan o que se mezclan,
que desaparecen o se repro-
ducen, que nacen y se con-
sumen, poco a poco o muy
de golpe. Gentes una por
una o en grupos, haciendo
rutas, batiendo zonas, in-
ventándole el físico a Ma-
drid, maquillándoselo con
sus propios atavíos y sus
propias costumbres, su-
mándose ellos mismos a su
invención. Y Madrid ab-
sorve de repente a los que
Ia inventaban, el invento se
muerde Ia cola, inventa a sus
inventores. Las gentes de
Madrid se cansan de inven-
tar y se fugan a su invento,
a que Madrid los invente a

Puede que esa^è^^fàs-
cinación de los que nos fu-
gamos. Al fin una ciudad
en Ia que casi t"1os huyen,

uidos cn los selectos even- Por fin llegar a Ia hipno-
tos de Ia primera urbe ticabellezaqueHerzogcon-
europea, como dice el inge-
nuo Umbral. Percibir en el
directo más candente, en el
vivo de más watios, Ia mag-
nitud de una fuga, dc una
estampida
hecha ru t ina .

generalizada

sigue cn su Nosferatu cuan-
do pone a bailar a toda una
ciudad apestada. Madrid co-
mienza firme a formular el
novísimo de los pensamien-
tos, Ia última de las leyes de
vida: Ia necesidad de Ia fuga.

SIGNATURA

WADRIDEN | j
PALABRAS (?)

Imposible. No. Vivo en
Madrid y rio hay manera
de escribir palabras en fila
india contando Madrid. Se
diría que es una pose mis
del que esta en Madrid pero
no. A Madrid se Ia inventa,
cada uno a su manera o a
Ia manera de otros, te apun-
tas a una invención o te fa-
bricas tú Ia tuya. (O te nie-
gas a Ia invenci6n, te crees
que Madrid es algo que real-
mente está ahí, visible, vivi-
ble o visitable, expUcable
o concreto y punto).

i | 1MADRlL- | i | i
i MODERNIDAD:

i I I i I l ! I I
Nuestro Madrid invento

ha posibilitado Ia fuga. La
modernidad ha comenzado
a funcionar y no tiene pro-
blemas de energía. Simple-
mente su filosofía, Ia mul-
titudinaria necesidad de
fuga, Ia hará andar, desa-
rrollarse y convertirse en el
mecanismo general huma-
no del 2000. Madrid, aqui,
habrá sido su cuna.

JUAN MORENA



ASSEGURANCES

ASSESSpRAMENT
ECONÒMIC I
CONTABLE
Sant Bartomeu,3 Tfn. 504988

LLIBRES-PAPERS-EXPOSICIONS

BlSBE LLOMPART. 127 TEL. 502S35 - INCA

Moda lleugera
calçats per infants

BKBE LLOMPART,98 INCA

ELSNOSTRES
SERVEK

ARAMESAPROPA
AGENCIA

CRIST REI
Costa i Llobera / Capità Cortés

Telèfon (971)505211

INCA

Mallorca

NUESTROS
SERVICIOSAHORA

MASCERCAEN
AGENCIA

CRIST REI
Costa ¡ Llobera / Capità Cortés

Teléfono (971)505211

INCA
Mallorca

^< "laCaixa" I ̂ C "laCaixa"
«f^ CAlXADEPENSlONS • •? ^ C A | A I ) E I > H X S I ( ) N l S








