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EDITORIAL
•

10 anys de la Banda de Música
EN un poble que no es caracte-

ritza precisament per la durada

dels distints projectes, el que

una entitat compkixi I() anys, és

ja una fita prou destacable; fa

poc, aquesta revista publicava el

seu número cinquanta, ara és la

Banda de Música la que arriba

als deu anys d'existència i això

hauria ser motiu de satisfacció

per a tots els margalidans, al

marge d'opinions i de tendèn-

cies polítiques.

Només els qui han viscut de
prop les vicissituds, el dia a dia

del devenir de la Banda, saben la

quant itat de sacrificis i de tre-

de joves margalidans, tasca que

encara segueix endavant i una

munió de nins van darrera les

passes d'aquells joves, en una es-

perançadora etapa de formació

que doni continuitat al projecte.

La segona, haver arribat a tenir

una banda de música que pot

tractar-se entre les millors de
Mallorca en un lloc destacat,

amb els alts i baixos que poden

comportar les diferents etapes

de formació, però sempre asso-

lint una digníssima i alta quali-

tat. 1 tercer, haver creat una cul-

tura musical en el poble marga-

lidà, no tan satisfactòria corn se-

ria desitjable, però notòria si te-

han minvat ni una mica, a conti-

nuació, a una cota prou alta si-

tuaríem els músics -vells, joves i

nins- que, amb la seva dedicació

i sacrifici, han estat la matèria

primera, per aconsseguir un

producte final tan valus a la ve-

gada que han assolit, com a me-

rescuda recompensa, una for-

mació musical notable.

Finalment, no hem d'oblidar

els pares dels músics, els direc-

tius i socis, els distints batles

en general, a totes les persones

que d'una manera o altra, amb

la seva ajuda o simplement amb

el seu aplaudiment, han posat

balls que ha suposat arribar a la

data d'avui, si s'ha aconseguit ha

estat gràcies a la feina i el suport

de moltes persones que no han

defallit en l'intetnt de conservar

allò que tanta esperança i tanta

il.lusió va generar al moment de

la seva creació.

Què han aconseguit la Banda

i l'Escola de Música a Santa

Margalida? Pensam que la pri-

mera Cosa i principal haver for-

mat musicalment un bon grapat

nim en compte el nivell del punt

de partida. El bagatge no és gens

despreciable, ni molt manco, i

prou engrescador com per do-

nar forces per seguir endavant.

A l'hora de repartir els mèrits

de l'exit assolit creiem que és de

justícia posar en un lloc destacat

la feina del Director, Jordi Ros-

selló, homo d'una sòlida i pres-

tigiosa formació musical, però,

sobretot, posseïdor d'una

sió fora mida que els anys no

un granet d'arena a la gran tasca

comuna. Al cap i la fi contri-

bueixen a conservar un patri-

moni del poble margalidà

Sols resta demanar als respon-

sables: continuïtat, entrega,

il.lusió i feina, perquè aquests

deu anys no siguin una meta,

sols una fita, mirant a la conse-

cució d'altres encara més ambi-

cioses.11

Enhorabona i Molts d'Anys!
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LA VILA

Altra volta les cendres!

La Vila no vol cendres
HOM es pregunta fins quant la vila de Santa Margalida, haurà de tenir latent l'amenaça de les cendres de
la incineradora de Son Reus sobre el seu territori. L'opinió dels vileros ha estat clara en no voler acceptar
el present enverinat que se li vol fer, la dels polítics vileros també es va manifestar en contra de manera
unànime en un plenari. Aquesta revista s'afegeix a l'opinió majoritària dels margalidans, tot i voler ser el
reflexe de totes les opinions; les que ens han arribat fins ara les mostram en aquest número, les que ens
arribin les anirem publicant a la primera ocasió que tenguem.)

S'escup a si mateix.

SEMBLA que el món em cau
damunt i, des de fa uns dies,
tenc aquesta sensació que m'en-
revolta. Malgrat siguem els cre-
adors de la nostra pròpia reali-
tat, tant a nivell individual com
col.lectiu, l'espècie humana fins
a l'actualitat ha tengut la gran
capacitat, o potser la gran sort,
de poder solventar els proble-
mes socials que s'han esdevin-
gut, o simplement la barroera
capacitat i facilitat d'APE-
DAÇAR en lloc de solventar el
problema d'arrel. Sempre hem
tengut la tendència de posar es-
paradraps o benes per tapar la
ferida, llavors ens sembla que el
mal no existeix. Moltes solu-
cions que es donen a problemes

actuals, no fan res més que ge-
nerar molts més problemes a
curt, mig i llarg termini.

Aquesta és la gran dificultat
que tenim per mantenir una
Societat Sostenible. És la nostra
incapacitat de tractar els pro-
blemes ambientals i socials.

Ara que la majoria de gent
pretén optar per un camí, un
progrés mediambiental, vol-
guem acceptar-ho o no, és ben
cert que entram en el segle de
l'ecologia, qualsevol producte
que connoti "ecològic " és ven
molt niés depressa. Diguem
que el prefix "ECO" està molt
de moda. Els problemes am-
bientals són uns dels temes més
discutits: Canvi Climàtic, Defo-
restació, l'Aigua un recurs
escàs, els Residus Sólids Ur-
bans, Incineració, Desenvolu-
pament Sostenible, Creixement
Zero, Moratòries Urbanísti-
ques, Espais Protegits... Cada
dia a la premsa podem trobar
notícies que parlen del medi
ambient.

Només vull recordar que
Santa Margalida sempre ha es-
tat el centre de la diana on els
problemes ambientals més re-

llevants de lllla s'hi han acorat
com pues d'eriçó: recordem la
contaminació de pous i de to-
rrents, la urbanització obsessiva
(Balearització), l'arena de la
platja, la tala de pins sense es-
crupols, les cendres del Murte-
rar i ara, per rematar-ho, les
cendres tòxiques en elsensible i
explotat Corral Serra.

És ben hora que la Vila co-
menci a parlar de societat soste-
nible, de desenvolupament sos-
tenible, d'energies alternatives,
de programes d'educació am-
biental, de campanyes "la Vila,
recicla ara!", de zones protegi-
des...

Crec que aquest canvi només
serà possible si tothom que viu
en el terme de Santa Margalida
aprenem a viure ecològica-
ment, harmonitzant els dife-
rents aspectes de la vida diària i
començam a saber administrar
el nostres recursos, perquè,
"compatriotes", com diria en
Joan Mascaró, l'ecologia és l'e-
conomia domèstica del nostre
planeta. Torno a repetir: Qui
escup al planeta s'escup a si ma-
teix.11

24,
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Al terme de Santa Margalida, no
volem cendres ni abocadors!
EL Pla Director de Residus Sò-
lids del Govern Balear pretén
instal.lar a l'abocador del Co-
rral Serra les cendres de la inci-
naradora i el forn dels materials
que no s'han pogut incinerar a
Son Reus. Aquesta normativa
no fa cas del dictamen dels
científics de la Universitat, se-
gons els quals el Corral Serra,
per la composició del seu sòl, és
el pitjor lloc de tots els que s'-
han proposat fins ara per dipo-
sitar-hi les cendres. Les filtra-
cions que es produirien i la con-
taminació atmosfèrica po'den
enverinar tot el nostre terme.
Diuen -els del Govern i els del
Consell- que no són tòxiques,
però... Corn és que ningú no les
vol? Corn és que el Govern i el
Consell volen regalar tantes co-

ses a l'Ajuntament que es quedi
amb el pegat? Com és que el
Govern Balear no fa cas de la
decisió plenària de l'Ajunta-
ment de Santa Margalida que,
PER UNANIMITAT, va oposar-
se a rabocament de cendres al
Corral Serra? Quin turisme
voldrà venir a Can Picafort si
existeix el perill de contamina-
ció per mor de les cendres?
Quina terra mos arriscam a dei-
xar a les properes generacions?
enmetzinada, bruta, eixorca,
tòxica, malaltissa, encimenta-
da... No volem aquest futur pel
terme de Santa Margalida. I tu,
el vols?

Per tot això, des de la Plata-
forma volem donar suport a tot
el poble a dir: N() A LES CEN-

DRES i volem expressar la nos-
tra rotunda negativa a la possi-
bilitat que les cendres de la inci-
neradora i el forn de rebuigs si-
guin abocats en el Corral Serra
o a qualsevol altre indret del ter-
me de Santa Margalida, com
també emplaçar l'Ajuntament i
a la totalitat dels partits polítics
perquè defensin públicament
l'acord plenari, adoptat per
UNANIMITAT, en què el nostre
Ajuntament s'oposa a raboca-
ment de cendres i residus de la
incineració al nostre i
que donin la màxima difusió a
aquest terna, perquè tota la gent
del terme de Santa Margalida
coneixi la vertadera realitat.)

Plataforma ANTICENDRA
S. M.

LA VILA

Altra volta les cendres!

MANIFEST DE LA PLATAFORMA

No a l'Abocador de cendres! No a la construcció
d'un polígon de residus al Corral Serra!
Informats sobre la modificació del Pla Director de
Residus Urbans de Mallorca on es proposa l'em-
plaçament del Corral Serra per a rabocament de
les cendres i la construcció d'instaliaCions indus-
trials pel tractament de residus, demanam a les
autoritas, estatals, autonòmiques, insulars i locals
que procedeixin amb la màxima rapidesa a:

1. Tancar definitivament l'abocador del Corral
Serra a Santa Margalida, i que no es torni utilitzar
per dipositar-hi fems, cendres, residus volumino-
sos o qualsevol altra cosa.

2. No incloure el Corral Serra en el Pla Director
de Residus com a emplaçament pel tractament o
l'abocament de residus sòlids urbans, cendres,
etc. o per a qualsevol altra activitat industrial.

3. Exigir a la propietat la regeneració del terreny
i la seva reforestació amb espècies autòctones.

Així mateix emplaçam l'Ajuntament de Santa
Margalida i a la totalitat de partits polítics a què:

1. Defensin i respectin facord plenari, adoptat -

per UNANIMITAT, que s'oposa a rabocament de
cendres al terme de Santa Margalida, presentant
Ies alegaCions oportunes, i esgotant les vies admi-
nistratives i judicials si és necessari, per tal de fer
respectar la voluntat del poble de no acollir les
cendres.

2. Manifestin la seva adhesió pública als tres
punts anteriors, exigint, mitjançant les vies es-
mentades, que al Corral Serra i a tot el terme en
general, no s'hi dugui a terme cap activitat rala-
cionada amb la .manipulació, el tractament, rem-
magatzament, l'abocament, etc. de residus o els
seus derivats.

Expressam el nostre suport al compostatge i re-
ciclatge fets a partir de la separació en orígen dels
residus, però volem deixar ben clar que el Corral
Serra no és el lloc adequat per desenvolupar-hi
aquestes activitat s.11
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LA BÚSTIA
nn•

Altra volta les cendres!

Només faltaven les cendres...
ció, peró que i ja ho tenim tot!!!LA comissió de coordinació de

Política Territorial fa pocs dies,
va informar favorablement la
modificació del Pla Director de
Residus Sòlids Urbans per
de Mallorca, la predita comissió
està presidida pel conseller de
Medi Ambient del Govern Ba-
lear. Aquesta modificació afecta
al nostre municipi de Santa
Margalida, ja que contempla els
terrenys del CORRAL SERRA
corn aptes per: depositar-hi
cendres i altres residus, plantes
de reciclatge i forn per incinerar
determinats residus.

Aquesta decisió, ha rebut ro-
posició i el rebuig dels ciuta-
dans, la coordinadora anti-cen-
dres està treballant i aglutinant
tots aquests sentiments de que
el nostre territori margalidà no
pot esser el cementiri de tot
Mallorca.

Arrel d'aquesta decisió, es
pretén crear la màxima confu-
sió dintre la ciutadania, i té part
important amb aquesta confu-
sió l'actitud de l'equip de go-
vern del nostre Ajuntament, el
Batle es va limitar a dir en els
•medis de comunicació que no
vol cendres, que ell no coneixia
aquesta modificació. Corn és
posible que el Batle no cone-
gués la modificació si l'han feta
membres del Govern Balear,
amb els quals es veu periòdica-
ment? 0 deu esser que domés
parlen del temps?

Els Socialistes denunciem
que això és una actitud no co-
rrecta i que no enganya a ningú,
que el PP i el Batle fan un dis-
curs en els medis de comunica-

els fets son
uns altres i de ben distints.

En el plenari de l'Ajuntament
de Santa Margalida, de 15 de
Maig de 1.998, es va aprovar
una moció per unanimitat de
tots els Grups Polítics que deia:

1.- L'AJUNTAMENT REBUT-
JA LA UBICACi0 DE L'ABO-
CADOR DE CENDRES PRO-
CEDENT DE LA INCINERA-
DORA DE SON REUS, A L'A-
BOCADOR SITUAT EN EL
CORRAL D'EN SERRA PROP
DEL NUCLI TURISTIC I RE-
SIDENCIAL DE CAN PICA-
FORT.

2.- SOL.LICITAR DEL GO-
VERN BALEAR QUE EN LA
MODIFICACIO PROJECTA-
DA DEL PLA DIRECTOR
SECTORIAL DE GESTIO DE
RESIDUS ES DESCARTI LA
UTILITZACO DEL CORRAL
D'EN SERRA COM ABOCA-
DOR DE CENDRES.

3.- UNA VEGADA ESGOTA-
DA LA VIA ADMINISTRATI-
VA, I PEL CAS, QUE EL GO-
VERN BALEAR, RESOLGUI
SITUAR L'ABOCAMENT DE
CENDRES EN EL CORRAL
D'EN SERRA, L'AJUNTA-
MENT DE SANTA MARGALI-
DA INTERPOSARÀ TOTES
LES ACCIONS JUDICIALS
QUE SIGUIN PERTINENTS
PER TAL D'IMPUGNAR
AQUELLES DISPOSICIONS I
ACTES ADMINISTRATIUS
QUE IMPOSIN AL POBLE
MA RGALIDÀ L'ABOCADOR
I)E CENDRES.

Aquest acord no ha estat
complert, i qui realment està
per fer complir els acords es el
Batle. Però així mos va, perquè
tampoc el batle vol respondre a
les preguntes que se li varen fer
pels Socialistes al darrer ple de
data 21 desembre de 1998, res-
pecte d'aquest tema, no obstant
això, creu que aquesta actitud
és democràtica i de defensa dels
interesos dels margalidans,
però HO TENIM TOT.

Què podem fer? La resposta
és clara: obligar que el Conseller
de Medi Ambient i Batle d'Al-
cúdia modifiqui, el que no ha-
via d'haver modificat mai, o
també i en últim cas, obligar
que el Govern Balear quan
aprovi el Decret pel que es mo-
difica el Pla de Residus Sòlids
no contempli el nostre poble de
Santa Margalida corn a posible
destí de tota la "merda" de Ma-
llorca. Sí!! el Govern Balear,
aquest és el qui té la capacitat
normativa i no un altra institu-
ció, per molt que determinades
persones vulguin confondre a la
ciutadania.

Els ciutadans, no podem es-
ser aliens, no podem amagar el
cap davall les ales, hi ha que xe-
rrar i ben fort, hem de defensar
els interessos dels qui mos ven-
dran darrera nostre, hem de-
fensar el present i el futur, no
podem justificar-nos diguent
"tanmateix faran lo que vol-
dran", de la lluita diària ha de
sortir el profit.

No es justificació suficient, el
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LA BÚSTIA

Altra volta les cendres!

dir "a qualque lloc han de dur

les cendres", no podem acceptar

tal afirmació, ja que el poble de

Santa Margalida ha estat desde

fa més de trenta anys solidari

amb matèria de residus, i ho

podem recordar: per espai de

molts d'anys les perderes de Sa

Teillada varen esser dipòsit de

residus de Palma, cendres de la

Central des Murterar han estat

dipositades a finques del muni-

cipi, així com residus de molts

de pobles veïnats (Manacor, Al-

cúdia, Sa Pobla, Inca...), i nosal-

tres demanan: No hem com-

plert ben a bastament la nostra

cuota de Solidaritat?, segur que

sí, i ara toca a altres.

El Conseller de Medi Ambient,

deia que: "s'ha de esser solida-

ri, bé idò, que comenci pel seu

municipi ja que també és Batle

d'Alcúdia, que aquest sigui el

destinatari de les cendres, lla-

vors creurem en la seva solidari-

tat, fins ara podem dir en el

Conseller de Medi Ambient que

Santa Margalida ha estat amb

ternes de residus molt solidari.

Sí, Ja ho teniw tot!!, aquest és el

missatge que mos intenten afi-

car, però dels margalidans

depèn que mos duguin el que

no volem. Els Socialistes de

Santa Margalida donem el nos-

tre suport a la coordinadora, i

denunciam que el nostre muni-

cipi no pot esser destí dalIò que

el Govern Balear vulgui fer amb

nosaltres.,
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LA VILA

A la Vila passen coses...

El Pla Mirall

Per tal de fer front a les des-
peses que suposen l'aportació
de l'Ajuntament de Santa Mar-
galida al Pla Mirall, el consistori
margalidà ha fet un préstec per
valor de 689 milions de pesse-
tes, a pagar en un termini de
dotze anys, els cinc primers pa-
gant sols els interssos. Com sa-
beu, això del Pla Mirall només
és per a Can Picafort i Son Se-
rra, per a infraestructura i em-
belliment. Els vileros, quan ens
mirem en aquest "mirall" no sé
si ens veurem més guapos, però
sí més pobres i endeutats.

La circulació per
dins la Vila

Circular, ja sigui a peu o en
cotxe sobretot en cotxe, per la
nostra Vila, es fa de cada
vegada més difícil, molta
gent no respectam ni les
normes de circulació ni
a vegades les del respecte
als demés: cotxes mal
aparcats, en els cantons,
en doble filera, motos
petites amb dos passat-
gers i sense casc, veloci-
tats inadequades i exces-
sives, no respectar les
preferències de pas o les priori-
tats i altres petiteses que si hi
afegin la densitat del tràfic, fan
molt dificultós el trànsit per
dins el poble. llos exemples
dels qui haurien de donar llum i
donen fum, un: El cotxe d'un
membre de l'equip de govern
municipal aparcat davant l'a-
itintament allà on, suposada-
ment, hauria de ser un pas de

peatons. Dos: l'altre dia circula-
va darrera un. regidor, aquest
pic de l'oposició, amb un cotxe
més alt i més gros que el d'a-
quest cronista -cosa no gens di-
fícil- i va canviar tres vegades de
direcció sense posar el precep-
tiu intermitent. Les lleis pels al-
tres, ells tenen cera del Corpus.
Comprenem que no sigui po-
pular posar remei a aquest pro-
blema, però ja fa massa temps
que existeix i qualcú n'hi hauria
de posar.

Esclerosi múltiple

El diumenge dia 15 de no-
vembre, a la Vila es va celebrar
una cursa en favor de l'Associa-
ció Balear d'Esclerosi Múltiple,
que anava de Santa Margalida
fins a Can Picafort, hi partici-
paren devers 150 persones, uns
amb més ànims i altres més a

poc a poc. Al final de la cursa
ningú no va guanyar ni va per-
dre, qui sí que va guanyar fou
l'Associació que va recollir
87.000 pessetes pels seus fins.
De la classe política hi havia re-
presentants municipals del PP,
PSOE i CPU.

Normalització
lingüística

Per considerar-ho d'interès,
us oferim una relació de les des-
peses de l'ajuntament de Santa
Margalida, amb motiu de l'exe-
cució del pro. grama de norma-
lització lingüística (1998).

Adquisició de llibres i diccio-
naris...70.505 pts.

II Adquisició programes in-
formàtics en català... 104.400
pts. (sistema operatiu Windows
en català)

Classes català per a personal
(agost-desembre)

1.Classes català oficines
(grup A)...126.000 . pts.

2.Classes català oficines
(grup B)...126.000 pts.

3.Classes català brigada do-
bres...126.000 pts.

4.Pagament drets d'exàmen
JAC...29.700 pts.

IV Normalització senyalització
vies i llocs urbans

I .Diferents carrers de Can Pi-
cafort...751.680 pts.

2.Diferents carrers Can Pica-
fort (2)...751.680 pts.

3.Senyalització barriada del
Pou de sa Garriga...238.960
pts.

4.Senyalització barriada del
Pou de sa Garriga (2)...551.580
pts.
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LA VILA

A la Vila passen coses...

5.Senyalització de l'Avinguda
Centre... 192.908 pts.

Total absolut... 3.069.413 pts.

Els alumnes matriculats a
l'Escola d'Adults, en Ia matèria
de Llengua Catalana són: 8 a
Can Picafort i 10 a Santa Mar-
galida de nivell B.

7 a Santa Margalida de nivell C.
4 a Can Picafort de català per a
estrangers. En total són 29 per-
sones matriculades.

A les classes de català per a
personal de l'Ajuntament hi ha
matriculades: 12 persones d'O-
ficines (grup A), 10 d'Oficines
(grup B), 12 de la brigada d'o-
bres i 1 I de la Policia Local. En
total són 45 les persones matri-
culades.

Serveis Socials.

El projectes presentats per la
UTS de rajuntament de Santa
Margalida al Pla.de Prestacions
Socials Bàsiques, són els se-
güents:
- Eliminació de barreres arqui-
tectòniques.
- Integració laboral de minusvà-
lids.
- Prevenció i tractament de toxi-
copla n ies.
- Foment de la solidaritat i la co-
operació social.
-Escola viva.
-Tercera Edat.

Festes de Nadal

-Del programa de fes-
tes que presenta l'Ajun-
tament, caldria destacar
la representació teatral
del grup Voramar d'An-
dratx, el dia 19 de de-
sembre, que posaren en
escena la divertida obra
"Un capell de palla d'Ità-
lia". Volem destacar que
els decorats de robra fo-
ren dissenyats pels re-
dactors d'aquesta revis-
ta, Miquel Bordoy i
Antònia Calafat.

- E1 dia 20, la festa es-
portiva a benefici del
damnificats de l'huracà
"Mitch", organitzada pel
gimnàs TA() de Ca'n Picafort .

- E1 dia 27 de desembre, la
campanya "Cap nin sense ju-
guetes" amb la coliaboració del
Turó del Drach.

-E1 mateix dia 27, el Concert
de Nadal de la Banda de Música
de Santa Margalida, a resglésia
parroquial.

-L'arribada dels Reis, carre-
gats de juguetes pels nins de la
nostra Vila.

- Enguany, canviant una nor-
ma que es venia seguit des de fa
uns anys, a la nostra Parròquia
es torna a fer un betlem tradi-
cional, d'aquells que es feien
abans, amb pi, mata, verdet, pa-

lla, arena, pedres, suro, casetes,
pastors, neules... un betlem
com els que recordam de quan
erem petits, com aquell que es
feia a ca les monges amb "na
Margalideta" i com els que en-
cara es fan a moltes cases i a
moltes esglésies. Aquest betlem
ha estat possible gràcies a qua-
tre joves margalidans que li han
donat forma, sota la supervisió
del Rector. Aquest joves artistes
que han fet, amb la seva feina,
un betlem digne d'admirar, són
en Biel Font Perelló, en Biel
Motinas Sureda, en Pere Mora-
gues Tous i en Miquel Cladera
Rosselló. Hem d'esperar que
aquesta iniciativa tengui conti-
nuitat i no es perdi aquest her-
mós costum.

BANCA MARCH
Passeig des Pouàs, 1 - 07450 SANTA MARGALIDA
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NOU FORD COUGAR, JA A LA VENDA!
C/. Miquel Ordinas, 20 - 07450 Santa Margalida - Tel. 971 52 32 75 - Tel. móvil 908 43 66 58

ASSESSORIA EMPRES
I DE GESTIÓ OVVE
Plaça de la Vila, 36 - 07450 SANTA MARGALIDA
Tels. 971 52 34 08 - 971 52 38 04 - Fax 971 52 38 04

ASSESSORIA FISCAL - COMPTABLE - SERVEIS INTEGRALS A EMPRESES
DECIARACIONS DE RENDA, PATRIMONI I SOCIETATS - COMPTABILITATS

ASSEGURANCES - GESTIONS I TRAMITACIONS EN GENERAL

SUPERMERCAT

CAN PARRIC
COMESTIBLES • TESTS
MENJAR PER A ANIMALS

Productes MARTI
D'EN MARCH, 26 - 30
DE SES JOVADES, 28
TEL. 971 52 30 77
FAX 971 52 36 74
SANTA MARGALIDA

SAL - PEBRE
I LLEGUMS PÇA. S'ABEuRADoR, 5 - TEL. 971 52 32 23

07450 SANTA MARGALIDA
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BIBLIOTEQUES DE
MALLORCA

Centre Coordinador

Biblioteca Municipal de Santa Margalida, "Joan Mascaró i Fornés" C/ Constitució, 6

Activitats 1998

Febrer, dia 20: L'hora del conte.

Març, dia 3: Taller de pintar vidre (fira de Santa Margalida).

Amb motiu de la Fira del Llibre, es va celebrar el V Concurs de redacció i contes curts. Hi
participaren 175 persones, entre petits i grans.

Març, dia 30: Entrega de premis del Concurs i berenar per a tots els participants.

Maig: Visita a la Biblioteca d'un grup de la 3 a Edat de Sant Jordi.

Juny, dia 16: Visita a la Biblioteca dels alumnes de 1 er. i 2on. de preescolar del Col.legi Nostra
Senyora de la Consolació (monges Agustines).

Juliol, dia 17: (Festes de Santa Margalida), es fa un taller consistent en la confecció d'un quadre
amb arena de colors.

Agost, dia 6; Visita a la Biblioteca dels nins de l'Escola d'Estiu.

Setembre, dia 3, (festes de la Beata), Horabaixa màgic de titelles a la Biblioteca. El grup Tor-
nassol ens transporta al món dels contes i dels encanteris. Hi assistiren més de cent persones.

Novembre, dia 27: L'hora del conte.

Desembre, dia 16: Taller Nadalenc, confecció de targes de Nadal.

HORARI:

Dimarts, dijous i divendres dematí de 9 a 13 h.

De dilluns a divendres de 16,30 a 19,30 h.

Consell Insular de Mallorca



LA VILA
•

Societat

Evolució recent i procedència de la població de la Vila
I. Levolució de la població

La població de la Vila -del poble i de les finques,
sense comptar Can Picafort ni Son Serra- ha minvat de
forma considerable en els darrers 30 anys. Entre 1970 i
1991, la disminució va ser de 720 persones. D'altra
banda, es tractava d'una tendència a la minva iniciada
almanco des de dues dècades abans: el 1920 la pobla-
ció arriba a 4149 persones i el 1950 a 4129 (vegeu el
quadre núm. 1). Fins a la dècada del 1960, el percen-
tatge de població dispersa (que estava a foravila) era
molt important. Molta de gent estava a les seves fin-
ques i a les possessions, on també habitaven famílies
amos, jornalers i missatges d'altres pobles, com Maria,
Manacor, Ariany i Petra, que de vegades acabaven per
establir-se a la Vila. Amb la decadència de l'agricultu-
ra, la població dispersa s'ha reduït a manco de 100 per-
sones, la majoria de les quals no tenen cap vinculació
amb el sector primari.

A partir de la dècada del 1950 l'emigració, sobretot
cap a Ciutat, i la disminució dels naixements provoca-
ren una disminució continuada de la població, que va
provocar una vertadera sagnia demogràfica: entre el
1950 i el 1991 la Vila va perdre un 25% dels seus habi-
tants. A més, a mesura que passaven els anys, els efec-
tes de l'emigració es feien més patents: els qui havien
fuit eren persones joves, que es casaven i tenien fills a
fora poble. A darreries de la dècada del 1960 el creixe-
ment vegetatiu (naixements manco defuncions) ja era
molt dèbil, i a darreries de la dècada del 70 el nombre
de defuncions ja depassava al de naixements.

QUADRE núm. 1. Evolució de la població de la Vila
(1867-1998)
Diss.: població dispersa

Any Nucli Diss. Total Any Nucli Diss. Total

1867 2.292 435 2.727 1970 3.379 357 3.736

1887 3.431 529 3.960 1981 3.232 30 3.262

1900 3.581 533 4.114 1986 3.172 31 3.203

1920 3.602 547 4.149 1991 2.971 43 3.014

1950 3.922 201	 . 4.123 1996 3.054 54 3.108

1960 3.560 90 3.650 1998 3.126 62 3.188

L'emigració cap a fora del municipi, aleshores, ja.
,havia deixat pas a la immigració: cap a la Vila arriba-
ven famílies forasteres, normalment originaries d'An-
dalusia i Extremadura, que se n'anaven integrant sense

problemes. Arribava gent, però també en fugia: ara no
era cap a fora del municipi, sinó cap a Can Picafort i a
Son Serra. La gent que se mudava a la vorera de mar
era sobretot gent jove o matrimonis amb fills, cosa que
va intensificar la minva de la natalitat i el balanç nega-
tiu entre els naixements i les defuncions. El 1991, la
població de la Vila va arribar al seu punt més baix, no-
més 3014 habitants. A partir d'aleshores s'inicià una
recuperació, que continua encara (vegeu el quadre 2).
Però, com veurem, no es deu a Fincrement (significa-
tiu, almanco) de la natalitat sinó a l'augment de la im-
migració.

QUADRE núm. 2

La Vila de Santa Margalida.

Evolució de la població (1991-1998)

1991 1998 Diferència

Nucli 2.971 3.126 155

Disseminat 43 62 19

Total 3.014 3.188 174

II. La població actual i la seva procedència

A hores dara la població de la Vila només suposa prop
del 42% del total del terme (vegeu el quadre núm. 3).
El gran creixement de Can Picafort -que només tenia
160 habitants el 1960- l'ha convertit, amb diferència,
en el nucli més poblat del municipi. La Vila ha passat,
en manco de 50 anys, de ser Et:mic nucli de població
permanent del municipi a ser el segon més poblat. Una
situació que, si continuen les actuals tendències
econòmiques i demogràfiques, no du camí de canviar.
Si de cas, d'accentuar-se per mor del creixement de-
mogràfic de Can Picafort.

QUADRE núm. 3

Distribució de la poblacié• per rauclis
(15 octubre de 1998)

Nucli Publació %

Can Picafort 4.094 53,9

Son Serra 313 4,1

La Vila 3_183 41,9

Total
municipi

7.590 100,0
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LA VILA

Societat

El febrer del 1998 la Vila tenia 3182 habitants (6

manco que el desembre). D'aquests, 2.400 (el 75,4%)

eren nats a la Vila i 502 (el 15,8')/0) ho eren a altres mu-

nicipis de les Illes Balears. Segons això, el febrer d'en-

guany 2.902 persones (el 91,8% de la població de la

Vila) eren natural de les Illes Balears. De la resta, 227

(el 7,1%) havia nat a altres comunitats autònomes de

l'Estat espanyol i 53 (el 1,7 (Yo) era natural d'altres es-

tats (vegeu quadre núm.4)

De les altres poblacions de les Illes Balears, destaca,

amb l 17 persones, el nombre de nats a Palma (molts

d'ells, però, de família margalidana, molts d'ells nins

residents a la Vila que varen ser registrats a Palma quan
varen néixer); seguit pel dels naturals dels pobles de

veïnat: Muro (75), Sa Pobla (44), Maria (34), Petra

(34), Ariany (34), Manacor (23), Inca (21) i Llubí (11).

Maldament la xifra de nascuts a Muro i a Sa Pobla si-

guin les més altes, el percentatge -per aquest ordre- de

la població d'Ariany, Maria i Petra que s'ha establit a la

Vila és molt superior al de Muro i de Sa Pobla. Per

exemple, d'Ariany, que té uns 800 habitants;'34 perso-

nes resideixen a la Vila; de Muro, que en té 6.000, n'hi

resideixen 75.

QUADRE núm. 4

La Vila de Santa Margalida (febrer del 1998)
Distribució de la població per orígens

Nats a Nucli 'Vo Dispers Wo Total %

La Vila 2.379 76,3 21 33,9 2.400 75,4

Palma 117 3,8 s 8,1 122 3,8

Muro 75 2,4 1 1,6 76 2,4

Sa Pobla 44 1,4 o 0,0 44 1,4

Maria 34 1,1 2 3,2 36 1,1

Petra 34 1,1 1 1,6 35 1,1

Ariany 25 0,8 o 0,0 25 0,8

Manacor 23 0,7 1 1,6 24 0,8

Inca 21 0,7 o 0,0 21 0,7

Llubí 11 0,4 0 0,0 11 0,3

Altres	 municipis 102 3,3 6 9,7 108 3,4
Balears

Resta	 Balears
(total)

486 15,6 16 25,8 502 15,8

Balears (total) 2.865 91,8 37 59,7 2.902 91,2

Resta Estat 212 6,8 15 24,2 227 7,1

Fora Estat 43 1,4 10 16,1 53 1,7

Total absolut 3120 100 62 100 3182 100

Aquesta és una imatge estàtica de la procedència de
la població de la Vila. Ara bé, quina és la seva tenden-

cia? Aquesta sembla clara: la població natural de la Vi-

la té tendència a minvar, però el total de la població es

manté i augmenta gràcies a les aportacions demogràfi-

ques de gent d'altres indrets de les Illes Balears, d'altres

comunitats autònomes, i per l'arribada, molt impor-

tant els darrers anys, de població d'altres estats. Entre

el 1996 i el 1998 (vegeu quadre núm. 5), només en dos

anys, la població nascuda a la Vila ha disminuït en 76

persones, disminució que s'ha compensat per l'arriba-

da de 37 persones de les Illes Balears, per 44 d'altres

comunitats autònomes i per 50 d'altres estats, de ma-
nera que la població ha experimentat un balanç posi-

tiu de 55 persones..

QUADRE núm. 5

Santa Margalida. Evolució de l'origen de la població

Nats a: 1996 % 1998

(desembre)

% Diferéncia

Santa Margalida 2450 78,2 2374 74,5 -76

Resta de les Balears 461 14,7 498 15,6 37

Total Balears 2911 92,9 2872 90,1 -39

Resta d'Espanya 190 6,1 234 7,3 44

Fora d'Espanya 32 1 82 2,6 50

Total 3133 100 3188 100,0 55

Durant els darrers anys el col.lectiu que ha muntat

més els seus efectius, i de forma més accelerada, ha es-

tat el de nascuts fora de l'Estat espanyol. El 1996, eren

32, el febrer d'enguany 53, el setembre 77 i a inicis de

desembre ja eren 82. En el mes de setembre, la majoria

(30), procedien d'Alemanya, seguits de lluny pels ma-

rroquins i pels llatinoamericans (vegeu quadre núm.

6). Sens dubte, vivim temps de canvi.1

QUADRE núm. 6.

Població de fora de l'estat empadronada a la Vila

Setembre del 1998

Estat Nucli % Dispers % Total %

Alemanya 18 28,1 12 92,3 30 39,0

Argentina 9 14,1 0 0,0 9 11,7

Marroc 16 25,0 0 0,0 16 20,8

Resta fora de l'Estat 21 32,8 1 7,7 23 29,9

Total 64 100,0 13 100,0 77 100,0
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S'AuBEUPRADEOR
POLLASTRE A L'AST

HAMBURGUESES
PINXOS

BISTECS REBOSSATS

SERVICI A DOMICILLI
ENCÀRRECS AL. TF.:

971 85 60 04
Plaça S'Abeurador

SANTA MARGALIDA

Gaikp
)311,

Gestoria Administrativa

Paseo Colón, 95 - 1 9

Tels. 971 85 04 31 - Fax 971 85 03 44
07458 Can Picafort

Avda. Talaiot de Sa Nineta, 604 • Son Serra de Marina
Tel. 85 40 97

aóétz Q.Wo~ „7-edied

PInSTOR
CONSTRUCCIONES
Y PREFABRICADOS
MARMOLES Y GRANITOS

C/. Es Clavet, 10
07450 Sta. Margarita. Mallorca.

Tels. 971 52 31 31 - 97152 38 38
Fax. 971 52 37 95
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BIBLIOTEQUES DE
MALLORCA

Centre Coordinador

Biblioteca Municipal de Santa Margalida, "Joan Mascaró i Fornés" - C/ Constitució, 6

A prop de casa teva hi ha una biblio-
teca. Pots anar-hi, conèixer-la, saber
com funciona... A la biblioteca pots
viatjar, somniar, riure, informar-te,
aprendre i estudiar, viure aventures
amb els teus "amics de paper", tot
gint els llibres que de manera gratuïta
són al teu abast.

A totes les biblioteques trobaràs
persones disposades a ajudar-te a cer-
car el llibre que vols, o aquella infor-
mació que et falta.

T'ajudam a cercar llibres

Els llibres de totes les biblioteques
són ordenats per un sistema que s'a-
nomena "Classificació Decimal Uni-
versal" (C.D.U.) és corn un edifici de
deu pisos on viuen les diferents famí-
lies de llibres que pots trobar.

O. Obres generals.

1. Psicologia i Filosofia.

2. Religió.

3.• Ciències Socials.

4. Obres infantils i juvenils.

5. Ciències Naturals.

6. Ciències Aplicades.

7. Belles Arts i Esports.

8. Lingüística i Literatura.

9. Història i Geografia.

A la Biblioteca hi ha un servei de
préstec que permet endur-se llibres i
tenir-los a casa durant 1 ò 2 setmanes.
Aquest servei és gratuït, només cal
fer-se soci de la Biblioteca, i per això
has de portar: una fotografia carnet.

HORARI:

Dimarts, dijous i divendres dematí de 9 a 13 h.

De dilluns a divendres de 16,30 a 19,30 h.

Consell Insular de Mallorca
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-ftp.£21:~s
Pamw-as. ele t

El seu establiment "expert" a Santa Margalida
Tot un expert en mobles i electrodomèstics

MOBLES TOTS ELS ESTILS
MOBLES A MIDA
MOBLES CUINA

CORTINATGES - TAPISSERIA
CATIFES - IL.LUMINACIÓ

Plaça de la Vila, 15
Telèfon 971 52 30 79 - Fax. 971 52 30 34
SANTA MARGALIDA (Mallorca)

Via Suissa, 60 (front de la benzinera)
Telèfon 971 85 10 97

CAN PICAFORT (Mallorca)

LA VILA

Imatges .

Son Real
Fotografia de Son Real, un lloc privile-

giat dins el nostre terme, digne d'esser
• protegit amb el major dels esments. Foto
cedida per l'Escola de Vol Ultralleuger de
Vilafranca, única de Balears. 1)i recció:
Pep Sansó, telèti. 971.832073.

Manifestació
Perque hi ha una part de Mallorca que

encara se pot salvar, a la manifestació que
es va fer a Ciutat, en favor de la moratòria
urbanística, la Vila també hi va voler esser

present.
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FORAVILA

Noticies de fora de la Vila

Moratòria
urbanística

L'ANOMENAT Pacte de Po-
grés, que governa el Consell In-
sular de Mallorca, representat
per la presidenta Maria Antònia
Munar (UM), i els consellers
Pere Sampol (PSM-NM), i Fran-
cesc Quetglas (PSIB-PSOE),
convocaren en un sopar en un
restaurant del pla de Mallorca,
els mitjans de comunicació lo-
cals i de Premsa Forana, per tal
de donar a conèixer la seva ver-
sió de la moratòria urbanística,
tan polèmica i a la vegada tan
necessària per a Mallorca.

En les seves intervencions els
polítics esmentats destacaren la
conveniència d'aplicar la mo-
ratòria que ells propugnen, en
front de la promoguda pel Go-
vern Balear. Entre d'altres coses
digueren que tenien enllestit el
Pla Territorial de Mallorca. Els
seus objectius fonamentals són:
demanar un pla territorial únic
per a Mallorca, el canvi del mo-
del territorial i que el Pla Terri-
torial de Mallorca resolgui els
problemes territorials de Ma-
llorca en la seva globalitat.

La conclusió podria esser
que, en la seva opinió, Mallorca
creix massa i es fa necessari ra-
cionalitzar aquest creixement.

Després vengueren a con-
cloure en el paper destacat que
juguen els ajuntaments en
aquest tema i aquí, segons el
nostre parer, rau la dificultat del
problema, tota vegada que els

criteris urbanitzadors d'alguns
ajuntaments, o d'alguns batles i
regidors, no sempre estan d'a-
cord amb el que propugnen els
seus partits a nivell autonòmic.

Creació d'un nou
partit polític, U.C.B.

Properes ja les eleccions au-
tonòmiques i municipals, ens
arriba un escrit comunicant-
nos la creació d'un nou partit
polític, una opció més a afegir a
les ja existents, perquè els elec-
tors puguin triar la que més els
convengui.i satisfaci les seves
aspiracions.

El nou partit porta les sigles
"U.C.B." (Unió Centre Balear)

segons els seus creadors és un
"Partit Polític democràtic, re-
formador, liberal, progressista,
d'àmbit autonòmic i amb orga-
nització a totes les Illes de l'ar-
xipèlag Balear".

Aquest partit manifesta que
la seva ideologia és de "centre" i
aspira a "recuperar la quota de
poder que tenia U.C.D. a les
Illes Balears" i per aconseguir-
ho esperen el suport dels afiliats
que un dia ho foren
d'U.C.D./C.D.S.

Les finalitats que perseguei-
xen són similars a les que pugui
aspirar aconseguir qualseýol al-
tre partit de semblant ideologia:
Reevindicar l'Autogovern mit-
jançant l'estatut, generar un es-
tat d'opinió que impliqui la
consideració de la Cultura,
Història i Llengua pròpia de
l'Arxipèlag Balear, crear llocs de
feina, potenciar la indústria i el
comerç, l'agricultura i la pesca,
la seguretat ciutadana (parlen
d'una Policia Autònoma), fo-
mentar l'esport base, respectar
el medi ambient...

El president craquest partit és
Jerónimo Matamalas.

Pla Hidrológic.

El Parlament de les Illes Bale-
ars insta el Govern de la Comu-
nitat Autònoma, a presentar el
Pla Hidrológic de les Illes Bale-
ars, per part del Consell Gene-
ral de l'Aigua de les Illes Bale-
ars, al Consell Nacional de l'Ai-
gua, dins l'any 1998.

Extradició General
Pinochet.

El Parlament de les Illes Bale-
ars, amb el més absolut respecte
i solidaritat amb els processos
de democratització i recupera-
ció de les llibertats, rebutja totes
les violacions masives i sistemè-
tiques dels drets humans come-
ses per governants, funcionaris
particulars que en molts de ca-

sos, poden ser qualificades corn
a crims contra la humanitat.

El Parlament manifesta el seu
rebuig al règim dictatorial ins-
taurat a Xile pel general Augus-
to Pinochet. I valora positiva-
ment la postura del Govern en
el procés judicial obert contra el
dit general, actuant amb el mà-
xim respecte i celeritat en el
compliment de les decisions ju-
dicials.

Pressuposts generals

El projecte de pressupost de
la CAIB per a 1999, puja la
quantitat de

134.424.315.525 pessetes.II
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ENTREVISTA

Rafel Bordoy entrevista a:

Jaume Bibiloni Cifre
JAUME 1ibilorii, l'amo en Jau-
me Font, encarna a Santa Mar-
galida, entre d'altres coses, sei-
xanta anys de cine, gairebé tota
la vida cinematogràfica de la
nostra Vila, però això no és tot,
homo inquiet i amb ganes de
saber i d'experimentar, ha estat
i és encara un bon conrador
d'arbres, una magnífic apicul-
tor pel qual les abelles no tenen
secrets, i qui sap si moltes coses
més.

-L'amo en Jaume, quants
d'anys teniu?
-Ja n'he fets vintanta-set.

-On vareu néixer?
- Vaig néixer a Santa Marga-
lida, però de ben petit
milia es va trasIladar a viure
a Alcúdia íi la possessió de
Can Vauma, on hi estaven els
padrins, després de tres o
quatre anys mon pare va tor-
nar de cap íi la Vila i va posar
un jOrn i una botiga al carrer
del Pou de sa Garriga, cap de
cantó amb el dc I.a Salle, on
avui hi esta el Har Noveda-
des. All hi estirem de-
vers rany 27.

- I l'any 27 que va passar?
-L'any 27 venguérem a viure
a lci Placa, mon pare va com-
prar a Son 1<auló ijércin aquesta
mateixa casa, aquí, devers rany
28 posarem ílcine i un cafè i al
pis de dalt hi havia la seu d'una
societat que es deia "Centro Ins-
tructivo i Deportivo Margariten-
se': aquesta societat ja estava
Intulada i . funcionava íi un caje

eren socis els quatre
senyors de la Vila, D. Pep lOus,

Bartomeu Riera, D. Feliciano
Fuster Nicolau que en va ser el
president, i d'altres.

-Quan posàreu el cine, era l'ú-
nic que hi havia a la Vila?
-No ja hi havia el de Can Verga,
el que passa és que després de
molts d'anys ajuntarem .els dos

cines i erts repartíem les funcions,
Així que des de rany 28 podern
dir que férem cine a Santa Mar-
galida, llevat dels anys del Movi-
ment, que no en feiem i en cl lo-

cal ílcl cine hi havia soldats allot-
jats. Pocs anys després de líi gue-
rra vaig agafar el cine dilciíIiíi i
més tard els de Binissalcm, Petra,
Maria de la SaInt, Muro, Sa Po-
bla.

- Que valia en aquell temps
llogar una pel.lícula per exhi-
bir-la?

-Quan posarem el cine, un pro-
grama sencer -dues
valia devers 20 o 25 pessetes i si
una de les pel.lícules era un poc
bona ja anaves a 30 0 40. Férem
cine bastants d'anys amb atpwsts
preus, la gent pagava d'entrada
trenta cèntims de pesseta, a les
butaques, i a la part de d'alt 20
centims. Quan va començar el.
cine "sonoro" posàrem el preu a
50 centims. Més tard passarem.a
una pesseta, després li ics, Ilavors
tres... fins que quan tancàrem en

pagaven duescentes. Durant
devers cinc o sis anys, a les
dones que venien al cine el
diumenge, les regalavem
una entrada perquè cl dijous
hi poguessin veuir de frímc.

- Aleshores els dos cines
anaven junts?
-Sí, anavem junts i, com he
dit abans, ens repartiem les
funcions,	 cine leia els
programes dels mettOrs i l'at-
tre els programes pels majors
i alternàvern cada setmana,

el que havia fel el de majors
feia el de menors i veceversa.
I com he dit que jo controla-
va iiii grapat de cines, podia
combinar els programes i te-
nir	 preus. En bona
part érem els amos de Nla-
llorca pel que fciíi íi I cine,

aquí arribaven cada setmana
iiiii pel.lícules i les distribuíem
pels diferents cines. Això ens per-
inetia estrenar pel.lícules, moltes
Ics estrenàvem abans que a Pal-
mo.

- Vos recordau de qualque
pel.lícula que per la seva im-
portància costava més que les
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altres, alguna que fos espe-
cial?
-Sí, per exemple quan duguérem
"Escuela de sirenas" de n'Esther
Willians, o "El último cuplé",
eren algunes de les més cares.

-Quins dies es feia cine?
-Al principi sols el diumenge
capvespre i vespre; després enfé-
rem el dijous, el dissabte a vespre
i el diumenge capvespre i vespre,
el cine que feia els programa dels
al.lots el diumenge a vespre no en
feia.

-Encara teniu la màquina amb
la què feieu el cine?
-Sí que lo tenim, encara marxa i
és la primera que comprare111,
era alemana i molt bona, ens va
costar quan la compràrem 7.000

. pessetes, puc dir que fer el local
casi no ens va costar tant com ens
va costar maquina. Hem de
tenir en compte que Ilavors
sac de ciment portland costava

sis pessetes i un de ciment ma-
llorquí, de trenta o quaranta qui-
los, costava cinquanta cèntims.
El mestre que feia l'obra, mestre
Francesc Regalat, cobrava sis pes-
setes cada dia. Llavors, qui diri-
gia la construcció de les cases era
mestre Miquel Guixer, que vivia
en el carrer Forà, ell era el cana-
dor i el que feia els plànols de to-
tes les obres de la Vila. En canvi
per fer el cine tenguérent tin ar-
quitecte que ho va dirigir. Les
primers butaques les duguérem
de Sant Llorenç.

-Quanta gent hi cabia dins el
cine?
-Més o manco unes cinc-centes-
cinquanta persones, però iiii dia
se n'hi aficaren vuit-centes, era
per veure una pel.lícula que es
deia "Alma rebelde" i la fèrem en
sessió úttica; era el dia de la Pu-
ríssima i no férem sessió el cap-
vespre perquè llavors hi havia
processó, nomésla férem el vespre
i férem de taquilhi 1.600 pessetes,
devia ser devers l'any 42 o 43.

- Com arribaven aquí les
pel.lícules?
- Venien de Palma on hi havia
una série de distribuidors en Va-
lent, La Metro, en García, en
Reynés, n'Alomar... i, després de
Ia guerra civil arribaven tallades
per censura que no s'assembla-
ven a l'original i amb una nota
que donava líi qualificació: "para
mayores': "para menores". Una
de les pellícules més desfigurades
per censura que jo record d'a-
quell temps va ser "Mogambo':

-Tenguéreu mai cap problema
amb l'ajuntament o amb l'es-
glésia per culpa del cine o de
qualque pel.lícula?
-Ainb l'Ajuntament no en tengé-
rem cap, amb llii determinat

Rector sí que en tenguérem qual-
cún, per mor del ball, aquest ho-
mo no volia ball d'aferrat: a la
Plaça i ens posava entrebancs
quan en feiem aquí. Ens feia la

...la màquina
encara marxa... és
la primera que
comprarem, ens va
costar 7.000 pts. de
les d'abans...

competència amb les . funcions de
l'església i posava els sermons
precisament quan hi havia cine,
era un Rector que deien que
agradaven molt els doblers. Amb
el .que vengué després no tengue-
rem mai cap problema, ell es Va

portar bé amb nosaltres i nostd-
tres amb ell. Procurava fer les
fitticions de l'església el capvespre
ell lloc de fer-les el vespre.

-Vos recordau de qualque cosa
curiosa que passàs quan tení-
eu el cine?
-Sí que en record qualcuna: una
vegada .feiem un ball organitzat
pels quintos, a la Vila lií havia
1411 grup de ,joves, casi tots estu-
diants, que Ii deien "sa volatina':
que es a asseure (lins liii "palco";

de les
pel.lícules més
desfigurades per la
censura d'aquell
temps va ser
"Mogambo ))

l'orquestra era una qtw venia de
Manacor sempre que féiern ball,
aquest grup d'estudiants volia
imposar als músics que tocassin
les cançons que ells volien, aixó
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va generar un enfrontament amb
els quintos i el públic va co-
mençar a cridar fuera! fuera!" i
es va moure sarau fins que va ve-
nir la Guàrdia Civil, però quan
el sergent va entrar dins el cine,
de la part de dalt li tiraren una
cadira, per sort no el feriren,
aleshores feren desallotjar el local
i a defora In va haver trull, fins al
punt de disparar els guàrdies un
parell de trons a l'aire, entre la
gent que s'havia reunit a la
Plaça. L'endemà feren compàrèi-
xer els qui ittos i al cap d'un parell
de dies els dugueren a Inca i els
tancaren a la presó durant un
mes. Un dels quintos d'aquell
any era cii Joan Estelrich (Ignas-
si) el que JOu president de l'asso-
.ciació de la 3 a Edat de la Vila.

l'amo en Jaume, passem a
una altra cosa, a mi m'han dit

que vós ereu i encara sou un
bon conrador, és ver això?
-Bé, parlarem quan tenia
devers catorze anys, a Son Bauló.
vaig sembrar els ametlers que hi
havia a la nostra finca, allà era
garriga i en devers un any, amb
gent llogada, la treguérem tota,
férem els clots i entre el meu pa-
drí ijo sembràrern de metles els
ametlers, als dos anys els férem
empeltar. Aleshores vaig apren-
dre d'empeltar i l'any que vengué
davant ja vaig ernpeltar jo i els
vaig ecsequellar, quan va ser ho-
ra. 1)e llavors ençà in'agraden els
arbres i a una fi,icíi de la tneva
dona, a Raboster, vaig sembrar
vinya i arbres frtliters i sempre els
he empeltat, esquitxat ecseque-

Molts ein pregunten mane-
res de cuidar els arbresi els dic el
que sé, puc dir que encara ara
faig un empelt i iio em falla.

No fa gaire un amic que tenia
una aglanera em va dir si li volia

empeltar, jo li vaig dir que no n'-
havia empeltada cap mai, la
qüestió és que Ii vaig fer cinc em-
pelts, el prinwr any no tregueren
perquè no tenien ulls, l'any que
va venir, vaig anar a cercar mu-
des bones, vaig fer els empelts i
tots cinc aferraren.
Amb els anys he agafat
molta experiència i en
què ara ja no faig se-
gons quines feines, tenc
esment als arbres i
m'encarrec de dirigir el
que s'lla de fer, fins i tot
don consell a qui el me
detnana sobre el tema
dels arbres.

- Per acabar, heu de
parlar un poc de les
abelles que m'han dit
que en sou un gran

entès?
-hiò fa devers quaranta
anys que, amb el Vicari
I). Francesc Ramis,
posàretn abelles, jo
aleshores era un "nova-
to", però el metge Perico en va
deixar un llibre sobre les abelles,
jo el me vaig estudiar, em vaig
subscriure a una revista que
deien "El colmenero': entre una
cosa i l'altra vaig procurar apren-
dre el que podia i vaig posar ítbe-

...He arribat a
aprendre moltes
coses sobre les
abelles amb
l'experiència i
l'observació...
Iles a Raboster, jo mateix vaig
construir les caeres i les vaig fer
del mateix model que les tenia el
Vicari Ramis. He arribat a
aprende moltes coses sobre abe-

Iles amb l'experiència i l'observa-
ció. He arribat a saber que un se-
cret per tenir rnolta mel és cada
set dies llevar el castell de les rei-
nes, començant el primer de
març fins a .finals d'abril. renia
una vintena de caeres i de les que

duien força en treia devers vint-
i-cinc quilos de mel de cada una.
Vaig arribar a fer "jdlea real",
que jo mateix preparava i va re-
sultar esser• un reconstituient
molt bo per a molta gent. Ara en-
cara tenc abelles però sols perquè
facin mel per menjar i perquè són
beneficioses pels ametlers a causa
de la polinització. Un pic vaig
anar a una conferència d'un sen-
yor que va parlar sobre abelles i
jo hagués pogut parlar tant o més
que no va parlar ell.

Una conversa amb ramo en
Jaume potser desbordaria la ca-
pacitat d'aquesta revista, però,
almanco en teniu una mostra
de linterès de les seves parau-
1es.11
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PINSAMA s.L•
*PINTURES EN GENERAL
*GOTELET
*PICAT
*REVESTIMENTS
(Interiors Façanes)
*DECORACIÓ D'INTERIORS
*LACATS
*VERNISSATS EN GENERAL

C/. Indústria, 2
Tel. 971 52 30 52 - Tel. Part. 971 52 37 86

SANTA MARGALIDA

SA
NOS
TRA

CAIXA DE BALEARS

ESTAM AMB LA GENT
ELS DIES DE FESTA,
I TOTS ELS DEMÉS.

(qJay-t- - / cW:a'

6clikšait
1/44 $44/~1". $1,4,e4 Fe444

z	 Aimy!

Especialitat
Horxata d'ametlla

natural
Apropau-vos a provar-la

si voleu, la podeu comprar per litres
per prenir-la a cavostra

Plaça de La Vila - Tel. 971 52 31 48 - Sta. Margalida

CINAL
GESTION E INFORMATICA, S.L.

•ORDINADORS
•PROGRAMES
•IMPRESORES
•MATERIAL D'OFICINA
•COMPTABILITAT
•TELÈFONS
•FAX - TMA
•ASSEGURANCES

Plaça de S'Abeurador, 12
07450 - Santa Margalida

Tel. (971) 52 38 34
Fax. (971) 52 39 80

RESTAURANT - BAR

NOCES
COMUNIONS
MENU DIARI

Ctra. Manacor - Inca, Km. 9 - Tel 971 83 02 46 PETRA LOCAL CLIMATITZAT
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APIMA del Col.legi Elionor Bosch
Mercadet benèfic.

Els alumnes del Col.Iegi Elio-
nor Bosch i els seus professors,
organitzaren el dimarts dia 17
de novembre a la Plaça de la Vi-
la, un mercadet a benefici de les
víctimes de l'huracà "Mitch". La
perticipació i acollida foren
nombroses i prova d'aixó fou la

recaptació que va arribar a les
378.000 pessetes. És d'alabar la
iniciativa i d'agrair la col.labo-
ració dels margalidans.

Concurs de betlems

Com en anys anteriors, l'A-
PIMA del Col.legi convoca un
concurs de betlems, al qual hi
participen un bon grapat

d'al.lots. Enguany els tres pri-
mers guanyadors han estat:
-Torneu Nadal Servera •
-Andreu Ferrer Malondra
-Victor Ferriol Tous

Assemblea General

associació de pares i
mares.d'alumnes del
Col.legi Elionor Bosch,
va celebrar la seva As-
semblea General Or-
dinària, el dia 10 de
novembre. Un dels
punts de l'ordre del dia,
era l'elecció de nous
membres de la junta
directiva, després de
lelecció la dita junta va
quedar conformada de

la següent manera:
President: Pere Galmés Llull
Vicepresident i tresorer: An-

dreu Ferrer Martí
Secretària:. Joana Font Gayà
Vocals: Miquel Moll Ribas, Mi-
quel Reynés Luís, Agueda Rosselló
Frontera. J.A. Molina Medina,
Apolània Costa Rigo, Joana Ma
Amer Bennassar, Margalida Pas-
tor Fratt, Catalina (rau Riera.
Elegits els nous membres: An-
toni Ferrer Rosselló i Guillem A.

Crespí Alemany. Com a reserva •

per cubrir possibles baixes:
Roxana Mónica Roso Plaza.

Eleccions Consell
Escolar

Després de les eleccions al
Consell Escolar del Col.legi Elio-
nor Bosch, amb la participació
de 138 votants, el dit consell ha
quedat constituït de la següent
nianera:
Presidenta: Antònia Quetglas
Fnmtera
Cap d'estudis: Margalida Serra
Ferrer
Secretària: Soledad García Mar-

tinez
Representants dels professors:
Jordi Poquet Estelrich, Joana Ca-
lafat Socias, Joana Figueruelo Ra-
mis, M(irtina March Perelló,
Margalida Ribot Rosselló.
Representant de l'Ajuntament:
Antoni del Obno Dalmau
Representant de l'APIMA: Pere

Galmés Lhill
Representants dels pares: Mar-
tina Alós Payeras, Miquel Roig
Torres i elegits enguany: Pere Na-
dal Roig i Miquel Moll Ribas.
Representant personal no do-
cent: Jerónima Vanrell Sansó.)

FERRO I ALUMINI

La Vila s
Joan i Jaume Font

C/. Progrés, n" 3	 Tel. 52 37 90

07450 Sta. Margalida	 Mòbil 909 79 14 66

• Portes Basculants

•Automatització de Portes

• Persiana Mallorquina d'Alurnini

• Tot tipus de Perfils en Alumini

• Ferro Forjat,

• Reixes •Corredisses...
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c c
Agrupament Escolta i Guia Turó del Drac
HOLA a tots! Ja tornam a esser
aquí, devora vosaltres. Aquesta
vegada us explicarem un poc el
funcionament del M.G. i G.M.
( Moviment Escolta i Guia de
Mallorca). Com tota macro-
col.lectivitat, té un fonaments
que constitueixen la Llei, mit-
jançant aquesta inculcam els
valors que en són els pilars bà-
sics. D'aquesta manera podreu
veure que l'escoltisme no no-
més té una vessant lúdica, sinó
que infunda els principis, mo-
rals i ètics, bàsics per a la con-
ducta humana. Seguidament us
els exposam:

- Ens esforçam a merèixer
confiança

i feim confiança a tothom.
-Vivim la nostra fe
i respectam les conviccions

dels altres.
-Aprenem a ser útils
i a fer servei.
-Som germans de tothom
i treballam per la pau.

-Som fidels al nostre país
i ens sentim ciutadans del

món.
-Defensam la natura
i protegim la vida.
-Aprenem a viure en equip
i tot ho feim entre tots.
-Som decidits
i afrontam les dificultats sen-

se por.
-Estimam el treball
i volem fer les coses bé.
-Aprenem a estimar
i a jugar net.

Potser per a més d'un, quan
ho llegeixi pensarà que no és
res, que només són paraules
buides i que sonen molt bé,
però no és així. La Llei -així és
com nosaltres l'anomenam- és
la nostra manera de viure. S'hi
veuen reflectides les nostres
idees, els nostres pensaments,
els nostres sentiments... Hi tro-
bam els valors fonamentals de
tot esser humà: solidaritat,
companyonia, lleialtat, sinceri-
tat, llibertat, tolerància...

Creiem que els nostres co-
mentaris serien sobrers ja que
estendre-ns parlant sobre la
nostra manera d'entendre les
relacions humanes és ben explí-
cit. De tota manera, esperam
que aquest petit article us faci
reflexionar sobre la nostra con-
cepció del món. La noblesa ens
és bàsica.

Si després de pensar-hi una
estona en voleu parlar amb algú
de nosaltres, ja sabeu on trobar-
nos.

Enrecordau-vos-en: La Llei
és l'arrel de l'arbre de l'Escoltis-
me.111

SR INFORMATICA
Sistemas Informaticos Profesionales

ALEXANDRE ROSSELLÓ, 15

TEL: 97152373 1 - 909 411265

07450 STA. MARGALIDA

e-mail:sri@sinix.net / srinfo@ctv.es

‘401•000--'
Equipament components informàtics

Actualització equips any 2000
Servidor última generació

Diseny i equipament LAN / LAW

Soport certificat Windows NT 4.00
Solucions Ofimàtiques clau en mà

Cursets i formació continuada
Conexió a Intemet a l'instant

SERVEI TECNIC PROPI
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Gent Major
Activitats de
l'Associació de Gent
Gran "Hero"

L'ASSOCIACIÓ "Hero", va ce-
lebrar, el diumenge dia 20 de

desembre, la seva assemblea
general, coincidint amb el di-
nar de Nadal, obsequi als seus
associats.

A l'Assemblea és va infor-
mar, entre d'altres coses, de
raugment d'associats que fan
que el nombre total sigui de
650 socis. Durant aquesta as-
semblea es va fer rentrega de

67 nous carnets a socis. També
es va comunicar el nomena-
ment de nous membres de la
junta quedant aquesta consti-
tuïda de la següent manera:
President: Mateu Martí Nadal
Vicepresident: Antoni Ferra-
gut Roig
Tresorer: Miquel Molinas Mas
Vicetresorer: Antoni Borràs
Gayà
Secretari: Rafel Bordoy Pomar
(per renúncia de Ricard() Que-
sada, per motius de salut)
Vocals: Ricard() Quesada Tur-
pin, Josefa Dalmau Matarro-
dona, Àngela Ordinas Sitjar,
Mateu Ferrer Estelrich, Pere

Fornés Morro, Joan Quetglas
Font, Francesc Duran Sastre,
Margalida Socias Company,
Joana Riutort Mayol.

Així mateix es va informar
que de la Conselleria de Pre-
sidència del Govern Balear es
rebrà un ordinador per a l'As-
sociació, com a regal de Reis. I
que el Consell Insular informa
que les dates de l'excursió per
la ruta dels Reis de Mallorca
tendrà lloc els dies 15-16-17 i
18 de febreri

•
Cultura

Mascaró Fornés, protagonista
EL dimarts dia 1 de desembre,
al saló d'actes de la Banca
March de Ciutat, va tenir lloc
la presentació d'un complet
epistolari de Joan Mascaró
Fornés, recollit per Gregori
Mir i editat per rEditorial
Moll. L'acte va comptar amb
les intervencions del professor
de la Universitat de les Illes Ba-
lears, Gonçal López Nadal, de
Fescriptor nordamericà Sam
Abrams i del propi Gregori
Mir. Cadascun d'ells va glosar
la figura de Mascaró des de vi-
sions distintes i posaren de
manifest, una vegada més, la
importància de la personalitat i
robra del margalidà i el poc
coneixement de la seva figura,
que per sort de mica en mica es
va pal.liant.

L'epistolari consta de dos
toms editats per rEditorial Moll
a la col.lecció "Els treballs i els
dies", han col.laborat per a la se-
va publicació, el Consell Insular
de Mallorca i l'Ajuntament de
Santa Margalida, porta per títol:
"Correspondència de Joan Mas-
caró" i abasta l'època inclosa
eiitrel930i 1986.

No hi ha dubte que la publica-
ció d'aquest epistolari contri-
buirà a donar una visió apropada
de Mascaró Fornés i la seva per-
sonalitat, i serà una passa envant
cap al reconeixement d'una figu-
ra que ja comença a ser conegu-
da i valorada, almanco entre els
que sabem de la seva tasca i de la
importància de la seva obra.11
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Banda de Música

de Música de Santa Margalida:
1 0 anys.

DANIEL TORRES

EL 1945 hi va haver la darrera
Banda de Música, i es va disoldre
per mor d'una série de proble-
mes polítics que va tenir la vila de
Santa Margalida. Des de lany
1982 Tomeu Gayà feu grans es-
forços per tornar renéixer la Ban-
da de Música al nostre poble,
però no fou possible fins a l'any
1987. Els dos grans motius per
crear aquesta institució foren

a) Augmentar la cultura del po-
ble de Santa Margalida.

b) Crear línies o camins a seguir
pels joves, mirant sempre cap a
un futur millor.

En Tomeu Gayà es va veure re-
colzat des de l'ajuntament i des
de fora per una série de persones
com foren: Joan Triay, Rafel Pa-
yeras, Miquel Ferrer, Antoni
Gayà Alomar, entre d'altres. Tots
ells foren els encarregats de cer-
car un capdavanter per dur a ter-
me l'ensenyament de solfeig als
futurs músics. Aquest mestre fou
Jordi Rosselló Lliteres, que amb
el seus esforços aconseguí il.lu-
sionar tot el poble de Santa Mar-
galida.

Gràcies a les persones esmen-
tades amb anterioritat, l'escola de
música es fundà el setembre de
1987. El bon funcionament d'a-
questa escola possibilità la crea-
ció d'una banda de música el 26
de febrer de 1988 al front de la
qual es trobava Jordi Rosselló.

Gràcies a l'ajuda econòmica de
l'ajuntament de Santa Margalida
es compraren 46 instruments
perquè els alumnes poguessin

començar la seva carrera musical,
essent el batle en aquells mo-
ments Joan Triay i Campomar.
L'entrega dels instruments es va
fer el dia 12 de març de 1988 en
un acte que tengué lloc al Casal
de Cultura. Les persones enca-
rregades d'entregar els instru-
ments foren els membres de la
primera directiva: Tomeu Gayà,
Joana Roig, Joan Malondra, Pep
Gayà, Catalina Capó, Miquel Es-
telrich, entre d'altres.

D'entre aquests músics funda-
dors hi formaren part una série
de persones que tenien una expe-
riència considerable dins aquest
camp, com foren
Silvestre Bover Vaquer Trom-
bó). Jaume Estelrich Torres (Sa-
xofó Alt). Miquel Ferrer (Percus-
sió). Antoni Gayà Alomar
(Trompeta). Simó Martorell Ma-
teu (Tuba). Miquel Monjo Alós
(Clarinet). Rafel Payeras Santan-
dreu (Tuba). Antoni Rosselló Lli-
teres (Fliscorn). Margalida Ros-
selló Salleras (Clarinet)

Els grans esforços realitzats ens
permeteren fer el nostre primer
concert dia 28 d'agost de 1988
amb motiu del pregó de festes de
la Beata, acte en el qual es presen-
ta la Banda de Música al poble de
Santa Margalida. A partir d'a-
quest moment la banda començà
a fer nombroses actuacions din-
tre i fora de la Comunitat de les
Illes Balears, destacant el tercer
premi al Certamen Nacional de
Capdepera, el juny de 1991 i a fo-
ra les Falles a València.

Els anys posteriors a la funda-
ció es va anar incrementant el

nombre de músics de forma
considerable, fins arribar al mà-
xim de 79. Això provocà un aug-
ment d'actuacions degut a l'alt
nivell musical aconseguit en
aquests anys. Aquestes actua-
cions ens donaren peu a acumu-
lar un cert poder adquisitiu que
permeté incentivar els músics
fent una sèrie d'excursions tant
dins com fora de Illla, com per
exemple Eivissa, Port Aventura,
Tenerife i Galícia.

Com totes les institucions, la
banda de Música ha comptat
amb una renovació constant de
músics per tal que l'entusiasme
inicial no decaigués. Entre aques-
ta renovació de músics esmenta-
da anteriorment cal destacar un
increment important durant
l'any 1997 (24 músics).

Finalment dir que la situació
actual de la banda és favorable ja
que aquesta renovació de músics
fa que es generi una gran il.lusió i
així possibilitar el foment de la
cultura entre els joves del poble
margalidà.

Nota : Ens agradaria fer una

menció especial a dos músics fo-

namentals dins la històrii de la

nostra Banda de Música, que ma-

lauradament ja no estan entre no-

saltres : Antoni Gayà Alomar,

membre fundador i Prudencio

Martínez Pe, que fou un dels pro-

fessors de l'escola de música i pos-
teriorment membre de la banda.
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"La Unión Musical". 1893
ENGUANY es compleixen deu
anys del debut de ractual ban-
da de música de Santa
Margalida. Com a curio-
sitat us mostrarem els es-
tatuts de la que segura-
ment va ser la primera
banda de música de la Vi-
la:

"La Unión Musical

Sociedad de música estable-
cida en Santa Margarita en 1°
Abril del ario 1893.

Reutlidos los Sres. músicos que
suscriben en la casa Rectoria de
esta villa, acordaron organizar
una banda y orquesta si se pue-
de, bajo las condiciones siguien-
tes:

Arto -Nombrar por Presi-
dente de la misma a D. Guiller-
mo Fiol, Cura-pàrroco de esta
parròquia.

20 -Nombrar Director de las
mismas a D. Bernardo Simó Ro-
ca, viniendo obligado este a dar
lecciones gratis a sus discí-
pulos las que estén a su al-
cance.

3.-Cada músico tendrà de-
recho i designar un indiví-
duo mayor de siete arios y
que no pase de veinte que
recibira gratis todas las lec-
ciones de música.

4° -En caso de enfermedad o au-
sencia del Director, les sustituira
el músico que el (lesigne.

50 -Los instrumentos a los músi-
cos los distribuira el Director se-

gún crea conveniente ya por ra-
zón de embocadura de cada uno

de ellos, ya por sus conoci-
rnientos musicales.

60 -E1 Director tendra a su
cargo una lista de todos los
músicos o cantantes ano-
tando en ella las faltas de
puntualidad o asistencia,
ya sea en academia fun-
ciones.

7° -I)irigir la banda y or-
questa, mas las copias de
papeles para el sevicio de
las mismas corren a cargo
del Director sin retribu-
ción alguna no siendo de
socios protectores.

De los músicos

8° -Son músicos todos los
que formen parte de la banda u
orquesta.

90 -Todos los músicos estaran
bajo las ordenes terminantes del
Director.

100 -Los músicos y Direc-
tor acordaran los días de
academia, debiendo cele-
brarse dos semanales y en
caso de necesidad hasta
cuatro, la duración de di-
chas academias sera de
hora y media.

110 -Habra academias es-
peciales a las cuales asistiran los
músicos que el Director designe.

120 -Todo músico tiene derecho
a una serenata anual y acompa-
riar el cadaver al cementerio de
todos los que viven en su domici-

li() y el de sus padres y herniallos
solteros.

130 -Todo lo recaudado en fun-
ciones, se repartira entre ellos,
debiendo de diclw producto pa-
gar el material y local para las
academias.

140 -Los desperfectos que el ins-
trumento reciba por descuido o
malícia seran de su cargo perso-
nal.

15° -En caso de eferme-
dad o desgracia de alguno
de ellos, podran de lo re-
caudado darle una grati-
ficación mientras se
acuerde por mayoría.

16° -No se admitira nin-
gún músico por menos de
cinco arios y si faltando a

este compromiso quiere separar-
se de la Sociedad perdera la par-
te que les piteda corresponder so-
bre el instrumental y quedara
obligado al pago de cincuenta
pesetas. Se exceptua el cambio de
domicilio fuera de la población,
o enfermedad que le dejen

170 -El músico que faltare a la
academia, sera multado con
veinte y cinco céntimos de pese-
ta, mientras no acredite tener
ocupaciones imprescindibles o
falta de salud.

180 -E1 músico que faltare a la
obligación sin motivo justifica-
do, sera castigado con multa de
una peseta, y a la pérdida de
gratificación que pueda corres-
ponderle.

•190 -El músico que incurra por
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tercera vez a lo prevenido en el
artículo anterior serú expulsado,
perdiendo los derechos sobre ma-
terial, instrumental y fondos.

200 -E1 músico que quiera sepa-
rarse de la Sociedad darú sus ra-
zones al Director y este al Sr.
Presidente quieen a su vez reuni-
rú la Sociedad oyendo al intere-
sado, y tina vez enterado de su
pretensión se pasarú a votación,
en caso de empate serú voto
decisivo el del Sr. Presiden-
te.

21° -Habrú socios protecto-
res los cuales se entenderún
con el Sr. Presidente.

22° -Dichos Sres. Socios
disfruraran del derecho que con-
cede el Arto. 12

23° -Dado el caso (iac dos o mas

Sres. dieran aviso para asistir
a funciones, serú servido el
primero que lo haya pedido y
así sucesivamente, debiendo
ponerlo en conocimiento del
Director, al cual debe avisarse
siempre, y este a la vez lo co-
municarú a los músicos por
ellos mistnos interín se nom-
bre un avisador.

24o -De ninguna manera podrú
salir la banda u orquesta
de la población mientras
tenga que asistir a algún
acto dentro de la misma.

25 -No se podrú negar la
tnúsica a nadie mientras
se pague lo estipulado por
el Director o tarifa.

26 -Toda persona que adelante
cantidad para la compra de al-
gún instrumento, se le firmarú

un recibo por el Direc-
tor que irú amortizando
a medida que vaya in-
gresando diner().

Guillermo	 Tauler
Font, Sebastiútt Quet-
glas, Miguel Munar,
Mateo Monjo Ribas,
Pedro Monserrat Nico-

lau, Sebastián Estelrich Mora-
gues, Gabriel Estelrich, Guiller-
mo Moranta, francisco Estelrich
y Nadal Estelrich, Bernardo Si-
mó Roca, Sebastián Morey, Jai-
me Munar, Bartolomé Alomar,
Antonio Oliver, José Muntaner
Anglada, Bernardo Simó Roca,
José Moranta, Guillermo San-
tandreu Font, Pedro Tous Gual,
Miquel Estelrich, Bartomeu Gri-
malt, B. Simó Roca.

Vo Bo Gui'llermo Fiol, Parroco'll

C/. Miquel Ordines, 13 -
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OPINIÓ
•

Hi estam d'acord
TOT i ser ben conscients que
ni periodistes ni escriguedors
de diaris, revistes i altres
jans, no tenen o no tenim sem-
pre la raó, de la mateixa mane-
ra que tampoc no la tenen els
polítics, ni els abogats, ni els
metges, ni els capellans, ni els
mestres d'obres, ni els fusters,
ni les mestresses de casa, ni
qualsevol persona, sigui la que
sigui la seva professió, devoció
o entreteniment. Creiem que
és oportú reproduir l'escrit que
Pere Fullana publica en el Diari
de Balears del dissabte dia 28
de novembre, sota el títol "Sus-
ceptibilitats", per motiu d'es-
tar-hi plenament d'acord. Diu
en Pere:

"Si hi ha una cosa que mai no
m'ha agradat dels polítics és
que tenen la pell massa prima.
La realitat, per ells, hauria des-
ser narrada directament pels
seus responsables de premsa,
únics professionals que no es-
tan contagiats de subjectivitat,
ni d'interessos de partit. No és
estrany, que, a mesura que aug-
menten les probabilitats de
fracàs polític progressj la fòbia
envers els periodistes. Alguna
cosa no funciona quan la culpa
comença a tenir-la sempre el
missatger. .Pel que sembla,
molts periodistes ho passaran
malament els pròxims me-
sos."(Això dels "pròxims me-
sos" deu fer referència a les elc-
cions que s'acosten).

Pel que fa a la Vila, n'hi ha
que diuen que alguns periodis-
tes estan comprats pel PP i al-
tres diuen que el PSOE els con-
vida a dinar. Una reflexió: si hi
ha periodistes que es venen, que
no ho sé, deu esser perquè hi ha
polítics que els compren i, se-
gons diuen, també hi ha polítics
que, a més de comprar, també
es venen.

En Pere Fullana va d'alló Més
encertat.

Els que feim aquesta revista,
que no ens tenim per periodis-
tes, ni mblt manco, abans que
comencin les estirades volem
desitjar a tothom unes Bones
Festes i un Venturós 1999.0
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OPINIÓ

Lluna Blava

SolidaritatARRIBA Nadal i sembla
que tothom ha de ser
solidari. Sembla que hem d'a-
judar els altres perquè és Na-
dal, no per cap altre motiu.
Això em fa pensar si realment
ho som. Som solidaris?

Durant el gener no hi ha fam.
Durant el febrer no hi ha fred.
Durant el març no
hi ha guerres.
Durant l'abril no
hi ha abusos se-
xuals.
Durant el maig no
hi ha explotació
infantil.
l)urant el juny no
hi ha bombes.
Durant el juliol no
hi ha assassinats.
Durant l'Agost no
hi ha huracans.
Durant el setem-
bre no hi ha...
Durant el novem-
bre no...

•Durant el desem-
bre hi ha fam,
fred, guerres, abu-
sos...

Avui no escriuré .res més,
només us mostraré el següent
conte de na Carmen Posadas,
que surt en el llibre "Solidarios
100 por 1 00, de l'Editorial
Brutio, que m'he permès la lli-
bertat de traduir. Esper que us
faci pensar si realment ho sou
solidaris.

"Marcos i Moses

En Marcos va néixer a una
família de set germans. La seva.
mare va tenir iun part difícil,
però gràcies a l'ajuda dels met-

ges va néixer sense cap casta de
tara. En Moses també té set
germans. 1 )urant l'embaraç la
seva mare tengué problemes i
ell va néixer amb un pulmó
oprimit que ara l'impideix de
respirar amb facillitat. Moses

. va néixer ajudat per una tia i la

seva padrina, expertes ramade-
res.

En Marcos gaudeix d'una
alimentació sana i equilibrada:
menja verdures, carn, peix, fe-
rro, fósfor, hidrats de carboni...
A en Moses li caigueren les
dents per causa de la destruni-
ció.

El menjar prefereit d'en
Marcos és el pollastre i el per-
nil? En Moses no ho ha tastat
mai però, segur que li agrada-
ria.

En Marcos té un
abrig de quadres pels

dies que fa fred. En Moses té
més sort perquè en el seu país
casi mai no fa fred i no necessi-
ta roba. És una sort doble, per-
què encara que ho necessitàs
tampoc no la tendria.

En Marcos surt de ca seva
per anar a ju-
gar al parc i
per passejar.
En Moses
sempre és fora
de ca seva.

En Marcos
no coneix son
pare ni sap a
on és. En Mo-
ses tampoc no
el coneix, però
sap que va
morir a la gue-
rra, encara
que no sap
contra qui
lluitava.

En Marcos
mai no anirà a
l'escola ni

aprendrà a llegir. En Moses
Tampoc.

L'esperança de vida d'en
Marcos és d'uns 20 anys. La
d'en Moses és major, però tal
vegada no arribi a complir els
20 anys.

En Marcos és un setter ir-
landès. En Moses u n nin
africà.11

Fina a una altra:
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ES VENTALL

La Vila abans de 1925

El dia de
Cap d'Any
EL dia de Cap d'Any, era, i és en-
cara, un dia assenyalat i impor-
tant dins el passar i comptar el
temps, que vola tan esquiu que no
hi ha filats que puguin aturar-lo.

Era, per una part, festa popular,
simulant com una sortida i aco-
miadament de l'any que havia
acabat, i com una festosa entrada
al nou any que començava.

Per altra part, era una festa reli-
giosa, era l'octava del dia de Na-
dal, en què, a més de ser el dia
vuitè després de Nadal, se cele-
brava la imposició del nom de Je-
sús, a l'infant de Betlem, en el dia
de la Circumcisió.

Com a festa popular i civil, po-
ques coses tenia de particular,
però la gent es posava el vestit de
les festes, sortien al carrer i, uns i
altres, se saludaven plens d'opti-
misme, amb frases que cada any
es repetien, frases molt velles però
que pareíxien sempre noves, uns
deien simplement: "Que molts
d'anys", altres: "Que així com
hem vist començar el vegem aca-
bar", altres deien: "Any nou, vida
nova" i com a contrapunt a tant
d'optimisme, qualcú deia: "Molts
que l'han vist començar no el
veurean acabar". Aquestes dites, el
dia de Cap d'Any se sentien per
tot arreu, quan es topaven dues
persones que es coneixien, i a més
s'aturaven per contar i comentar
coses sense importància, però el
dia de Cap d'Any s'havia de de-
mostrar l'amistat i l'alegria.

El dia de Cap d'Any, després
d'un bon dinar, el capvespre, la
gent major es mudava, tant ho-

mos com dones, i ben mudats,
com el dia de Nadal, anaven a vi-
sitar certes cases amb les que hi
tenien qualque obligació, o sim-
plement alguna especial relació
com el dia de Nadal, es donaven
les bones festes i els molts d'anys,
però ja no es besaven mans, tot es
reduïa a una visita de bona i fran-
ca amistat.

Pér la part religiosa era una fes-
ta de "precepte", o sia amb obliga-
ció d'anar a missa. El dematí se
celebraven les misses a les hores
dels diumenges i així mateix l'ofi-
ci solemne, com el mateix dia de
Nadal. A l'ofici hi havia sermó
propi de la diada, al que hi anava
molta gent, ainb l'endarrer d'es-
coltar i saber, de primera mà,
quin havia estat el moviment pa-
rroquial que el sr. Rector donava
cada any, abans de devallar de la
trona, deprés del sermó.

Per donar compte del movi-
ment de l'any passat, el Rector co-
mençava dient: "Durant l'any
passat, en aquesta parròquia, s'-
han batiat tants de nins i tantes
nines i en total pugen tants de ba-
tiats; després s'han mort tants d'-
homos i tantes dones, en total pu-
gen tants de morts" i mirant la di-
ferència entre morts i naixements
deia: "Hi ha hagut ganància de
nins, tants, ganància de nines,
tantes". Sempre hi havia ganància
de batiats sobre els morts. Tot el
temps que es donava el compte
des de la trona, abaix se sentia un
petit xep a xep, dels comentaris
que feia el públic. També es dona-
va compte dels matrimonis que
s'havien celebrat, igual que del
demés que pogués tenir interès
pel públic. Acabat de donar el
compte dels nascuts, dels casa-
ments i del morts, el sr. Rector re-
sava un parenostre per tots els di-
funts de l'any.

A l'oferta de l'ofici, es repartien
el que en deien "els Patrons" que
eren unes estampetes, fetes a l'im-
premta Guasp de Ciutat, que es
venien en quadernets de paper,
que avui diríem bastant pobre i
no massa ben impreses, que por-
taven estampades les principals
devocions de Mallorca, com eren:
Sant Josep, la Puríssima, Sant Mi-
quel Arcàngel, la Mare de Déu del
Roser, la Mare de Déu del Carme,
Sant Sebastià, Sant Antoni i altres.
Es retallaven les estampes de les
fulles i darrera cada una es posava
el nom d'una persona morta du-
rant l'any passat, amb les lletres
"P.P.A." damunt el nom, que vo-
lien dir: "Pregau per ànima" de la
persona assenyalada. Aquestes es-
tampetes o Patrons, es donaven a
l'oferta, com un pietós record dels
difunts, convidant a pregar per
ells i, particularment, pel qui as-
senyalava el nom escrit a l'estam-
pa que l'hi havia tocat per sort.

Acabat l'ofici, tothom sortia
amb l'estampeta amb la mà i els
qui no sabien llegir, que eren
molts, feien llegir el nom i dema-
naven qui era, perquè se conei-
xien més pel malnom que pel
natge, que era el que hi havia a
l'estampa. Aclarit el nom i la per-
sona difunta, llavors venien els
comentaris de tot el que el Rector
havia dit des de la trona, i aquí sí
que tothom hi deia la seva, hi ha-
via comentaris per a tots els gusts,
i en parlaven a la taula, amb bon
humor, humor de dia de festa.

Això era Cap d'Any, un dia de
festa grossa, un'dia de somnis,
d'esperança, "Que així com l'hent
vist começar el vegem acabar",
"Any nou, vida nova)
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Tel /Fax 971 52 31 45 • SANTA MARGALIDA

C/. Eng. Felicià Fuster, 15 - Tel. 971 85 60 19 - Santa Margalida

DISTRIBUCIÓ PAPERERIA
MATERIAL ESCOLAR I D'ESCRITORI
REGAL INFORMAL
ARTICLES DE NADAL I CARNAVAL

ALMACENES

43111125,
C/. Miquel Ordinas, s/n.

Tel. 971 52 31 33 - Fax 971 52 36 18
SANTA MARGALIDA

Bar

Cas Sigaló
Miquel Ordinas, 4 - tel. 971 52 34 33

Santa Margalida



ES VENTALL

Salut i nutrició

Amb aquesta secció volem ofe-
rir unes normes que, si més no,
ens ajudin a millorar la nostra
salut i qualitat de vida, de la mà
de l'apotecària Eulàlia Quetglas
Bennassar, que ens ha oferit la
seva col.laboració.

EL restrenyement, és un dels
mals més estesos i desatesos del
nostre temps. Una de les mis-
sions més importants de la hi-
giene i de la medicina preventi-
va és evitar els problemes que
ocasiona el restrenyement.
Aquesta afecció consisteix en
una retenció de la matèria fecal,
és a dir, una reducció de la fre-
qüència i pes dels excrements,
així corn el seu enduriment.

La bolla alimentícia, és a dir,
alIò que menjam, pasa de l'es-
tómac a l'intestí, i és aquí on
l'intestí obté l'energia necessà-
ria pels òrgans, teixits, per a la
renovació de la sang i el desen-
volupament de l'organisme.
Però si l'alimetació és antinatu-
ral i desequilibrada, es formen
substàncies tòxiques que seran
absorbides per l'intestí, també
atravessaran les altres barreres,
(pulmons i fetge) passant a la
sang i a tots el òrgans, donant
pas a una autointoxicació i a
una possible malaltia.

En el restrenyement, els ali-
ments romanen més temps del
necessari a Fintestí, es descom-
ponen, fermenten i es podrei-
xen, formant-se també aques-
tes substàncies tòxiques i, quan
passen a la sang, poden provo-

car urticària, asma, rinitis alèr-
gica, reumatisme i afeccions
cutànies. També poden afectar
el Sistema Nerviós Central,
produïnt mal de cap, insomni,
exitació. L'organisme, per evi-
tar tot això, posa en marxa el
sistema de desintoxicació i per

a això necessita aportar una
gran quantitat de vitamines,
que les treu de l'alimentació,
per això és necessari que sigui
equilibrada.

Hi ha un altre factor impor-
tant, la presa d'alguns medica-
ments com són les sulfamides,
antibiòtics, antiàcids, analgè-
sics o complements de ferro,
provoquen restrenyement, per
la qual cosa els hem d'anar
alerta.

Recomanacions dietètiques
contra el restrenyement:

1.-Evitar la farina blanca i el su-

cre refinat, pastissos, pastes i
galletes. Utilitzau productes in-
tegrals.

2.-Oli d'oliva, sí. Però en la
quantitat justa, no hem de so-
brecarregar el metabolisme de
greixos. No convenen les fregi-
dures ni els aliments Molt con-
dimentats.

3.-Dels cereals, fruits secs, soja,
productes làctis, n'obtenim les
proteïnes, però n'hem de vigi-
lar la quantitat, ja que un excés
fa que romanguin més temps
del que és necessàri dins l'intes-
tí, donant lloc a substàncies tò-
xiques.

4.-Consumir substàncies crues,
tals com fruita, verdura i ensa-
lades.

5.-Un altre aliment ideal és el
iogur.

6.-Augmentar la ingestió de
Beure aigua en dejú i du-

rant les menjades, prendre sucs
de fruita en dejú i evitar el té.

7.-1)ieta rica en Magnèssi que
també protegeix de l'arterioes-
clerosi, neurosi cardíaques, es-
pasmes musculars, enrrampa-
ment. Anous, pa integral, ame-
tles, vellanes, mongetes, pitxos,
ceba, germen de blat, preparats
de magnesi.

8. Mesures físiques. No utilitzar
medicaments laxants, fer exer-
cici, massatges en el ventre,
prendre qualque infusió natu-
ra1.11

Apotecaria.

RestrenyeMent
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TELÈFONS D ' INTERES

C/. Miquel Ordinas, s/n. - Tel. 971 52 31 60 - STA. MARGALIDA

URGÈNCIES POLICIA LOCAL

URGÈNCIES BOMBERS

URGÈNCIES GUARDIA CIVIL

URGÈNCIES MÈDIQUES (UVI MÒBIL)

P.A.C. MURO

AMBULATORI INCA

971 85 19 09

085

062

061

971 52 81 88

971 50 28 50
AUNTAMENT DE

•	 SANTA	 HOSPITAL MANACOR 971 84 30 34
MARGALIDA	 SON DURETA 971 17 50 00

AJUNTAMENT 971 52 30 30 / 52 30 50 / 52 31 08

FAX: 971 52 37 77

JUTJAT DE PAU 971 52 30 01

BIBLIOTECA 971 52 38 95

TAXI CAN PICAFORT 971 85 07 23

GUARDIA CIVIL STA. MARGALIDA 971 52 30 22

SERVEIS FUNERÀRIA 971 52 32 81

AVERIES G.E.S.A. 971 88 00 77

INSTITUT STA. MARGALIDA 971 85 60 00

COL.LEGI ELEONOR BOSCH 971 52 34 31

ESCOLA VELLA 971 52 32 94

PARRÒQUIA 971 52 31 19

APOTECARIA STA. MARGALIDA 971 52 34 89
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Comprant avui els productes de Mallorca, assegures el futur benestar econòmic de les famílies
que viuen de la pagesia, de l'artesania, de la indústria i del petit comerç a la nostra illa.

ilquest Iludu4 tot de tfiallorea,

Consell de Mallorca
Assegura el futur



RESTAURANT

" S'ALQUERIA
BATETJOS

NOCES

COMUNIONS

BANQUETS

Ctra. Santa Margalida a Can Picafort, Km 2,5
Tel. 52 37 11 - Santa Margalida


