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RENAULT SA POBLA
pone en marcha

una operación clave.
El correcto funcionamiento de todas las piezas de tu RENAULT es fundamental para tu

tranquilidad. En nuestra Concesión, ahora, ponemos en marcha una operación exclusiva para ti:
REVISION GRATUITA de tu coche para verificar el estado de cada componente.

Sí: gratis, controlaremos, pieza por pieza, tu RENAULT
para que conduzcas con total seguridad.
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Frenos
El sistema de frenos de tu RENAULT cumple una función vital:
detener a tiempo el vehículo equilibradamente. Verificar el buen estado
de cada componente, te garantizará un andar seguro.

Amortiguadores
Los amortiguadores controlan la estabilidad de la marcha de tu

RENAULT Cuando el ciclo vital de los mismos llega a su fin,
no siempre suele percibirse. Un cliagnóstico a tiempo puede evitarte
muchos inconvenientes.

Transmisiones
La potencia del motor de tu RENAULT llega a las ruedas a través
de las transmisiones. A medida que tu vehículo va acumulando kilómetros
recorridos es necesario controlar cada uno de sus componentes para
asegurar su buena marcha.

Refrigeración
Sea cual sea la temperatura ambiente, el sistema de refrigeración de tu

RENAULT te asegura un funcionamiento óptimo del motor.
Un control periódico, por lo tanto, preserva la vida de tu vehículo.

Dirección
El correcto funcionamiento del sistema de dirección es fundamental.
Un diagnóstico preciso te informará sobre el estado de la cremallera de
dirección y de todos los elementos de protección del sistema.

RENAULT SA POBLA 

RENAULT ctra. Inca, 21 - Fax 54 20 14 - Tel. 54 08 55 - 54 04 12 07420 SA POBLA (Mallorca)
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editorial

ELECCIONS ANTICIPADES

Aquests dies han estat moltes les especulacions que s'han fet
sobre les vertaderes raons que han impulsat al President del Govern
Central a dissoldre el Parlament i, per tant, a convocar ELECCIONS
GENERALS ANTICIPADES, sense voler entrar en la llarga llista de
possibles raons que hagi tingut en compte el president del Govern
Central i secretari general del PSOE per prendre aquesta decissió, el fet
inqüestionable és que tota anticipació d'un procés electoral posa de
relleu una situació d anormalitat: quan les coses funcionen amb normalitat
es convoquen les eleccions quan s'ha esgotat la legislatura. Sigui com
sigui tots els ciutadans estam convocats el proper 6 de juny a votar els
que seran els nostres representants a les dues més altes institucions de
l'Estat, i, encara que oficialment la campanya electoral no comenci fins
15 dies abans de les eleccions, estam en plena campanya electoral en què
els diferents partits polítics intenten vendre les seves opcions.

Després de la multitud d'escàndols, amb el fons de corrupció,
que han protagonitzat els dos partits estatals amb més representació, és
lògic que una gran part de la ciutadania es senti fortament decebuda, i
ara s'enfronti amb aquest procés electoral amb molt poca convicció que
de les urnes en surti guanyadora cap opció que pugui realment fer les
coses bé i tornar la il.lusió i la confiança en el futur. Ambdós partits
majoritaris difícilment poden engrescar un electorat que tingui
consciència del que hi ha al darrera dels casos Filesa, Nasseiro, Juan
Guerra o Calvià. Aquest rerafons general de corrupció tindrà com a
conseqüència que siguin molts els que aniran a votar dia 6 més a causa
del temor a que no guanyi un partit determinat, que amb el convenciment
que voten aquella opció en la que es puguin sentir identificats.

Aquest escepticisme, per molt justificat que estigui, no ha de
conduir-nos a prendre les eleccions com quelcom aliè a nosaltres; del
resultat d' aquestes eleccions dependrà en bona mesura el nostre futur i
hem de ser ben conscients que no ens podem permetre el luxe de
"passar" d'elles.

En aquests darrers anys han passat moltes coses, han caigut
imperis, s'han desfet estats, s'han esfondrat edificis ideològics que
podien semblar inqüestionables, els vells esquemes ja per res serveixen
a lhora d' analitzar una realitat cada dia mes complexa i envitricollada,
això és cert, però no és menys cert que tots sabem quins són els
problemes que tenim plantejats, i nostra és la responsabilitat, com a
ciutadans lliures, de triar l'opció política que ens sembla millor i
d' escollir aquells candidats amb una trajectòria d'honradesa que fan de
la política un servei al seu poble i rebutjar aquells altres rera la carrera
política dels quals no hi veiem altre objectiu que la satisfacció d'una
ambició personal.
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DIADA DE SANT JORDI

El passat 23 d'abril a sa Pobla també se celebrà la
diada de sant Jordi, de bon matí un llibreter pobler
instal.là un parada de llibres, foren molts els poblers i
pobleres que s'hi acostaren a triar el llibre que pertoca
comprar en un dia com aquest. Tots els compradors
foren obsequiats amb una rosa.

ELECCIONS GENERALS

El proper diumenge dia 6 de juny estam tots convocats per
elegir el nostres representats al Congrés de Diputats i al
Senat. Aquests dies alguns poblers han anat a comprovar
la seva inscripció al Cens, desgraciadament és aquest un
costum que no és massa habitual, per la qual cosa el dia de
les eleccions sempre hi ha algun erro rque no s'ha esmenat,
amb els consegüents problemes.

Eín

ARRIBAREN LES PLUGES

Han arribat les pluges i han estat per tots ben
rebudes, però les pluges, com tot, també comporten
problemes, un dels no menys importants és el que
mostra la instantània que ha captat el nostrefotógraf,
com que fer un adequada canalització de les aigües
pluvials no sembla que estigui dins de les possibilitats
del nostre ajuntament, demanaríem, des d'aquestes
pàgines, als conductors que els dies de pluja
tinguessin la cura necessària per no banyar ni
persones ni façanes.
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ELIMINACIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES

Aquests dies passats hem pogut observar com la
brigada d'obres de l'Ajuntament de Sa Pobla, adaptava al
voltant de la Plaça Major una sèrie de rampes. La finalitat
de les mateixes és la d'af avorir la circulació de persones
que necessiten cadira de rodes. Les esmentades rampes
s'han condicionat a través de la petició que va fer la
Associació pera la Integració de Minusvàlids de Sa Pobla
"Es Grif".

Ara fa falta que tots respectem aquestes rampes i que
estiguem alerta a aparcar el cotxe devant d'elles ja que,
si hi aparcam, de ben poc serviran.

L'Associació Es Grif ha demanat també la construcció
de rampes a altres indrets del poble, com són el polisportiu
i la plaça des metge Duet.

Aquesta és una bona manera de començar a eliminar
barreres arquitectòniques del nostre poble.

EL PARTIT SOCIALISTA DE
MALLORCA INVERTIRA 10
MILIONS A LA CAMPANYA

ELECTORAL
10 seràn els milions que gastarà el PSM

Nacionalistes de Mallorca a la seva campanya electoral
de cara a les properes eleccions del 6 de Juny. Així es
manifestava Sebastià Serra el dilluns dia 26 a una roda de
premsa que havia convocat per als mitjans de comunicació
de la part forana, i a la qual hi va ser convidada la revista
Sa Plaça.

A més a més del candidat Sebastià Serra, hi eren
presents el candidat al Congrés Pere Sampol i Maria
Antònia Vadell, candidata al Senat.

Sebastià Serra va afirmà que el PSM duria a terme una
campanya electoral imaginativa i ètica i que no es
regatejarien esforços per aconseguir un diputat a Madrid.

CARTES

RESPOSTA A LA CONVERSA AMB
N'ANTONIA MERCADAL

Antònia Mercadal diu que no pot entendre com es
poden anudar dues coses tan diferents com són el nacionalisme
i el socialisme que és per definició internaciolnalista; per tant, no
entén al PSM. Doncs hauria d'entendre-ho des del moment que
esdefineix de cultura i sentiment nacionalistaperò de pensament
universal (internacionalista); per un costat nacionalista i per altre
socialista del PSOE.

Voldria matitzar dues qüestions respecte als
nacionalismes:

1 Estic d'acord en què generen insolidaritat, perótambé
generen discriminació; hom pot sentir-se d'una cultura, una
tradició, una llengua,... en definitiva una nació, però no per això
discriminar als que no senten igual; i per desgràcia és el que
passa amb els nacionalismes i els nacionalistes. Hauríen d'ésser
un poc més tolerants.

2.També són perillosos els nacionlismes en quant que
si be hi ha diferències entre gallegs, catalans, mallorquins,
també hi ha diferències entre ciutadans, murers, poblers i la
disgregació podria arribar a cotes d'individualitats alarmants.

I com adarrera reflexió permiteu-me un jocde paraules:
socialistes-nacionalistes, invertint nacionlistes-socialistes,
nacional-socialistes.

I.M. Comas i J.M. Fonte.

CINEMA ECOLOGIC

Si això és el cinema ecològic, quina pena!, iQuina
manera d'arruinar el plaer de veure una bona pel.lícula com
"Bailando con lobos" que és la que nosaltres vàrem anar a
veure! Gent entrant i sortint, renous de cadires arrosegant per
terra, murmuracions dels presents i una porta d'un edifici acabat
de reformar que pareix impossible que faci tant de soroll. En

definitiva, tota una sèrie d'aconteixements que impediren veure
la pel.lícula i per la qual cosa als deu minuts ja erem fora.

I llavors es queixen que la gent no acudeixi als actes
que es celebren!

I. M. Comas i J.M. Fonte

r 1•Ceia Centre d'estudis
Cl. Plaça, 11 Tel. 862462 SA POBLA

TENIM ELS MILLORS PREUS

ORDINADORS, IMPRESSORES,FAX,
FILTRES, MOUSE, ...

PROGRAMES DE: - COMPTABILITAT,
- FACTURACIÓ,
- STOCKS ,...

CURSOS I CLASSES:

- COMPTABILITAT
- INFORMÀTICA
- FÍSICA I QUÍMICA
- MATEMÀTICA FINANC.
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PLE MUNICIPAL CELEBRAT
EL DIA 16 D'ABRIL

El dIvendres 16 d'abril, la
sala de sessions de l'Ajuntament fou
testimoni de la celebració d'un Ple que
tenia caràcter ordinari. Dues hores foren
necessàries per debatre els 11 punts
que hl havla a l'ordre del dla, a més
del punt que feia referència a precs i
preguntes.

Abans de començar amb els distints
punts, el batle va retirar de l'ordre del dia,
el punt referit a la proposta de modificació
del tipus impositiu de l'Impost de Béns
Immobles per al 94. Tots els grups es
varen mostrar d'acord amb la retirada
d'aquest punt de l'ordre del dia.

La proposta d'aprovació de l'oferta
d'ocupacIó públIca per al 93 es va
aprovar amb els vots a favor del Partit
Popular, els vots en contra del P.S.M.,
del PSOE i l'abstenció del CDS.

Aquesta oferta pública inclou places
de funcionaris com són una plaça
d'admInistratiu, un d'auxíliar I una
d'agent cadastral. A l'apartat de places
de personal laboral hi ha els llocs de
cronIsta ofIcial,auxillar d'Infor-
macIó de loficlna, peó de serveis
oficlal prImera de serveis d'aigua,

excepte si es privatitza. Les places més
discutides per l'oposició foren la
d'administratiu de la Policia Local,
innecessària segons el PSM, i la plaça
d'agent cadastral, que, segons els
nacionalistes, bastaria un conveni de
serveis de forma temporal, ja que lafeina
forta en temes de cadastre ja està feta.
En Joan Cladera va manifestar sobre la
plaça d'auxiliar d'informació de l'oficina
de joventut que hauria d'esser assumida
pel Govern Balear i no a càrrec de
l'Ajuntament. La regidora del PSOE,
Antònia Mercadal, es va manifestar igual
que els nacionialistes. L'argumentació
de l'equip de Govern va ser que la plaça
d'agent cadastral era necessària ja que
hi havia moltes feines a fer dins d'aquest
apartat, per tenir al dia el cadastre i el
servei al ciutadà. El batle enumerà totes
aquestes tasques, i per la seva banda,
respecte a la plaçade l'oficina de joventut,
afirmà que la Comunitat Autònoma ja
donà la seva subvenció i , ja que té una
gran demanda, seria necessària una
persona. Respecte a la plaça d'agent

cadastral, el regidor d'urbanisme insistí
amb la seva necessitat per part del
departament que ell dirigeix.

El següent punt a l'ordre del dia, que
feia referència a les bases per cobrir de
forma interina la plaça d'administratiu
d'administració general, es va aprovar
per unanimitat.

El quart punt, la proposta d'aprovació
inicial de l'ordenança especial reguladora
de la neteja de terrenys I tancament
de solars, també es va aprovar amb els
vots afavor de tots el grups del Consistori
pobler.

Igualment, el cinquè punt, que tractava
sobre l'aprovació d'una ordenança per
regular les distàncies de les plantacions
d'arbres d'arbusts més concretament
de xipresos i tues, es va aprovar per
unanimitat.

El sisè punt era donar compte de la
sol.licitud d'uns 8 milions elevada a la
Conselleria de Sanitat i Seguretat del
Govern Balear, per a la realització de les
obres de demolició parcIal de
l'edificl de "Can Planes", per tal
d'ubicar-hi les oficines dels Serveis
Socials. Sobre aquest tema, l'oposició, a
través del PSM, afirmà que tot ho havia
de pagar Gabriel Cariellas tal i com va
prometre abans de les passades
eleccions. Respecte al seu ús per a
d'altres dependencies, segons el PSM,
també hi havia altres edificis com els
Cavallets o el Tresorer Cladera que
podien servir per departaments
municipals. La regidora del CDS insistí
també amb el tema pre-electoral del
pagament per part del Govern Balear de
la compra de la casa per destinar-lo a
local per a la Tercera Edat. Per la seva
banda, la regidora del PSOE, afirmà que
benvinguda la subvenció ique perventura
s'hauria de consultar a la Tercera Edat
sobre què els hi pareix l'ús del 75 per
cent. El batle, sobre aquest punt, va dir
que elque promet en Cahellas, prest
o tard se va complint i que el 25 per
cent per a dependències municipals era
necessari ja que s'ocupen altres llocs
pagant un lloguer. La ratificació d'aquest
punt es va fer amb els vots a favor de tots
els grups.

El setè punt era donar compte de

l'acord adoptat per la Comissió de Govern
del pla de feina dels Serveis Socials per
l'any 1993, per a la seva posterior
ratificació. Antoni Serra, regidor del PP,
exposà aquest pla de feina a
desenvolupar en un parell d'anys i que
servirà per a coordinar les feines de
serveis socials d'ajuts als ciutadans que
ho necessitin i del seguiment del seu
problema. Es tracta d'un projecte
d'integració individual i col.lectiva. Antoni
Serra va enumerar,un per un, tots els
projectes que estan en marxa. Aquest pla
de feina suposa uns 16 milions de
pessetes.

Respecte a aquest tema, la regidora
Antònia Mercadal vadir que tècnicament
era perfecte, però que el seu plantejament
hauria estat a l'inrevés: primer per a la
rehabilitació de les persones que tenguin
problemes, després per l'ajuda a domicili
i manco duros per organització i
informació. Malgrat això, ella deia que sí
a aquest pla. Igualment Antònia Soler, la
regidora centrista.

Per la seva banda, Nofre Pons del
PSM manifestà el seu acord aquesta
vegada amb Antoni Serra sobre aquest
tema d'acció social que és una eina
bàsica, i que ja ho havien manifestat els
nacionalistes a l'hora d'augmentar la
dotació a les treballadores socials. Va
suggerir tenir en compte les barreres
arquitectòniques. Aquest punt es va
aprovar per unanimitat.

El vuité punt es va retirar de l'ordre del
dia.

El punt novè, era la proposta de
nomenament d'un representant de
l'Ajuntament a la fundació ACA. El
representant proposat era el regidor de
CulturaJoan Crespí, que formarà partdel
patronat de la fundació ACA que ha cedit
tots els seus béns al Consell Insular de
Mallorca. Aquest punt es va aprovar per
unanimitat.

El desè punt era donar compte del pla
especíal de dotació de serveis de
son Toní, Crestatx Nou, i el seu
projecte de cooperació. Respecte a
aquest punt, Rafel Munar explicà que en
lloc del termini legal de 15 dies, s'han
donat 60 dies perquè els veïnats presentin
al.legacions durant aquest temps
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Srsn Fornés, s. A.

Ctra Sa Pobla - Inca, Km. 1200 Tel. 54 0912
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d'exposició al vestíbul de l'Ajuntament
d'aq uest pla especialde dotació de serveis
per son Toni. Mercadal afirmà que
s'havien de seguir també les tramitacions
segons la llei del sòl. El portaveu del
PSM, Joan Cladera va afirmar que que
s'ha de seguir la tramitació i , sobretot,
s'ha de tractar en ple. Rafel Munar va
explicarque, amb aquest pasques'estava
donant ara, amb l'exposició pública, era
un pas previ en el sentit de col.laboració
amb els ciutadans. El batle afirmà que
eratambé per donar més temps per poder
pagar i que aquest tema s'havia duit amb
el consens dels ciutadans afectats. Els
grups de l'oposició insistiren en fer una
correcte tramitació.

El darrer punt era donar compte de
l'acord aprovator i de les ponències de
valors dels béns immobles de
naturalesa urbana de Sa Pobla.
Jaume Font explicà la presentació d'un
recurs per presentar al centre de gestió
cadastral. El PSM afirmà que el recurs
semblava bé però que en presentaria un
altre perquè baixessin els valors de
mercat donats.

Abans de passar als precs i preguntes,

es varen afegir dos punts a l'ordre del dia:
que arribl el tren a Sa Pobla i fer una
recollida de firmes amb aquest motiu i
desar a través de les associacions
l'estació des tren. Tots els grups votaren
a favor.

El darrer punt va ser demanar la gestió
de l'Impost de Béns Immobles per part de
l'Ajuntament. Aquest punt es va aprovar
amb 10 vots a favor i 6 en contra.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat es va recollir i tractar
la moció presentada perAntónia Mercadal
en referència als cursos per a
magrebíns del programa d'al-
fabetitzacióde la població magrebina del
Centre d'Estudis Juvenils, demanà el
suport de la sessió plenària. El regidor de
Sanitat i Assumptes Socials, Antoni Serra,
va afirmar que se vadur aterme un curset
d'alfabetització que se va iniciar en 83
magrebins i vafinalitzar en 4. Això es deu
a que els marroquins són molt nòmades

a més, tenen problemes amb el castellà.
Segons el regidor Serra aixàprovocaque
deixin d'acudir als cursets. N'Antónia

Soler del PP, es re-afirmà també en
aquesta postura. El vot del Partit Popular
a aquesta moció va ser d'abstenció. A
favor hi votaren el PSM i el PSOE.

Precs i preguntes se'n varen formular
desde tots el grups cap al grup de govern,
encara que la seva resposta es donarà
en el transcurs d'un altre ple.

El PSOE va formular tres preguntes:
A on està situat el col.lector de les
aigües residuals. Com així en el plec
de descripció d'obres se fa referència a
un altre Ajuntament, on és la relació
topogràfica amb sa Pobla?. Finalment,
Mercadal va demanar sobre un tema
formal que era friut d'un lapsus, una
equivocació lingüística.

Per la seva part, la regidora del CDS
vademanar els criteris pels quals s'havia
comprat una casa del carrer de Sant
Antoni.

Per últim el PSM, a través d'en Joan
Cladera, va formular les seguents
preguntes:

Quins criteris s'han seguit per adjudicar
el projecte d'ampliació del cementiri al

ex-batle Vícenç Soler.
Quan s'arreglaran o se revisaran les

màquines de l'ascensordel Tresorer
Cladera, ja que segons un escrit no
funcionen correctament.

Quan s'arreglaran les cunetes de la
carretera del cementiri per part del
Govern Balear. Perquè per allà ha de
passar el col.lector que anirà a Crestatx.

Per la seva banda, Jaume Serra,
regidor del PSM, també va formular dues
preguntes al batle Jaume Font: Amb quin
criteri es reparteixen les subvencions
entre les associacions de la tercera
edat i , quin local es cedirà als
minusvélids de sa Pobla.

Margalida Socies

Jaume Triay

Lluna 154 Tel. 54 05 46 	 SA POBLA (Mallorca)
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EL PSM HA GUANYAT EL RECURS CONTRA
L'AJUNTAMENT SOBRE LA PUJADA

D'IMPOSTS

El passat divendres es donà a conèixer la
sentència del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA que
dona la raó al PSM-NACIONALITES DE MALLORCA en
relació a l'Acord de l'Ajuntament de sa Pobla que creà el
nou IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL-
LACIONS I OBRES i l'augment de l'IMPOST DE
CIRCULACIO.

Com tots recordarem l'any passat el mateix
Tribunal Superior de Justícia ja va fer cas a la petició del
grup municipal PSM-Nacionalistes de Mallorca quan va
ordenar la suspensió cautelar d'aquests dos imposts. El
recurs del grup de JOAN CLADERA es basava en
l'incompliment per part de l'Ajuntament de les normes del
procediment necessari per l'aprovació de nous imposts i
en el fet que l'Ajuntament no tingués en compte les
al.legacions que presentaren els particulars.

Com estableix el veredicte judicial "Declaram
contraris a l'ordenament jurídic els actes administratius
impugnats i ordenam retrotreure el procediment en el
moment en què per la Corporació demandada degué

resoldre les reclamacions formulades, amb la finalitat
que després s'adopti l'Acord definitiu que procedeixi en
Dret."

LA MALALTIA COM A METAFORA

El passat dijous dia 22 d'abril tingué lloc la
conferència que el nostre col.laborador Nofre Pons va
donar a la biblioteca de LA CAIXA que duia per títol "la
malaltia com a metàfora", l'acte organitzat per l'Obra
Cultural havia aixecat molta d'expectació i bona prova
d'això fou el nombrós públic que hi assistí que ornplia de
gom a gom la biblioteca. En Nofre, com era d'esperar, va
correspondre a les expectatives causades arnb una
magnífica conferència en què posà de relleu les multituds
d'ocasions en què fem ús del nom d'una o d'altra malaltia
per un fenomen que res té a veure amb la malaltia i com
d'altres utilitzam determinats eufemismes per referir-nos
adeterminades malalties. En Nofre analitzà les motivacions
que la societat té per actuar d'aquesta manera en un
discurs molt ben estructurat i amb cotínues i adequades
referències literàries. Després de la conferència s'inicià

un interessant diàleg que quasi exclusivament girà entorn
a la Sida i a les seves conseqüències.

NOTÍCIES POBLERES
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xerrim

-EI batle afirmà davant 1 'oposició
que "el que promet a sa Pobla el
president Canyelles, prest o tard
ho compleix, pareix que el batle
no se'n recordà quan digué
aquestes paraules que la Coope-
zi nf or mació localrativa
encara bela.

-E1 candidat del PP al Congrés,
Francesc Gilet va fer un discurs
a Crestatx en què va demostrar
tanta "eloquència" que varen ser
molts els que pensaren que si a
Madrid hem de tenir aquests
represen-tants que deu ens trobi
confessats.

-Ens sembla molt bé que les
oficines dels Serveis Socials
s ubiquin al costat del que serà el
local de la tercera edat, el que
ja no ens agrada és que el
projectat menjador que hi havia
d'haver en aquest local s'hagi
suprimit allegantque els nostres
majors poden usar el menjador
de la residència.

-Els concursos que fan els amics
de laTelevisió Poblera obliguen
els infants a anar a cercar els
premis prop de mitjanit.

-No ens feren cas i per les
processons de setmana santa
sortiren moltes "PEINETAS",
si no anam alerta això dins poc
temps pareixerà Andalucia, ara
falta que les "PEINETERAS"
organitzin una "carreta" per anar
a la ROMERIA DEL ROCIO".

-Tarnbé la moda andalusa ha
arribat als nous passos, mirant-
los no sabíem si això era la
processó de sa Pobla o la de la
Estrella de Triana.

-Seguint amb les processons de
Setmana Santa, a la de Dijous, el
regidor de Govern i Polícia no va
fer l'"stop" a temps i el resultat va
ser la cremada dels cabells de na
Catalina Siquier del PSM, per
curar-se en salut el divendres na
Catalina es posà a darrera de tot.

-Pensam que amb motiu de la diada
de sant Jordi, la regidoria de
Cultura podria haver organitzat
algun acte.

-Hem pogut llegir a la revista
Algebelí que a Muro anar a visitar
el metge suposa un vertader
calvari, igual igual que a sa
Pobla, que passi el mateix a sa
Pobla i a Muro no vol dir que hagi
d'ésser així ni que a altres llocs no
es facin les coses bé.

-En Miquel López-Crespí ha
guanyat un premi de la Generalitat,
un altre premi per a sa Pobla,
enhorabona Miquel!

-Ara resulta que el Col.legi
d'Arquitectes no felicità el regidor
Rafel Munar per la manera com
s'ha dut a terme el procés de
legalització de Crestatx, quan ell
mateix i el batle ens ho havien
venut així.

-Mentre es debatia la demolició
parcial dels interiors del casal de
can Socies, tant en Rafel Munar
com el Batle remarcaren que la
demolició era sols dels interiors
perquè la façana està protegida.
De la mateixa manera que el
regidor d'Urbanisme volgué
suspendre en un altre tema en Joan
Cladera, el nostre xerrim suspèn
en Rafel Munar, el batle i tots els
regidors, de la majoria i de

Poposició, perquè segons les
actuals normes subsidiàries del
6 d'octubre de 1992 aquesta casa
no està protegida.

-Gràcies a les retransmissions
dels plenaris que fa la Televisió
Poblera tots els poblers ara poden
gaudir ben asseguts a la camilla
de les classes magistrals que
dona en Rafel Munar, abans
d'aquesta magnifica iniciativa
eren sols uns pocs, que tenien
aquests privilegi.

-Hem fet una volta pel poble
aquests dies i hem pogut veure
que el contenidors que va
prometre el batle encarano s'han
col.locats, que en el trans-
formador de Gesa del polisportiu
la porta està arrebassada, que hi
ha carrers en què els palets estan
sobre les voravies, fins i tot al
carrer G. Franco hi ha un bidó
enmig d'un bassiot.

-La diada de Crestatx va ser un
èxit, si llevam uns petits
incidents que no voldríem que
es tornassen repetir.

-La regidora del CDS utilitza
massa subterfugis per aclarir qui
són el venedor iel comprador de
la casa que s'ha enderrocat per
obrir el carrer Goleta.

-Al peu de la foto col.lecionable
del darrer numero de SA
PLAÇA apareixia "Es PAS"
enlloc d'ES FAS", lamentam
l'errada.
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PROU D'IMPOSTS CAP A MADRID!
Per Pere Sampol , portaveu del P.S.M -Nacionalistes de Mallor22 al Parlament

Amb aquest lema el P.S.M.-
Nacionalistes de Mallorca hem iniciat
una campanya de denúncia i
conscienciació ciutadana sobre el que
consideram una espoliació fiscal que
pateixen les Illes Balears. Ala vegada
volem donar a conèixer les
repercussions del Pacte Autonòmic,
firmat a Madrid pels senyors Gonzàlez
i Aznar, que condemna les nostres
illes a una autonomia de tercera: no
assolirem competències importants
que ja tenen les autonomies plenes
en matèria de sanitat i seguretat
social, hisenda, ordre públic,
planificació econòmica, administració
local, justícia... mentre que la
d'educació, bàsica per normalitzar
l'ús del nostre idioma, no es
començarà atransferirfins l'any 1996.

Però, a més a més, sense
recursos econòmics no hi pot haver
vertadera autonomia política, i s'ha
de dir que la participació en els
ingressos de l'estat és discriminatòria
per a Balears. L'actual sistema de
finançament estableix que les
Comunitats Autònomes d'igual nivell
de competències com la nostra es
finançaran amb 27.370 pts/habitant,
mentre que les Illes Balears ho han
de fer amb 23.730 pts/habitant. Amb
la particularitat que aquest càlcul està
fet amb elcens de 1988, que aquí era
de 60.000 persones menys, i sense
comptar la població turística que
utilitza uns serveis públics.

Un altre front definançament
són els Fons de la Comunitat Europea
que suposen una mitja de 7.488 pts/
habitant atot l'estat espanyol, mentre
que a Balears sols entoquen 728 pts/
habitant.

La redestribució de recursos
entre les comunitats autònomes és el
Fons de Compensació I nterterritorial,
del qual les Illes Balears n'estan
excloses des de l'any 1.989, i a les
deu comunitats que el reben les
suposa 8.700 pts/habitant.

Sumant totes les trans-

ferències estatals i comunitàries, i
sense comptar els tributs transferits,
les Balears reben 6.998 pts/habitant
anuals, mentre que la resta de
comuntitats autònomes d'igual nivell
de competencies reben una mitja de
29.515 pts/habitant.

Apart del financement de la
nostra autonomia, hem de valorar les
inversions estatals a Balears: del
1.983 al 1.990 hem descendit un
17% suposant que aquí només s'ha
invertit el 35% de la mi1ja estatal.
Naturalment aquesta és l'explicació
del dèficit de serveis públics bàsics
com la sanitat, transport, educació...

Pel que fa a la tributació, en
això sí que som uns dels primers.
Pagam una mitja de 333.587 pts/
habitant, només superats per
Catalunya.

El resultat de tots aquests
factors és la balança fiscal (diferència
entre el que pagam i el que rebem),
estimada per la Conselleria
d'Economia Hisenda en 91.650
milions negativa per a Balears l'any
1.990.

Naturalment no oblidam que
som la comunitat autònoma de renda
per càpita més elevada, i que pertant
hem de ser solidaris amb els més
necessitats i pagar segons les nostres
possibilitats. Però això no significa
renunciar als mateixosserveispúblics
que tenen les altres comunitats, entre
altres coses perquè aquí una part
important de la població no pot pagar
uns serveis privats. No podem oblidar
que, malgrat la renda per càpita
elevada, els sous mitjos de Balears
són els quarts més baixos de l Estat.
0 que actualment hi ha més de 50.000
persones aturades. O que des de
l'any 1.991 estan tancant dues petites
empreses cada dia.

Vivim una situació
econòmica molt delicada a la qual
hem de fer front. No podem consentir
pler més temps aquesta vertadera

espoliació econòmica que patim, ni
resignar-nos per a sempre a ser una
autonomia de tercera. Per això és
vital superar la dependència política
i econòmica del centre i està més
justificat que mai el crit de : Prou
d'imposts cap a Madrid.

PREGUNTES DEL GRUP
MUNICIPAL PSM-

NACIONALIESTES DE
MALLORCA AL PLENARI

ORDINARI

criteris s'han seguit per
adjudicar el projecte d'ampliació
del cementeri municipal a
l'arquitecte sr. Vicenç Soler,
anterior batle d'aquest
Ajuntament?.

,Quan tendran accés els tècnis
de manteniment a la sala de
màquines de l'ascensorde l'escola
pública Tresorer Cladera per
poder fer les revisions
periòdiques?

Carretera sa Pobla - Pollença, des
"cementeri". Sabeu, sr. Batle,
quan el Govern Balear té previst
arreglar "sa cuneta" i posar la
tuberia o col.lector de les
urbanitzacions de Crestatx?.

És cert o no és cert , sr. Batle, que
algun contractistaperpodercobrar
d'aquest Ajuntament a de tornar
concursar a la mateixa obra?

PREC

Demanam que la durada
d'estacionament a la plaça Major
de sa Pobla només sigui d'una
hora a fin de descongestionar-la i
tenir un miltor accés a la Casa de
la Vila i als establiments de la
zona.
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Les 00.15 hores, diumenge 25
d'abril de 1993. Es Rafal roig, sa marjal
de sa pobla ,Na Francesca Picó i el
seu marit en Pere Femenias, circulen
amb el seu vehicle pel camí gran de
Son Amer, amb direcció a Can Picafort.
Quan son a uns dos Kms. del poble i a
puntd agafar la recta, que ens endinsa
dins les terres de Son Amer, veren una
gran quantitat de vaques que pasturan
per les voreres de la carretera.
Conscients del perill d'un accident,
aturen el vehicle, en Pere queda al lloc
per donar avis als altres vehicles i no
deixar que les vaques creuin la crta. Na
francesca torna al poble, i dona avis a
la P.Local, aquets, tenguent en compta
les poques vaqueries que hi ha pel
voltants, donen avis als possibles
propietaris i van d'apresa cap a la
crta.,on troban en Pere que guardava
un grup de les vaques. Dins pocs minuts
compareix la gent avisada i comença
una autèntica pel.lícula de l Oest
Americà

En Pere, els policies, i els
pagesos, desprès de dues hores de
feina, caminant casi a les fosques, per
sa marjal,aconseguien arreolegar i
entrar a cobro les vuit vaques i dos
bous, que s'havien escapat del rafal
roig, a conseqüència de la caiguda
d'una paret.

L'assumpte acabà bé, per la
bona feina d'en Pere i na Francesca.

Les 02.15 horesdeldiumenge 25 d'Abril
de 1993. Un turisme, marca mercedes
190 E, conduit per en Francesc F.C.
natural i domiciliat a Muro, circula a

gran velocitat pel carrer major, gira al
carrer Lluch, pega a un turisme seat
eivissa que estava estacionat, i uns
pocs metres desprès, ell mateix
envesteix la paret d'una casa. La prova
d'alcoholèmia dona, 2,9, (el màxim
permes es 0,8 mgrs. per litre de
sang).En Francesc quedà detingut, i el
dilluns 26 era presentat,e11, i l'atestat
davant el jutge de torn d'Inca.
Possiblement en Francesc havia comès
un delicte referit a l'art. 340 bis a) del
C.P.

Per la televisió, ens parlen de
les imprudències, i 

Parlant d'accidents de
trensit,dins el mes d'abril, a Sa Pobla,
s'han comptabilitzat 15 accidents.Dit
d'una altre manera, això significa que
19 turismes, 1 motocicleta, 1 autocar,
2 ciclomotors,1 bicicleta,1vianant, i una
vaca, juntament amb 26 persones de
les quals 6 necessitaren trasllat a un
centre hospitalari, participaren d'una
manera no-voluntari als 15 acc.
esmentats. Destaca per damunt els
altres la carretera del cementeri amb 4
turismes i un autocar.

n n ns elcontrol de robatoris

. Han deseparGg',:t 1
ciclomo- tor, una caixa de jerseis de
roba, una cartera amb diners, i que el
passat dia 11 a la tarda,a una casa del
carrer calvo sotelo, els lladres feren de
les seves.

Parlant de carteres, la tarda
del 27, en Miquel Munar trobava al
carrer renou, una cartera amb 13.000
pts,ladonar a la P.Local i en poc temps
era localitzat el propietari. Aquestes

accions son per esser lloades.
L'aigua caiguda la darrera

setmana d'abril ha estat providencial
per tota Mallorca, els pous, i les siquies,
estaven molt baixes de trespel o nivell.
Malgrat aquesta aigua el ford festapm-
6999-ad , propiedat den Llorenç
Crespi, es calava foc devora la
benzinera de la carretera d'Inca, la
gent de La Renault, amb extintors feren
el que pogueren, això passava el
dimarts 27, les causes son
desconegudes. La matinada del dia 10
un contenidor de fems de crestatx, era
menjat per les flames,causes: ningú en
sap res, el que si es cert es que creà un
perill al bosc del voltants.

Sense deixar del tot el tema
de l'aigua al migdia del dia 29, un bon
grapat de cases del carrer Iladroner,
quedaren anegades.

La tuberia general de les
aigües brutes estava taponada, el
camion des Colis, i els homes de sa
brigada de l'ajuntament posaren
mans a la feina, i el problema queda
resolt amb unes hores.

Aquest mes d'abril ha estat
mogut en quant a baralles, i aferrades,
moltes d'elles motivades pel l'alcohol.

La P. Local intervenguè un total
de 9 vegades, o bè posant pau, o
acompanyant a les persones que
•	 •	 Reva casa.havien utiyú, _ _

Per concloure aquest mes, i
amb lacreància de que aquestes línies
estan per lo bo i lo xerec" de la vida,
donam a nen Martí "Goris", i la seva
dona na Francesca el nostre mes sentit
condol per la perdua de la seva filla.

elCSO
Distribuidor Oficial de:
AGUA FONT DEL PI

Distribuidor Exclusivo de:
V1110 ANTflil0 (GR1K) - VINO PUENTE VIEJO

VINO CHICIDITO
Distribuidor de:

KAS, PEPSI, 7 UP, GREIP, LECHE PALMA CREM

CTRA. MURO, S/N TEL. 54 03 44 - FAX. 54 20 16
56, POBLA

RESTAURANT

MARINA
Cuina

Mallorquina
C/ Marina, 15

Tel. 54 09 67 - SA POBLA
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JAUME FONT, CANDIDAT AL SENAT
per J. Company
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-A què creus que ha estat deguda
aquesta nomlnació com a candidat
del teu partit al Senat?
-Crec que es deu davant tot a una
feina d'equip del Partit Popular a la
part forana, tots els equips de la part
forana ja estiguem al govern o a
roposició estam bastant coordinats,
crec que ha estat aquestacoordinació
i el fet de que jo pertanyi a una nova
generació de gent que estam fent
feina por tirar cndavant un pluje‘..te

molt clar com és el del Partit Popular,
també crec que ha estat important el
fet de jo ser el batle de sa Pobla i
estar al davant d'un equip de feina
totalment competent des del meu
punt devista, Tambétenint en compte
que el Senat ha de ser una vertadera
cambra territorial on estiguin
representades totes les autonomies
és interessant que al Senat hi hagi
algú que conegui els problemes petits
quetenen els ciutadans ique realment
són els que més preocupen al ciutadà.
Crec que ha estat la combinació de
tots aquets elements els que han fet
que el Partit decidís la meva
nominació.

-De totes maneres sembla que tu
dIns el PP hagls fet una ascensló
meteòrica?
-No crec que la meva nominació
respongui a una ascenció personal
meva, sinó que crec que per tot el
que t'he dit en la primera pregunta

s'ha cregut convenient que anàs al
Senat una persona amb un perfil com
el jo puc presentar, però la direcció
del Partit m'ha elegit a mi com hagués
pogut escollir qualsevol company de
Manacor, Inca o Capdepera o de
qualsevol altre poble. Per tant no és
un èxit de'n Jaume Font, és un èxit de
tots, i en aquesta puc ser jo i en la
propera pot ser un altre.

-Només conèixer-se la presentacló
de la teva candidatura ja han sortit
veus que han recordat els vuit
mesos de condemna per delicte
electoral, que penses de la rèmora
que pot suposar per a la teva
carrera política aquesta
condemna?
-N'hi ha molts que es senten
demòcrates, però la democràcia és
una cosa que s'ha d'exercir durant
tota la vida, i la democràcia té uns
sistemes de control, com és el sistema
judicial, quan se t'ha condemnat a un
pena i tu has complit aquesta pena,
el que fas es acceptar la democràcia,
jo vaig acceptar la pena que em
posaren pels fets de les eleccions del
87 i vaig complir totalment i
absolutament les penes que el
sistema democràtic em va imposar, i
no únicament això, sinó que vaig
seguir donat la cara, juntament amb
els companys, i varem guanyar les
noves eleccions del 87 i les de 91. Jo
crec que qui no entén que una
vegades que han passat les coses

no les accepta, l'únic que fa es
perjudicar és perjudicar el sistema,
tots hem de ser solidaris amb les
decisions que prengui la democràcia

sobre tot no hem de ser ressentits,
jo he complit amb el sistema i no tenc
cap deute ni un.

-Que pots aportar tu al Senat?
-Crec que puc ser la veu de la part
forana a Madrid on puc aportar la
meva experiència de 10 anys a
l'Ajuntament on he pogut conèixer
els problemes dels ciutadans i de la
nostra pagesia. També vull defensar
la nostra llengua, els nostres costums,
perquè no hem d'oblidar que som un
país balear que té una pròpia
idiosincràsia que no hem de deixar
perdre. Un objectiu clar meu és
augmentar el finançament de les
corporacions locals, ja que un millor
finançament d'aquestes forçosament
repercutirà en un millor servei al
ciutadà, i per poder donar aquest
millor servei es fonamental acabar
amb la duplicació i , a vegades,
triplicació, de les administracions, es
a dir som un convençut defensor de
l'Administració Unica, que el president
Canyelles ja va proposar en el
Congrés de Sevilla del Partit Popular.

"Crec que puc ser la
veu de la part forana

a Madrid "
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REACCIONS DELS PARTITS DE
L'OPOSICIÓ

Hem fet al representats del PSM, PSOE CDS la mateixa pregunta; Que en
pensaude la nominació per parlde1 PARTIT POPULAR de'nJaume Font com
a candidat al Senat?

RESPOSTA DE JOAN
CLADERA (PSM-

NACIONALISTES DE
MALLORCA)

"No puc entendre la falta de serietat
i d'ètica del PP que s'atreveix a
presentar un candidat processat i
condemnat a petició del mateix PP,
CDS i PSM."

-Respecte a aquest tema vull que quedin
ben clares tres coses:

1.No puc entendre la falta de serietat i
d'èticad'un partit, el PARTIT POPULAR,
que ara s'atreveix a presentar a un càrrec
tan important com el de senador, una
persona que va ser processada i
condemnada a instàncies precisament
d'aquest mateix Partit Popular, perquè
no hem d'oblidar que la querella que va
acabar amb la condemna de'n Jaume a
vuit mesos de presó per frau electoral la
vàrem interposar conjuntament el Partit
Popular, el CDS i el PSM-
NACIONALISTES DE MALLORCA
2.Hi veig una contradicció insultant i
escandalosa en les promeses de netedat
i de lluita contra la corrupció que pretén
vendre el Partit Popular i el fet de
presentar una persona que ha estat
condemnada per atemptar contra la
pedra angular de tot l'edifici democràtic.
3.Tampoc entenem a quines obscures

raons respon aquesta ascensió de'n
Jaume Font dins del PP, quan tots els
poblers sabem que la seva gestió mu-
nicipal deixa tant que &šitjar com hem
pogut comprobar en aquests dos anys
darrers.

RESPOSTA D'ANTONIA
MERCADAL (PSIB-PSOE)

"Crec que tenir un senador és un

orgull pel poble"

-Pens que tenir un senador és un orgull
pel poble, i malgrat que siguem
antagonistes polítics (que no enemics)
crec que el poble n'ha d'estar satisfet. De
totes maneres pens que nosaltres
guanyarem les eleccions, encara que en
el cas que guanyassin ells, nosaltres
seríem molt respectuosos amb la voluntat
de les urnes, i esper que ells també ho
sàpiguen ser.

RESPOSTA D'ANTONIA
SOLER (CDS)

"Anar en Jaume de candidat al
Senat suposa passar per damunt de
molta gent de PP mateix que s'ha
de sentir defraudada."

-Pens que un home com en Jaume amb
un ambició política desmesurada ha fet
una carrera fulg urant, quasi m'atreviria a
qualificar d'excessiva sobre tot si tenim
en compte que fins ara ell anava
pregonant que ell no era un batle del PP
sinó de Convergència
Ara anar de candidat al Senat pel PP
suposa passar per damunt de molta de
gentdel PP mateix queforçosament s'ha
de sentir una mica defraudada, gent que
ha estat del PP de sempre i probablement
més vàlida que en Jaume. Per una altra
banda me n'alegrec per ell, perquè ha
sabut fer valer les seves ambicions i ha
arribat al màxim del que podia arribar un

home com ell.

-No penses que els orígens I el
caràcter del Partit Popular fan que
s'hagi de ser una mica ingenu per
poder creure en aquesta proposta
del Partit Popular d'Administració
Unica?
-No podem ser ressentits del passat,
el PP defensa l'Administració Unica i
aquesta proposta no té res a veure
amb cap electoralisme, l'Adminis-
tració Unica respon a un principi tan
elemental com es facilitar l'accés a
tots els serveis per part del ciutadà i
a un principi tan important com és
evitar la duplicació o triplicació de les
despeses.

-Com veus el tema del català al
Senat?
-Jo sempre he defensat i defensaré
la nostra llengua, per tant la meva
postura es ben clara: com més es
pugui parlar dins tot de l'Estat
Espanyol millor, en aquest tema puc
presentarel gran esforç normalitzador
que hem dut aterme, i encara no hem
acabat, a l'Ajuntament de sa Pobla.
Pens defensar més la nostra llengua
que d'altres que en fan més bandera
que nosaltres i el que els passa es
que no tenen un vertader programa
polític.

"Pens defensar més la
nostra llengua que
d'altres que en fan
més bandera que

nosaltres"

-En cas que siguis elegit senador,
penses deixar la batlia de sa Pobla?
-El fet de ser senador es compatible
amb la feina de batle i,per tant, en
principi, en cas de ser elegit pens
seguir com a batle.

"en cas de ser elegit
pens seguir com a

batle"
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Quan jaesta quasi enllestida l'edició d'aquest numero de SA PLAÇA hem tengut la
natkia de que la regidora del PSIB-PSOE ha estat anomenada candidata pel seu partit
al CONGRES DE DIPUTATS per a les eleccions del 6 de juny, n'Antónia ocuparà en
la Ilista el cinquè lloc, encara que ni els més optimistes del PSOE pcnsen aconseguir
cinc escons del set que tenen les nostres Bles, l'assignació del cinquè lloc a n'Anthnia
suposa un importantíssimapujada dins de les files del seu partit. Pensem que qualsevol
CirCuriaSlància que es pugui donar al llarg dels propers quatre anys pot fer que l'actual
regidora de l'Ajuntament desaPoblapassi aocupar un eseóa la Cambra més important
de I'Estat. Amb n'Antónia Mercadal hem tingut una petita conversa sobre aquesta
qüestió.

ANTONIA MERCADAL, CANDIDATA
AL CONGRES	

per J. Company

-A que s'ha degut la teva inclusió
dins la Illsta del teu partit al
Congrés de Diputats en el quint
lloc?
-Primer de tot t'he de dir que encara
no s'han tancades les llistes, per tant
encara no es definitiu, les llistes es
tanquen avui a Madrid, però la meva
inclusió respOn a l'elecció interna que
s'ha fet en el si del meu partit que és
un partit demòcrata d'estructura
federal, i pertant democràtiment s'han
elegit els candidats a les eleccions.
Jo, encara que tan sols faci dos anys,
que milit en el PSIB-PSOE, tinc al
darrera tota una tradició personal i
familiarsocialista, aixícomuntradició
de reivindicació pels drets de la dona,
són aquesta tradició socialista i
feminista els dos trets més importants
que configuren la meva ideologia.

-Antònia crec que hauràs
d'acceptar que el PSOE està en
aquests moments, per tots els

escàndols que estan en boca de
tots, bastant desprestigiat...
- Hem de saber distingir el partit de
les persones, l'altre dia el ministre de
cultura deia que ser socialista és una
cosa tan de ideologia com de
sensibilitat, jo crec en les bases del
nostre partit, som molta de gent que
Iluitam dins el partit només amb la
finalitat de tenir la satisfacció del deure
complit, arribistes n'hi ha pertot i a mi
em sap més greu que a ningú que
n'hi ha hagi hagut al nostre partit.

-De totes maneres, el fitxatge del
jutge Garzón ha estat un cop
d'efecte d'enorme impacte que
sembla posar de relleu una
voluntat d'acabar amb la
corrupció?
-Sense cap dubte, a més la dreta ha
volgut donar la impressió de el Govern
estaba enfrontat amb el poder Judi-
cial, crec que la incorporació d'aquest
senyor posa de relleu el nostre

respecte pel principi de la divisió de
poders i de la seva independència.

-Per acabar tu que ets renovadora
o guerrista?
-Jo som socialista, tots som
socialistes el que passa és que dins
un partit democràtic és lògic que hi
hagi tendències, i prova d'això és
que quasi bé tots els partits
democràtics tenen crisis internes, des
d'Esquerra Unida a Convergència i
Unió, a un partit democràtic no hi ha

"arribistes n'hi ha per
tot i a mi em sap més
greu que a ningú que
n'hi ha hagi hagut al
nostre partit"

Viuda d'Antoni Serra, S. A.
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Jaume Carbonero,
arquitecte

Ex-tinent batle d'urbanisme
de l'ajuntament de Ciutat

Autor del Pla General de
Palma
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Només veure la caràtula de les Normes
Subsidiàries de sa Pobla ja es pot
entendre de quin mal pateixen.

Posa a dalt de tot "Consell General
Interinsular" i abaix "Fecha enero 1.981".
Es a dir que tal instrument urbanístic és
dels que va encarregar el, ja fa més de
deu anys desaparegut, Consell General
Interinsular, tot seguint un Conveni amb
la DEGATU (Direcció D'Acció Territorial i
Urbanisme del Govern Central) i els
Col.legis Professionals.

"no tenir presents les arrels
urbanístiques culturals de
l'ordenació urbana pot tenir
conseqüències pel que fa a
l'enteniment de l'espal urbà"

Aquell conveni tenia com a objectiu
aconseguir que la majoria de municipis
gaudissin de planejament urbanístic
adient. Pocs dels que impulsaren aquella
iniciativa podien pensar que unes
senzilles Normes Subsidiàries tardarien
més de deu anys per entrar en vigor.

Durant el temps que ha passat entre
l'encàrrec (seguint un plec de condicions
molt limitat tècnica i econòmicament) i
l'aprovació de les NORMES, el debat
urbanístic en relació al model de
creixement dels nostres pobles i la
instrumentació tècnica que calgui per
controlar aquest creixement ha permès
avançar de forma considerable sobre els
coneixements dels anys setanta, de
manera que quasi sense desplegar els
plànols es pot afirmar que aquestes
normes tenen un contingut molt antic

malgrat ser tan joves en quant a vigència.
Aquesta impressió es conf irma totalment
a la vista dels plànols de classificació i
qualificació del sol.

Anem doncs a analitzar de forma global
el contingut de les NORMES entrant sols
en aquells aspectes que de la seva
aplicació es derivin conseqüències més
greus.

EL MODEL DEL CREIXEMENT

El teixit urbà de sa Pobla ve del traçat
quadriculat de les ordinacions de Jaume
III, traçat que s'ha anat mantenint durant
segles a les diferents zones d'eixample
que s'han produ'it.

Oblidar aquest fet, no tenir presents les
arrels urbanístiques i culturals de
l'ordenació urbana pot tenir
conseqüències pel que fa a l'enteniment
de l'espai urbà. La proposta de les
NORMES, de crear una faixa exterior,
aferrada al perímetre del sol urbà avui
consolidat, de sol apte per urbanitzar
amb qualificació d'extensiva i serveis,
significa que es persegueix que una
corona de xalets i magatzems envolti el
teixit actual (traçat en base a una
quadrícula amb edificacions que donen
façana al carrer, i el conformen, i els
darreres a un jardí, seguint la disposició
tradicional de cases en dos aiguavessos.

"No sembla una proposta
elaborada, ben al contrari,
significa ofegar el model
tradicional"

Les normes subsididires són possiblement l instrument més important
que definiran el present i el futur urbanístic d' un municipi, s' ha dit que
els dos instruments bàsics de què disposa un Ajuntament sónel Presupost
i les normes subsidiàries.

La revista SA PLAÇA conscient de la importància que pel present ifutur
de tenen i tindran per a sa Pobla les Normes Subsidiàires que varen ser
aprobades el 6 d octubre de 1992, ha encarregat un estudi a l arquitecte
Jaume Carbonero.
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No sembla una proposta elaborada, ben
al contrari, significa ofegar el model
tradicional, rematant-lo amb un amorf
espai on, sense cap tipus d'ordre, es
podran construir cases de tipologia
importada, queper béque esfacin, (quasi
mai són maques) no conformen un espai
urbà dels que no són propis de la nostra
cultura.

EL SÒL URBANITZABLE

Les NORMES subsidiàries, com ja s'ha
dit, són un instrument molt simple. Es
corrent que no incorporin Programa
d'Actuació i per tant el sòl classificat com
a urbanitzable sigui exclusivament una
faixa que es posa en servei (s'urbanitza)
exclusivament quan i com convé als
propietaris.

D'entrada és fàcil entendre que seria bo,
que elsterrenys s'urbanitzassin quan sigui
adient per als interessos generals. Es a
dir que quan es faran les diferents
actuacions de creixement del poble, amb
els seus serveis i equipaments
incorporats, és millorque sigui lacasualitat
la que dicti la confluència d'interessos

També esfàcil comprendre que els traçats
delscarrers i la ubicació dels equipaments
i zones verdes ha de respondre a uns
criteris generals per tal de poder conduir
el creixement de forma coherent i
ordenada. La corona de xalets ja
explicada pot resultar esperpèntica si no
existeix una divisió adient de la faixa de
sòl urbanitzable, de forma que els plans
parcials tenguin un àmbit raonable i que
de la seva suma es pugi deduir un teixit
mínimament ordenat.

Es pot concloure doncs, que la corona de
sòl urbanitzable és inconvenient ja que
respon a un model urbanísticament
absurd i ni tan sols té una mínima
estructuració urbanística per regular el
seu desenvolupament. Tanmateix les
dues qüestions se solen presentar juntes:
La manca de criteris del model té
continuïtat amb l'absència de mesures
efectives d'instrumentació urbanística,
seguint més ala jaexhauridateoria lliberal
del, "laissez faire" que un real
desconeixement dels problemes.

EL DIMENSIONAT

entre el bé comú i el dels propietaris.

A més a més, a les normes no esdiu com
es produirà aquest creixement. Es deixa
tot per uns plans parcials posteriors que
no tenen ni programa, ni límits, ni criteris
d'ordenació.

"la corona de sòl urbanit-zable
és inconvenient ja que respon
a un model urbanís-ticament
absurd ni tan sols té una
mínima estructuració urba-
nística per regular el seu
desenvolupament"

L'urbanisme serveix per regular el
creixement dels pobles. Doncs bé un
aspecte fonamental d'aquesta regulació
és la determinació dels sostres
poblacionals prevists a les Normes ja que
si distorsionen la realitat del creixement
existent, és a dir, qualifiquen sòl per molta
més gent que la que es previsible que
tengui la seva residència al poble. la
conseqüència immediata és
l'especulació, la dispersió de les
actuacions i l'encariment progressiu dels
serveis urbanístics.
L'apartat 1-2 de la Memòria reconeix que
el creixement dels darrers vint anys ha
estat molt petit (pràcticament creixement
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zero), ja que s'ha passat de 9.923 h a
1.970 a 10.500 hab. a 1.990. Malgrat que
s'assenyalatot seguit que esté en compte
aquesta estabilitat poblacional, les
Normes tenen una cabuda (teòrica) de
32.119 hab. Això és multiplicar per tres la
població existent. Si se segueix la taxa de
creixement ja esmentada (29 hab/any)
perpodercomplir ambdimensionatprevist
farien falta 724 anys (set segles!). Deu
n'hi do!.

"si distorsionen la realitat del
creixement existent, és a dir,
qualifiquen sòl per molta més
gent que la que es previsible, la
conseqüència immediata és
l'especulació"

Però encara n'hi ha més. Ja hem dit que
la cabuda estimada era teòrica i se deriva
d'unes densitats poblacionals massa
simples. La determinació real del
creixement es calcula sempre en funció
del sostre edificable, com ha reconegut
ara mateix la Conselleria d'Obres
Públiques del Govern, dictant un decret
per lligar el dos conceptes.

que d'aquells, 60.500 hab. se situaran en
sol urbà, és a dir que el teixit actual de
carrers, instal.lacions, serveis i
equipaments pot, en compliment de les
possibilitats d'aprofitament previstes a
les NORMES, tenir multiplicada la
població actual per sis en totes les
disfuncions que aquest absurd
representa.

CONCLUSIONS

Aquestes són unes Normes Subsidiàries
antigues, fetes amb una visió
exageradament desenvolupista, que
ignoren la realitat de la trama preexistent
i que tenen un aprofitament molt superior
al creixement previsible.

S'ha dit des de fa temps que és millor un
mal planejament que no tenir-ne cap. No
hi estic d'acord. El planejament és un
instrument tècnic que es desvirtua amb
unafacilitattremenda isubstitueix laseva
funció, planificar al futur, per lade legalitzar
i donar via lliure a amples expectatives
que necessiten d'un instrument jurídic
per poder avançar. Per tant, més que
reivindicar planejament encara que sigui

Es clar que si la normativa possibilita fer
un nombre determinat de metresquadrats
edificables, la població serà la que càpiga
als habitatges que suposaran aquests
metres quadrats, de forma independent
de les densitats globals (hab./HA) que
figurin a les NORMES.

De fet el propi pla provincial assenyala
que per calcular poblacions se seguirà
l'estàndard de 70 a 100 m3 per habitant.

Si seguim aquest criteri, agafant la mitjana
(86m3/ hab.) aquestes NORMES
preveuen un poble futur amb una cabuda
real de 80.000 hab. El que es més greu és

dolent, el que pertoca és demanar que es
planifiqui en rigor, seguint les tècniques
més actuals i que es respectin els
interessos generals i la ricacultura urbana
que signifiquen els nostres pobles i les
tipologies edificatóries tradicionals

"Si seguim aquest criteri,
agafant la mitjana (86m3/hab.)
aquestes NORMES preveuen
un poble futur amb una cabuda
real de 80.000 hab."



fontaneria, calefacció, gas, instal. autoritzat
per la Conselleria d'Indústria

C/. General Marzo, 7
Tel. 54 23 79	 07420 SA POBLA (Mallorca)
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Un any més sa Pobla ha viscut amb
l'habitual intensitat aquests dies de Setmana Santa
i Pasqua, el Dijous Santtingué lloca l'ofici l'habitual
lavatori, aquest acte religiós vaser molt concorregut
i comptà amb l'assistènciade les nostres autoritats.
El divendres Sant esféu eltradicional davallament,
respecte a aquest dia es de destacar que per
primera vegada després molts d'anys es va
recuperar el "terratrèmol". El dissabte, la vespra
de Pasqua es renovaren les aigües baptismals, i
el dia de Pasquatingué lloc latradicional processó
de l'Encontre que comptà amb la participació

SETMANA SANTA

entranyable dels caçadors que llançaren els
habitualstrets que commemorar aquest important
dia.

El dia de la segona festa de Pasqua tingué
lloc el tradicional romiatge a Crestatx que tanta
força ha agafat en aquests darrers anys, anàrem
a les nou del matí a la Placeta de l'Església i
quedarem agradablement sorpresos en veure que
tants de poblers seguien la tradició d'anar a peu a
Crestatx. A les 11 es celebrà l'ofici, i després del
concurs de les cançons del camp, foren molts els
calderons que agruparen al seu voltant molts de
poblers, després de la típica bauxa a l'entrada de
fosca es feu la tornada del Jai de Crestatx, foren
molts de quilos d'avellanes les que es llançaren a
la gent que veia la tornada del Jai.

En relació a les innovacions que s'han
introduïdes enguany a les processons de setmana
santa, hem de fer referència als dos nous passos

CRISTALERIA SERRA
ESPEJOS - MURALES - MAMPARAS DE BA -KI0

INSTALACIONES DE VIDRIO EN GENERAL
Y CARPINTERIA DE ALUMINIO

C/. Fray Junipero Serra, 67 - Tel. 54 02 89
07420 SA POBLA (Mallorca)



I FESTES de PASQUA

nous que han presentats les Confraries de la Mare
de Déu de Lluc i de l'Adoració a l'Hort.

La revista Sa Plaça pensa que l'elecció
d'un pas és un acte de molta transcendència ja
que és una compra que, sense cap dubte, afectarà
durant molts d'anys la celebració d'uns actes de
tanta importància com son les processons de
setmana santa, els dos passos nous no tenen
res a veure amb la manera com el nostre poble
ha vingut celebrant la passió. Pensam que per
prendre una decissió sobre la compra d'un nou
pas s'hauria de tenir molt en compte el criteri de
respecte ales nostrestradicions i costums, aquests
nous passos són més propis de la manera com
altres pobles entenen aquestes celebracions. El
mateix ens veiem obligats a manifestar respecte a
les "doloroses" que acompanyen per segons any
les processons de dijous i divendres sant, és
també aquest costum de posar-se la "peineta",
quelcom més propi d'una altra cultura que no de la
nostra.

Gran, 68-1°
Tels. 54 02 51. Fax 54 04 41
07420 Sa Pobla

Celter
Can Cotà

Carrer Lluna, 27 - Tel. 86 21 55
07420 Sa Pobla (Mallorca)
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CARRER,
CARRERA
D'ANTANY

per Alexandre Ballester.

Si els miram ens miren des
de l'ull del temps. Un instant quiet,
disposat per a perpetuar-se en la
definició de la llum. Presència
d'elements de treball, la construcció
d'u n carro, i l'escenari de les façanes,
arrenglerant el carrer. Carro i carrer,
tot un simbolisme de correlació
etimològica.

La paraula carrer deriva de
carro, per més curiós que sembli. El
mot carro, del llatí "carrus" era aplicat
adistintstipus devehicles amb rodes,
i s'originà el vocable "carraria", o
carraria", en el sentit de camí per a
carros que, aviat fou carrera, per
designarcamí entre poblacions, d'on
prové carretera. En català antic era
molt corrent utilitzar el mot carrera en
el sentit de carrer, amb l'ús, i per
evitar confusions, es va crear un
derivat masculí de carrera i va ésser
carrer, ja definitiu en el sentit actual.
Antigament, com a substituts de
carrer, s'empraven, amb força
popularitat, les paraules call, via i
rua. Una deixa festiva és la rua
carnavalesca. En època medieval, a
les ciutats, i viles, els gremis solien
agrupar-se en carrers que, sovint,
prenien el nom de l'ofici.

Els carrers, vies de trànsit
públic, per imperatiu del modern
augment de la circulació
automobilística, han deixat d'ésser
espais urbans de concurrència
conversadora i de passeig plàcid.
Resten, és clar, alguns reductes
esporàdics i breus, a vegades a les
cantonades i , sobretot, a la Plaça.
Però no és sols una qüestió d'espai
modificat, és, també, una qüestió de
temps canviat. Abans el temps
semblava més dilatat, ara tothom té

pressa. El símptoma és més notori a
les ciutats que als pobles, però, també
els pobles han perdut aquella
somnolència viària. Es el ritme de la
vida actual que ha implantat noves
relacions humanes i noves
utilitzacions de l'espai urbà i deltemps
personal. Gairebé, els de la meva
generació, hem pogut observar la
transformació dels costums,
mil.lenaris, d'una cultura mediterrània
que vivia més al carrer, a la plaça,
àgora tradicional, que no a les cases.

El carrer, els carrers, no sols
eren receptors de passavolants o lloc
per a loci, el passeig i la conversa,
eren l'indret idoni pera la feina com a
prolongació del taller o de la botiga.
L'activitat comercial o artesanal sortia
de la casa, sovint reduïda i mal
il.luminada, per a escampar-se al
carrer, llum i amplitud addcional que
comportava unes convivències
ancestrals d'activitats a l'aire lliure.

El poble, la gent, vivia i
treballava al carrer, la llar era, en la
seva estricta intimitat, santuari familiar
pera lataula i el llit. Afers, escomeses,
converses, amistats i baralles
s'esdevenien al carrer. Es
simptomàtic, a sa Pobla, que existeixi
un carrer anomenat "des Renou".
Diuen, velles cròniques tramades
sobre tradicions orals, no sé si certes,
que per aquell carrer, forà aleshores,
cada dia hi havia bregues, crits i
renou. AVIJi els renous es congreguen
a altres latituds locals.

Els nins no coneixien altres
àrees, pels seus jocs, que el carrer.
Piola, salt anglès, planta, baldufa i
bolles eren convocatòries lúdiques al
carrer. El carrer era punt de cita de
grups, esbargiment decolles i itinerari

per a les aventures. El carrer, amb
pols o amb fang, era del nin.

El carrer separa, o uneix, les
cases. El concepte de veïnatge era
més intens, per a bé o per a mal, que
no ho és ara. La interacció continuada,
entre veïns, establia forts lligams. Hi
havia, entre els veïnats, més que ara,
estimacions perdurables i, també,
odis irreductibles. Eren l'expressió
pública dels sentiments individuals,
plenament acceptada i assumida pel
veïnatge.

Ara, el carrer, és via de
trànsit, abans era lloc per estar. Ara
es passa pel carrer, abans s'anava al
carrer. Ara el carrer és un allargassat
brogit de motors, abans era una
aturada amb sorolls humans.

Una atura, es deia carrera a
l'espai de carrer a l'enfront de la
casa. A la carrera, amb cadires de
bova i balancins, sortien, al vespre a
prendre la fresca, a l'estiu. l, a la
carrera s'escampava, en hores, el
taller.

Davant la fusteria de Can
Rian, al carrer Església, ara carrer
Curt, s'escampava, ritualitat laboral,
el taller. Presència d'eines, la
construcció d'unes rodes de carro Al
centre, amb la seva filla Margalida
en braços, mestre Antoni Rian
Cladera, tota una institució familiar
de fusters i una saga de músics,
l'amo en Tut; l'amo en Toni "Cabrer,

aleshores, un jovenet, l'amo en
Julià Mir Mascó, en l'aprenentatge
del que seria el seu ofici. Feina a la
carrera. Un instant quiet, disposat
per a perpetuar-se en la definició de
la llum. Un moment al carrer, que era
carrera antany.
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La Marjal està trista 
per Jordi Soler

No fa massa anys, els horts
de Sa Pobla oferien un aspecte
immillorable. La seva geometria
impecable de solcs i taulans i les
andanes ben fetes, emmarcant tots
els verds, valien ulls per veure.

No fa tampoc massa anys
que cada matí, atrencd'alba, Ilargues
fileres de carros lents recorrien, daixo
daixo, tots els camins de marjal per
anar a Son Puig, Son Sabater, Es
camp de Ca, son Siurana, son Amer,
son Basca, son Ferragut era bo
contemplar des de qualsevol indret
l'estampa blavosa i grisa d'homes i
dones vinclats damunt la terra fosca,
com un interrogant, ja fent herba o
estirant caps.

Sa Pobla aleshores vivia de
l'agricultura i per a l'agricultura,
malgrat les eternes queixes dels
marjalers a Sa Pobla hi havia alegria

11.1usió. Per ventura el que més
sabien fer els pagesos de Sa Pobla
era feina i feina ben feta, però la
recompensa arribava cada any a
l'hora de les collites i els esplets
escampaven un somriure llarg
damunt les eres. La suor no havia
estat de bades. La gent progressava,
es feien més festes i Sa Pobla era
l'enveja de Mallorca.

Si avui feim una volta pels
camps de sempre trobarem un
panorama ben distint. Si més no,
notarem que quasi pertot hi manca el
batec de la vida. La Marjal està trista,
hi han nascut calcigues i damunt
molts sementers s'hi ha posat un tel
prim de desfici.

No és fer cap descobriment
comprovar que a Mallorca i a Sa
Pobla en particular l'agricultura està
deixada de la mà de Déu. Ens van
prometre que el fet d'entrar al Mercat
Comú seria bo per l'agricultura, però,
ara que som europeus, és ben
decebedor el panorama. Les
promeses subvencions, o no arriben
o arriben tard o arriben només als
que se saben moure. Les causes del
malestar de la pagesia segurament
són complexes. No pretenc analitzar-
les, tampoc en sabria, però del que sí
n'estic segur és que darrerament a
Sa Pobla els que podien salvar la
barca no ho han fet. Quan la caiguda
o enderrocamentdel'anticpresident
de la CAP, Rafel Serra, semblava
que els enderrocadors -l'anomenada
nova generació-tenia les idees clares
i progressistes per fer anar avant
l'agricultura a Sa Pobla i facilitar-ne
la seva adaptació a les noves
tècniques i nous cultius comunitaris,
però no succeí així, ans al contrari,

els successlus presidents i gerents
ho feren pitjor que el presIdent
Tianet l s'ompliren bé les
butxaques mentre la cosa anava
empitjorant i quan el barco feia aigua
ho donaren a les cames. Després
vingué la fallida de la CAP i les
conseqüències que encara perduren.
Es clar que la causa principal i última
del desastre camperol ha estat la
mala administració,progressiu
deteriorament i conseqüent fallida de
la CAP.

Els polítics de torn han fet
promeses. Diuen que volen aclarir
les coses, però l'expedient i les
actuacions judicials romanen al jutjat
d'Inca sense que ningú faci cap passa
peruntaruna mica la lenta maquinària
de la Justícia.

Per altra banda sempre he
trobat estrany que els marjalers de
Sa Pobla, abans tan expeditius a
hora de resoldre els seus conflictes,

sobretot els conflictes de butxaca -
recordau el cas del recaptador de la
fiscaliadetaxesfa més de cinquanta
anys, o més recentment la nit de les
cebes-, hagin assistit tan conhortats
i mansois a la pitjor andanada
econòmica de la seva vida i que fins
ara no hagin estat capaços d'esbrinar
les responsabilitats de la fallida. No
vull fer apologia de la violència ni
estaré mai d'acord amb els mètodes
tribals. Però no entenc què se n'ha fet
d'aquell geni pagès que representa
el monument de l'entrada del poble.
Allò que feia als poblers distints dels
altres (0 tempora o mores), l'esperit,
el progrés i els estalvis dels marjalers
de Sa Pobla se n'han anat en orris
lànguidament.

Som en temps d'eleccions
i és bo recordar les promeses que els
polítics feren a l'hora del desastre.
Ara que tornaran per demanar el vot
és necessari que els poblerstenguem
els ulls ben espolsats. Per ventura
seria hora de pensar si el vot útil
podria consistir en votar aquella
opc16 que molts encara creuen
Inútil perquè és nostra.
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"ES CAVALLETS"
per Josep Joan Capó

Ja està acabat. Es un dels
edificis estèticament més singulars de sa
Pobla per la seva bellesa. Darrere hi
queda una molt bona labor arquitectònica,
la reforma està aconseguida. Tot un èxit.
Arriba el moment de la inauguració, de
les medalles, de les enhorabones, dels
elogis... El polític sent orgullós que ha
deixat part del seu esforç en una realitat
que semblava un somni.

Una exagerada burocratització,
com sol passar aqualsevol entitat pública,
provoca que un Govern no pugui assolir
un objectiu. Quatre anys pot ser massa
temps quan hi ha una mala gestió
municipal, així com molt poc quan s'ha
d'enllestir un treball d'aquesta
envergadura. Aquest és el tema que avui
ens preocupa.

La reforma d — ES CAVA-
LLETS" va ser un dels pilarsfonamentals
en què es basaren les campanyes
electorals, dins l'area cultural, tant de
Convergència Poblera com, pos-
teriorment, del Partit Popular. Però el que
vertaderament importava no era
concloure la simple restauració de l'edifici,
sinó lade posar en marxa, paral.lelament,
totes les activitats culturals que allà dins
s'hi podien o haurien de fer. S'havia de
crear la infrastuctura perquè pogués esser
el centre neuràlgic cultural del poble. Per
donar a conèixer totes les gestions
municipals que s'han duit a terme per tal
de fer funcionar el que pretén esser el
centre neuràlgic d'una bona part de la
Cultura de sa Pobla, vaig tenir una,
sempre agradable, conversació amb el
meu amic Jaume Font, batle de sa
Pobla. Després de donar-li l'enhorabona
per la seva designació com a candidat a
senador, s'expressà d'aquesta manera:

-"Per començar la previsió
que tenlem d'ubicar l'arxiu municipal
al soterrani no ha estat possible donat,
no tan sols pel gran volum que ocupa,
sinó perquè segueix creixent dia a dia.
Aquest departament serà una sala
d'exposicions organitzades pel Club
Cultural i el Patronat del Museu d'Art
Contemporani. El compromls
d'ambdues és que no estigui mai buit.
La destinació que donarem a la planta
baixa no varia. El Club Cultural hauria
d'aglutinar totes les entitats i
associacions de manera que sigui un
punt de reunió, de tertúlia, de debat. A
l'entresolat hi estaràelClubd'Escacs".

Queda clar que l'Obra Cultural
Balear serà una d'aquestes entitats que

hi tendrà cabuda. Una de les activitats
que desenvolupa és l'edició d'aquesta
revista. No descobrirem res nou si
m'atrevesc a afirmar que, essent una
publicació imparcial, no agrada a certs
sectors de dins del Govern Municipal.
Per això lasegüent pregunta està referida
en aquest sentit i la resposta fou
immediata:

-"L'O.C.B. podrà emprar la
planta baixa. Com pots suposar, no és
un lloc per tenir un ordinador. Allà s'hi
poden fer les reunions pertinents per
tal de parlar de la confecció, però no
paginar-la ja que hi podria haver
interferències amb les altres
associacions. Marjal en Festa, per
exemple, no pot assajar ni dur els
instruments al local, però sl ser el seu
centre de reunió".

Al segon pis hi havia d'haver la
biblioteca pública. Què ha passat amb la
Caixa que l'haviadecedira l'Ajuntament?.
Els centres educatius no poden tenir tots
els llibres que caldria, per simples
mancances econòmiques. La idea era
demanar a les escoles quina seria la
bibliografia més adient perquè els
alumnes, la gent jove estudiant de sa
Pobla, hi anàs a fer els seus treballs,
estudiar o ampliar coneixements,
acostumar-los a fer feina allà com una
aula més, com a einad'investigació.
s'hauria d'aprofitar l'avinentesa de tenir
un Conseller de Cultura amb un notable
currículum dins del món de l'Educació
per aconseguir una Biblioteca ?.

L'Ajuntament té una visualitzadora-
fotocopiadora de microfilms. Existeix una
subscripció a tots els diaris de l'Illa. Una
altra eina per treballar molt bona dins
aquesta sala. La següent pregunta va
dirigida acom quedarà aquesta planta. El
batle mostra una certa preocupació en
aquest sentit:

-"La Caixa ha decidit no moure
la seva biblioteca encara que les
negociacions no s'han romput. Una
de les nostres idees és la de cedir-li el
fons del C.I.M. per mantenir i millorar
la que ja existeix. L'altre aspecte a
tenir en compte és el d'adaptar-la als
estudiants, cosa que s'estudiarà.
Aquest espai estarà destinat a
videoteca, també es podran seguir fent
activitats decinema,aixf com a sala de
reunions, conferències...etc. Al segon
pis hi haurà l'aparell de microfilms on
s'hi podrà anara investigar. És la planta
queté més possibilitats, la més guapa.
És el lloc on, momentàniament, s'hi
realitzaran les activitats dels tallers
del Museu d'Art mentre no estigui
acabada l'obra".

Gairebé totes les entitats volen
estar a la Plaça (de tots és conegut
l'enrenou que hi hagué amb el Centre de
Tercera Edat). No seria, tal vegada, bona
idea que l'Associació de Minusvàlids
també hi estàs?. Per una banda hi ha una
greu errada no contemplant les barreres
arquitectòniques de l'edifici, per altra, són
molts pocs socis si els comparam amb
l'Associació Democràticade Pensionistes
i Jubilats de sa Pobla. Definitivament,
segons comenta Jaume Font, es
rehabilitarà l'estació del tren, lloc on hi
podran estar.

Com es veu, un canvi polític de
govern municipal pot provocar una
transmutació en les funcions originals.
Així és lademocràcia. Temps hi ha hagut,
i encara n'hi ha, per acabar d'organitzar
un edifici que mereix esser el punt
d'atenció de la gent del poble donades
les seves possibilitats. La respostaatotes
les qüestions que no queden clares
possiblement no es donin durant lesfestes
de St. Jaume, que es quan s'inaugurarà
oficialment "ES CAVALLETS", sinó al dia
següent.



UNA ÀNNERA NOVA AL PARC
DE S'ALBUFERA per Joan Mayol   
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Des del passat 31 de Març, a
S'Albufera habita una nova espècie
d'ànnera: l'annera de Cara Blanca, la
més rara d'Europa, i amenaçada per
problemes molt especials. Parlem-ne.

Aquest aucell és un animal
molt singular, molt diferent de tots els
altres membres de la seva família
d'Europa i Assia. És un animal petit (del
tamany d'una cel.la), molt rabassut,
amb el cap gros i el bec de forma molt
curiosa, molt inflada a labase. El coll és
curt, i sol nedar arrufada. La cua és
llarga, i adés-i-ara l'alça, vertical, de
manera molt original. El color és terrós,
més pàl.lid al ventre, amb la carade les
femelles i els joves retxadade blanc. El
mascle adult, però, és moltdistint, sobre
tot al cap, negre amb la cara ben blanca;
i el bec, que adquireix un bell color blau
brillant, com a esmaltat.

Aquest darrer detall és
justament el que ens ha donat la clau
de lasevapretèrita presènciaa la nostra
illa: a l'any 1784, justament el dia 28 de
Maig, el cavaller Raimon de Puigdorfila
matava una annera raríssima, per ell
desconeguda. Ens imaginam que
l'home, intrigat per aquell animal amb
el bec de color "de cel o esmalt"(sic),
l'oferia a l'únic naturalista mallorquí de
l'època, el Iletraferit Bonaventura Serra,
que en va fer un dibuix ben detallat. El
dibuix, posteriorment, va formar part
de la deixa de'N Serra a un noble

ciutadà, confrare de curolles, a l'arxiu
familiar del qual gha estat conservat,
fins que fa uns mesos, hem tengut la
sort i el privilegi de posar-hi la vista
damunt.

La cosa té el seus dellonses,
perque aquesta espècie d'aucell no va
ser citada a cap altre punt d'Europa
Occidental fins a mig segle més tard,
quan a Andalussía es documentava la
presència de l'espècie, que en diuen
"malvasía". Posteriorment, hom ha
comprovat que aquest nucli viu també
al Nord d'Africa, Còrsega i Sardenya.
De Mallorca esdeguè extinguir al segle
passat, no en sabem ben bé com. A les
altres grans illes mediterrànies ha
sobreviscut fins fa pocs anys, però avui
també hi és absent. Sols la població
andalussa ha sobreviscut, en
condicions absolutament precàries.

En efecte, aquesta annereta
és molt exigent des del punt de vista
ecològic: necessita aigües relativament
fondes (mésde mig m., fins ados), molt
bona cobertura vegetal a les vores
(bova, canyet, sesquera), aigües
relativament netes i tranquilitat. Mala
voladora, s'estima més cabussar que
volar. Així, una presió cinegètica forta,
la contaminació de les llacunes,
dessecacions o alteracions la varen fer
minvar moltíssim, fins al punt que
devers 1980 sols en quedaven 22 en
tota la península, és adir, a tota Europa

occidental (A Assia i Europa Oriental
n'hi ha una altre població, tambè rara,
d'alguns milers). Per tal de salvar
l'espècie es va posar en marxa una
forta operació de salvament: protecció
de llacunes, descontaminació, creació
de reserves i cria en captivitat. Les
anneres respongueren, i començaren
a incrementar els seus nombres.

Però la història es complica
fortament amb l'arribada a Espanya
d'una ànnera americana, introduïda
accidentalment a Anglaterra fa una
cinqüentena d'anys. És una espècie
del mateix gènere, de color, forma i
costums ben distintes, però que no
està genèticament aïllada (ja que
l'aïllament específic era, fins avui,
geogràfic). És a dir, que les ànneres
americanes no sols poden fer bords
amb les europees, sino que aquests
són fèrtils! La situació esdevè
dramàtica, ja que l'espècie, salvada
amb un esforç considerable, es veu ara
amenaçada per un nou perill de molt
mala solució. Per paga, l'ànnera
americana estè protegida per les lleis
angleses (i a Anglaterra per a revisar
una llei hi ha un procediment molt
estricte, i fan falta quatre anys -no és
com aquí!-). S'hi fafeina, i a la península
es procura eliminar les ànneres
americanes que es presenten. Però el
risc és molt gran, jaque l'espècie forana,
a més, es comporta com una autèntica
violadora, i monta les europees sense
manies ni cerimònies!

Amb la prova documental de
la passadapresènciaa Mallorca, i sobre
tot, per la millor garantia d'una població
illenca i aïlladaen front del problemade
l'americana, es va decidir fa pocs mesos
recuperar per a S'Albufera aquesta
interessant espècie. Trenta-cinc joves
ànneres de cara-blanca criats en
captivitat al Parc Nacional de Doñana
han estat alliberats a distints punts de
S'Albufera, confiant en que trobin el
mateix respecte i tranquilitat que el
Gallfaver, que ja és, hores d'ara, ben
propi de lafauna mallorquina. Aradepèn
de nosaltres, depèn de tots, i sobre tot,
dels que conren, cacen o pesquen
aprop de S'Albufera: sols el respecte
més escrupulós d'aquesta espècie
protegida pot permetre que crii i es
recuperi per al dia de demà.
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A principis dels anys setanta, el sistema
sonar va aplicar-se a la medicina. Usant els ultrasons
i recollint els ecos podies tenir imatges, amb una sola
dimensió primer, i amb dues dimensions després, del
cos humà: l'ecografia amb aplicacions mediques
serveix per a diagnosticar alteracions a cor, fetge,
ronyons, etc..

D'acord que ensguanyen de massa. D'acord
que la ciència no es mai neutral, que sempre està del
cantó dels poderosos. D'acord que, al país mes ric del
mon, es gasta el mateix (28% del PIB ) en preparar la
destrucció d'essers humans (defensa, en diuen), que
amb atencions sanitàries. D'acord que no es fàcil de
canviar i fer que l'imaginació, la intel.ligÒncia, la
tecnologia, es dediquin exclu-sivament a l'home i no
a la seva destrucció. D' acord que, en termes seus "es
una guerra perduda".

Però de vegades l Història ens fa l'ullet
divertida, i passen situacions rares com les que he
recordat. Ben segur que quan ho veu, el vell Einstein
dibuixa un mig somriure des de la seva tomba.

Sa Plaça / 25

EL QUE SERVEIX PER A LA GUERRA SERVEIX PER A LA PAU
(O LA VENJANÇA D ALBERT EINSTEIN)

Nofre Pons 

Quan al 1955, a l'Hospital de Princetown,
moria Albert Einstein, havia tingut una de les
situacions anímiques més depressives que pot sofrir
esser humà. Pacifistaconvençut, el cervell mes potent
del nostre segle era també un gran ingenu: quan es va
formar la República Germànica amb l armistici de
1918, estava convençut que el militarisme estava
abolit per sempre al món. Sols quinze anys mes tard
Adolf Hitler pujava al poder al seu país. Gràcies als
seus estudis teòrics sobre la Teoria de la Relativitat,
els Estats Units va aconseguir utilitzar la bomba
atòmica al 1935. Amb una candidesa de boy-scout,
Einstein va reunir signaturesdecientíficsdemanant la
prohibició de la utilització futura de la Bomba, i la
creació d' un govern mundial constituït per
els Estats Units i el Regne Unit: ningú li va fer cas, i
molt poc abans de morir demostrava el seu desencís
amb una frase: "la política es cosa del moment,
una equació és per tota l eternitat."

perdre el partit el pacifisme, amb el fum
grogós del primer esclatassang radiactiu de Hiroshima
?. Si som realistes admetrem que sí: es va perdre per
unagolejada d' escàndol que segueixf ins a l'actualitat.
Però els que som optimistes, volem veure en gestes
concrets petites victòries de l'esser humà sobre el
canó. ¿En voleu un parell, d'aquestes victòries ?.
Avís: has d' esser molt ingenu per considerar-les com
a tals, però l'esperança es flor menuda, que es rega
amb sols una miqueta d'aigua.

Primera Guerra Mundial. A la badia de Bari,
un vaixell americà deixava escapar per accident una
carrega de gas-mostassa. Molts de mariners moriren
immediatament, ja que el gas (mostassa sulfurada),
usat a la guerra química, cremava les mucoses, ulls,
nas, boca, pulmons, etc.. D'altres, els menys afectats,
varen esser estudiats per els metges, advertint-se
una baixada espectacular de leucòcits de la sang.

Després de la Segona Guerra Mundial, la
Mostassa Nitrogenada es convertia en el primer
medicament que demostrava activitat contra elstumors
de la sang (leucèmies), i a hores d'ara encara s'utilitza
útil per alguns limfomes.

Els submarins, arma novella a la 1 Guerra
Mundial, necessitaven un sistema que ajudés atrobar
la seva situació respecte del fons, i detectés les
mines. A11918 varen inventar un sistemaque, emetent
ultrasons, recullis el "eco" dels mateixos a les roques,
o altres obstacles. Va néixer el sonar.
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"Llibre del desfici"
per Joan Gelabert

Ara fa poc, o potser ja fa
molt, en tot cas fa cosa de dos anys,
Edicions Proa va publicar les 218
pàgines que, en la versió catalana, té
el "Llibre del desfici", escrit cap allà
l'any 14, a Lisboa, per l'ajudant de
comptable Bernardo Soares que
treballava al despatx de l'amo
Vasques, al carrer dels Douradores.
A la portada del llibre, tanmateix, hi
apareix el nom de Fernando Pessoa.
Això, sens dubte, és un error - un
error per una part conscient i per
l'altra pràctic, ja que Bernardo Soares
no tenia ni peus, ni ulls, ni boca, ni
mans, ni cap: no tenia una entitat
física pròpia i, per tant, no va tenir
més remei que viure dins l'ànima de
Fernando Pessoa, amb el qual
compartia la curolla d'escriure. Ara el
lector, si hi està encuriosit, i creu
necessari fer un esforç, pot llegir les
inquietants planes del llibre d'aquest
animal rar que és l'ànima.

El "Llibre del desfici" és la història
de laltre, és a dir, no només del
doble - en aquest cas Pessoa-Soares
- sinó també del múltiple: l'altri. Dit
d'una altra manera: som un o som
molts? La raó en aquest cas no ens
serveix ("El cor, si pogués pensar, es
pararia", escriu el comptable Soares),
perquè la raó, com a mètode de
coneixement, no pot explicar ni la

realitat, ni la substància, ni, tan
sols, l'exiistència o inexistència
de l'ànima. Es, doncs, a través
de les sensacions i les
emocions que el seu esperit,
ple de desfici, s'agita tot
expressant-se. Aleshores el
somni seria un estat més real i
més ver que la mateixa vida,
que només seria un dels seus
malsons. Perquè la realitat és
aquesta: si poguéssim estendre
l'ànima damunt la plaça de sa
Pobla, quin espai ocuparia?
Tota la plaça? Això, quant a
l'espai; quant al temps, la
pregunta que es planteja, un
cop estesa l'ànima sobre la
plaça de sa Pobla, és aquesta:
eltemps - passat, present ifutur
- seguiria inalterablement
fragmentat o seria el temps
abolitcom succeeix exactament
en el somni? En no poder fer,
desgraciadament, cap d'aquests
dues proves, cal preguntar-se: sou
vós qui realment souo sou qui pensau
que sou? l encara: sou vós com us
veis o sou més exactament aquell
com els altres us veuen? Qui - o què
- hi ha en vós, que vós encara no
conegueu? l no sou més íntimament
l'altre que no coneixeu, que no aquest
que pensau creure que sou? Tot això

és massa inquietant, massa
espiritualment subversiu.

Vet aquí, doncs, la màgia del
"Llibredeldesfici": l'obriu quan encara
sou vós mateix, quan l'heu tancat ja
sou un altre. Qui sou, però?

Dra. MAGDALENA BENNÀSSAR MOJER
TOCOLOGIA - GINECOLOGIA

dilluns i dijous
	

dimarts i divendres
de 9,30 a 13,30
	

de 15,30 a 19
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Les aigües de Llubí cap a Palma. I
demà què?

Amb aquest lema el passat
dissabte 17 d'abril es va celebrar a
Llubí una taula rodona per tractar el
tema de la canalització de les aigües
de la conca de Llubí, Muro i sa Pobla
cap a Palma. Hi assistiren com a
convidats Mateu Picornell, President
de l'INESE; Damià Perelló, geòleg i
regidordel PSM a Llubíi Mateu Morro,
Secretari General del PSM i Batle de
Santa Maria.

La convocatòria va tenir un
gran ressò popularamb la participació
de més de 200 persones. Els
assistents sol.licitaren tot tipus
d'informació sobre el tema, sobretot
respecte a les conseqüències que
l'extracció d'aigües de sa Marineta
pot significar per l'agricultura, no
només la de Llubí, sinó també la
d'altres municipis de lilla com és el
cas de sa Pobla.

En un primer moment, els
ponents exposaren els seus punts de

vista. Damià Perello, com a bon
coneixedor del tema, va presentar
una ponència tècnica i va denunciar
la manca d'estudis hidrogeológics,
indispensablestant pertenirun major
coneixement del subsol com per
saber amb quins recursos hidràulics
es compta. Mateu Picornell exposà
possibles alternatives per a l'estalvi i
bona gestió dels recursos hídrics. I
en darrer terme, Mateu Morro insistí
en elfet que si la població s'organitza
i es consciencia, els projectes es
podrien aturar. Fou en aquest moment
que el moderador i regidor del PSM a
Llubí, Biel Alomar, proposà la creació
d'una coordinadora en defensa de
les aigües de Pla, proposta que fou
unànimement acceptada. El públic
assistent en quedà molt satisfet i
d'aleshores ja s'han convocat tota
una sèrie de reunions per posar en
marxa aquesta coordinadora.

TAULA RODONA SOBRE
L'AIGUA DE "SA MARINETA"

El proper divendres dia 14 de maig a
les 22 hores a la biblioteca de LA
CAIXA tendrà lloc una taula rodona
sobre la problemàtica de l'aigua de
"sa Marineta". En aquest acte,
organitzat per l'Obra Cultural Balear
amb col.laboració amb la
Coordinadora en Defensa de les
Aigües de sa Marineta, intervendran,
entre d'altres, el geògraf Mateu
Picornell i el geòleg Damià Perelló.
Hi estau tots convidats!

SOPAR DE LA SOCIETAT DE
CAÇADORS "LA VEDA"

El proper dia 15, la Societat de
Caçadors "La Veda" ha organitzat un
sopar a Can Quic pels seus socis,
amics i simpatitzants. Aquest sopar
anual s'ha convertitja en una tradició.
Des d'aquestes pàgines, la revista
SA PLAÇA desitja que aquest sopar
sigui tot un èxit.

PROU D'IMPOSTS
CAP A MADRID

psm
Nacionalistes de Mallorca

73'elv ,1

GAF
31AÇA
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BON PROFIT AMB EN PACO DE CAN RIERA
per Joan Teixidor.

La conversa gastronòmica d'aquest mes de maig l'hem feta
amb un prímera espasa de la gastronomia mallorquina, el
pobler Paco Bonn fn que regentà fins l'any 1977 el restaurant
CAN RIERA de sa Pobla, establiment que possiblement hagi
estat el que ha escrit una de les pàgines més brillants de la
gastronomia poblera mallorquina, on el que això escriu
encara tingué oportunitat de fruir en moltes ocasions d'una
excel.lent cuina. A finals de 1977 en Paco que ja s'havia fet
un bon nom com a bon cuiner, deixà sa Pobla i obrí un
restaurant a Ciutat, perbel seu bon ofici no es veiécorrespost
per un èxit Comercial del seu establiment, des de llavors ha
passat per diversos establíments de tots n'ha estat
reconeguda la seva qualitat, ara quinze anys després de la
seva anada de CAN RIERA en Paco quasi bé ha tornat a sa
Pobla, des de fa unes setmanes regenta el conegut
S'HOSTAL, popularment conegut com a "S'HOSTAL DE
CAMPANET", denominació una mica incorrecta sí tenim en
compte que està en el terme de Búger.En Paco davant "s Hostal de Campanet"

-Com ha estat això de venir a
s'HOSTAL?
-Mira, se'm va presentar l'oportunitat,
i l'he aprofitada per tornar si no a sa
Pobla, molt a prop de sa Pobla, una
mica amb la intenció de tornar afer la
meva cuina, vaig pensar que aquest
establiment de S'HOSTAL reunia les
condicions adients per poder fer-ne
un bon restaurant on el client pugui
menjar-hi bé i si trobi a gust.

-Com definiries el tipus de cuina
que fas?
-Jo li donaria el nom de "cuina de'n
Paco", amb això em vull referir a un
cuina amb profundes arrels
mallorquines en la que he anat
introduint les meves idees, una cuina
que pretenc que sigui un reflex del
que jo som i de tot el que he anat
aprenent en tots aquests anys.

-Com recordes l'època de CAN
RIERA?
-Jo vaig començar a can Riera l'any
1960, l'amo en Toni Riera va ser el
meu primer mestre, després vaig
estar tres anys a al restaurant de
l'HOTEL FORMENTOR, on vaig tenir
de mestre Arnau, a partirde 1970 fins
a finals de 1977 vaig regentar jo el
negoci, sens dubte que va ser una
època molt bona, ara he vingut a

S'HOSTAL amb la intenció de seguir
la bona tradició de cuina de CAN
RIERA, augmentada pel tot el que
anat aprenent durant aquests anys.

-Com veus avui el món de la culna?
-Avui afortunadament hi hauna presa
de consciència per part de la gent de
la importància de la gastronomia,
aquesta és una manifestació cultural
més, a rnés de bona cuina també la
gent dernana un bon servei.

-Quina carta teniu a s'Hostal?
-Oferim els plats més representatius
que puguis trobar en un carta, a més
d'algunes innovacions com és tot una
gama de bacallans: Pebres de
"piquillofarcits de bacallà amb crema
d'espinacs, crema de bacallà
gratinada, bacallà amb porros i
moixernons, bacallà amb panses i
pinyons, bacallà gratinat amb
oli, també el bacallà al pil-pil però
aquest el m'han d'encarregar com
l'ànec arnb olives, l'ensalada tèbia de
guatlles i Ilenties,no vull deixar
d'assenyalar-te un cuinat que cada
setmana es diferent, els "callos" de
can Riera, els peus de porc, la llengua
ambtàperes. També voldria destacar
les postres que són totalment
casolans: pastís de llimona, pastís
de peres al calvados, pastís de

castanyes amb prunes, pastís de
poma amb massapà d'ametlla, pastís
de formatge fresc amb gígoles
d'estepa, aquest aspecte dels postres
el cuidam molt, a més jo som molt
llépol. A més d'aquest plats tinc una
oferta complementària on puc fer tot
tipus de plats que el client vulgui que
li faci, com és per exemple una
bullavessa boníssima, un rap amb
salsa d'ametlles, el filet de rap al vi
blanc.

-Teniu un Menú?
-Sí, de dilluns a dissabte per 850 pts,
que es compon d'un primer a elegir
entre dos plats (avui eren: sopa de
rap i macarrons), un segon (avui:frit
mallorquí o fetge a l'all o salmó a la
graella) i unes postres de la casa.

-1 els preus com són?
-Com tu mateix pots verificar els preus
són molt normals, en aquest capítol
vull destacar que els preus de la
nostra carta de vins també són molt
assequibles.

-Quin dia tancau?
-Els dimecres que no siguin festius o
vespres de festius, en aquest cas
tancam els dimarts.



FRIT DE PASTANAGUES VERMELLES
(6 racions)

1 dl.
10 gr.
5 gr.
1 fulla
6 grans
300 gr.
150 gr.
150 gr.
1000r.
1 manat
3 manats
1 manat

Oli	 •

Sal
Pebre bo

•	 .Panses
Pinyons
Espinacs
Pastanga ver.
cebes tendres

Elaboració: En una paella amb l oli , i amb aquest ordre, anau
sofregint alls, ventresca, llorer, pastanagues netes itallades
a rondanxes fines cebestendrestrinxades panses pinyons
bobferrons a làmines; coridimentar amb ta sal i pebre bo,
finalment els espinacs trinxats ben fins.

Serviu el plat guarnit amb unes branquetes de fonoll.
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2 mb Ram
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monitor color 1024 x 768             
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ENTREVISTA AMB NICO CABRER:
COORDINADOR DEL BASQUET A SA POBLA

Parlar amb en Nico Cabrer
no és gens fàcil. Mai saps quan va en
serio o de broma. L'amistat que me
uneix amb en Nico ve de molts anys
enrera. Gairabé deu fer vint anys que
gracies al naixament del basquet a
sa Pobla vaig coneixer a una de les
persones que li encanta el món de la
pilota i la cistella i que li ha dedicat
una gran part de la seva vida. En Nico
va naixer a Inca però la seva relació
amb sa Pobla és tan grossa que es
sent pobler i pensa com a pobler.

Abans de c,omencar a parlar del
moment actual del basquet a sa
Pobla, amb en Nico varem recordar
aquells temps en que el basquet a sa
Pobla comencava a agafar forma.
Aquells dies en que la canxa de Sa
Graduda reunia a quasi bé a 300 ó
400 persones per presenciar aquells
interessants i emocionants partits de
basquet. Ell, era una de les figures de
l'AJIC primer equip que va existir a sa
Pobla quQara es diu Sa Pobla basquet
Club.

"Aquells eran temps que mai no
podré oblidar. Hi havia afició i un
ambient que es mal d'explicar. Foren
uns temps que deixen una segnal
imborrable".

Demanam a n'en Nico que ens
faci un balanc del que ha estat
aquesta temporada per a tots els
equips del sa Pobla Basquet Club:

"Pel que fa referencia al mini-basquet
jo definiria com a bona la campanya
que ha desenvolupat l'equip que
entrena en Cotà. En quant a l'equip
infantil masculi que preparan en
Pedro Soler i en Martí Vallespir diria
que el seu comportament a estat
molt bó. Dins aquest equip cal
destacar al jugadorJoan Antoni Peré
Roig qui va ser seleccionat per jugar
amb la Selecció Infantil de Balears.
Es la primera vegada que un jugador
pobler és seleccionat.També
afirmaria que l'equip cadete que
entrenan en Toni Martorell i en Martí
Caldés també s'ha portat molt bé al
llarg d'aquesta campanya, mentre
que el juvenil masculí ha
desenvolupat una temporada un poc
irregular. L'equip de Antoni Oliver
s'ha espabilat en el torneig qu'han
jugat ara en el qual s'han proclamat
campions imbatuts del seu grup".

Quina és la teva opinió respecta
al 9 equip de 3a. Autonómica del qual
el responsable més directa ets tú?.

"A la primera fase varem cumplir
els objectius prevists. Pel que fa a la
segona jo diria que també ja que
varem mantenir la categoria, però de
totes formes la nostra actuació ha
estat bastant irregular i el nostre paper
dins d'aquest primer any, dins aquesta
3a. autonómica hagués pogut ser
més positiu".

Del jovenil femeni que prepara
n'Ana Rodriguez, en Nico apunta que
les lesions han estat present al llarg
de tota la temporada repercutint amb
la marxa de l'equip.

No faltaren els comentaris sobre
l'esola de basquet que s'estrenada
enguany a sa Pobla i que compte ara
amb una trentena d'al.lots a l'espera
de que l'any que vé aumenti en quant
a número d'integrants es refereix, ja
que l'afició al basquet dins el nostre
poble és bastant nombrosa i no hi ha
que oblidar que comptam en molts
d'equips.

Esperem que aquest hermós i
ineteressant esport és consolidi més
a sa Pobla i que rebi per parts dels
poblers les ajudes necesaries.

Jaume Triay

BÀSQUET
per Pere Soler

Els diferents equips van finalitzant les competicions que han
estat disputants durant la present temporada. Així l'equip infantil ha
guanyat els dos darrers partits de lliga: 37-34 enfront del Patronat i 44-
71 a la pista del Son Oliva. Al final ha acabat en una excel.lent quarta
posició del grup A; amb dotze partits guanyats per sis de perduts.

L'equip cadet també ha gunayat els dos darrers partits de Illiga
amb els següents resultats: 67-62 contra el Joventut Mariana i 31-39 amb
el Pollença. La fenomenal segona volta de la lliga, amb vuit victòries
consecutives, ha permès a l'equip finalitzar la temporada en tercera
posició del grup B-1 amb catorze victòries i sis derrotes.

Els juvenils continuen la disputa del trofeu "Jorge Juan" i
després de guanyar 37-81 a l'equip de La Salle i 65-68 al Montero, ja s'ha
aconseguit la classificació per a les semifinals d'aquest torneig de
primavera. Esperem que segueixi la bona ratxa es classifiqui per la final.
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NAIXEM ENTS

	

març 30	 Gabriel Ferragut i Fernández	 -

	

30	 Antoni Cladera i Mateu	 25 -

	

31	 Llorenç Fornari i Bonnín
abril	 1	 Maria E. Serra iPayeras	 20 -

	

7	 Joan Cladera i Socies

	

7	 Josep Ll. Cabrer i Terrassa 	 màx. :

	

11	 Miquel A. Corro i Cabrera	 15 -
	20	 Guillem N. Serra i Alomar

	

21	 Josep Vives i Mascó	 10

	

21	 Jerónima Cantallops i Aloy

	

22	 Mariana Cirer i Soler 	 infil -
	27	 Margalida Crespí i Serra	 5 "

MATRIMONIS	 -
-

abril	 17	 Lluis Masmiquel i Comes	 ,,..,, -
n i iii,	 ii..	 . 1 ....	 ....Margalida M. Mestre i Vives 	 u

DEFUNCIONS
abril	 2	 Jaume Caldés i Serra

"Poller", 81 anys

	

7	 Antoni Comes i Socies
"Garrut", 79 anys

	

12	 Joan Crespí i Arrom
"Sot", 74 anys

	

13	 Miquel Crepí i Pericàs
"Verdera", 69 anys

	

22	 Emilia García i Moreno
"de Granada", 50 anys



IBIZA

ESTALLA LA EMOCIÓN

AIBSA
C/. Passatge des Tren, 1 3 - Tels. 54 22 68 - 54 01 96 - SA POBLA

AIBSA INCA
C/ Toni Maura, s/n. INCA - Tel. Prov. 88 08 57




