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PTAS.•PTASMICRA desde F/lin_ra desde

desde 2.134.000 PTAS F9fi./17.P_"3 desde 2.910.000 PTAS •

SportWegon

PATROL GR desde 4.511.000 PTAS • mAximAQX desde 3.619.000 PTAS •

TERRARCLII desde 2.871.000 PTAS •PICK - UP desde 1.854.000 PTAs •

Conduce y Disfrula

Garanna 101.1
3 anos .5 100.000 krn
y 6 anos anticorrosión

• P V P Recoloanddlo lInckrye rnpoestos, banepode. Nesn Assutance y Carnpdd pnwnnoonal, segun

modebs) pda Pennsula y Baloares Recons yakdos hasIa let do 0,05 pafs velsculos en slock (Nuestrof

VOUculot Tado bureno enchryen 5 Mos de Cdsanba sen 1.nlde de krn), Coothuonee para FkAd, ccostennos

MICRA. ALMERA, PRIMERA Y SPORTWAGON Plun PICYCI segon condAiones dol Goblemo nelddu

VEHICULOS OCASION

LO QUE TÚ QUIERAS

TURISMOS TODO TERRENO
AUSTIN METRO 1.3 RED HOT 	 PM-AY NISSAN PATROL GR TURBO DIESEL 	 IB-BX
CITROEN AX 1.1 3 PUERTAS 	 PM-BF NISSAN PATROL 3P TECHO DURO 	 IB-BK
CITROEN AX 1.1 3 PUERTAS 	 PM-BF NISSAN PATROL 2.8 TD 3P 	 IB-BX
FORD ORION 1.6 DS 4P 	 IB-AY NISSAN TERRANO II SE 3P ABS 	 IB-CS
FORD ORION 4P 	 IB-AK NISSAN TERRANO II LX 3P D/A 	 IB-CC
FORD ESCORT 1.4 4P 	 IB-AL LAND ROVER DISCOVERY TD D/A E/E C/C . PM-CD
FIAT X 1.9 2P 	 PM-V SUZUKI SAMURAI 3P GASOLINA T. DURO PM BF
NISSAN MICRA BEAT 1.0 5P 	 IB-CD
NISSAN SUNNY 2.0 DS 5P 	 IB-CB FURGONETAS/MONOVOLUMEN
OPEL KADETT 1.3 S 4P 	 PM-AH CITROEN C15 COMBI 5 DIESEL 	 PM-AL
PEUGEOT 309 GL 4P 	 IB-AX SEAT TERRA .COMBI 5 DIESEL 	 IB-BF
RENAULT SUPER 5 GTX 3P 	 IB-AY NISSAN VANETTE CARGO 1.6 GAS. 5 PLZ IB-CG
SEAT TOLEDO 1.814P 	 IB-BL
SEAT TOLEDO 1.8 i 4P 	 SE-BS MOTOCICLETAS
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 DS D/A A/A PM-BF KTM ENDURO 125 	 PM-AC
VOLKSWAGEN ESCARABAJO 	 B-DM YAMAHA XS 400 	 PM-AC
FIAT 1 DIESEL 	 IB-CB



EDITORIAL
•

Canvi al Govern de la
Comunitat Autònoma

UN grapat de temes ens toquen
d'aprop als margalidans en aques-
tes dates de l'estiu: les festes de la
Beata, la constitució del nou ajun-
tament després de les eleccions i la
constitució del nou Govern Balear,
també. després de les eleccions de
juny. Perquè no ens col.loquin l'eti-
queta de massa localistes trobam
que hem de parlar del canvi que
s'ha produït en el govern de la Co-
munitat Autònoma.

Després d'un raig d'anys -devers
setze- que en al Consolat de la Mar
hi tengués estada el Partit Popular,
ara, el resultat de les eleccions ha
permès la formació d'un govern de
signe distint, mitjançant un pacte
entre una sèrie de partits (PSOE,
PSM, UM, EU Els Verds), pacte que

per a uns és un desastre i per. a al-
tres una meravella, cosa que sol
passar sovint en el terreny de la po- •
lítica, entre els que comanden i l'o-
posició.

No hi ha dubte que el canvi pro-
duït és important, és d'esperar que
hi haurà una altra manera de gover-
nar, es posarà l'accent en unes co-
ses distintes, s'intentarà desespera-
dament donar una imatge dife-
rent... però, de la mateixa manera
que és de suposar que això no
comporta una hecatombe, com
pronostiquen alguns, tampoc serà
la panacea que hi veuen els que
han tret l'encenser i han destapat
el pot de les alabances. Ni una dre-
ta que s'havia enquistat en el po-
der, ni una esquerra desitjosa de to-

car cadira, ni un centre que espera-
va veure passar el cadàver del seu
enemic, tenen de manera absoluta,
la potestat de donar solucions als
problemes i a les necessitats d'a-
questa Comunitat.

Ja ens agradaria als ciutadans
que qualcú tengués la vareta màgi-
ca o l'ungüent dels remeis que
arreglas tot el que hi ha que arre-
glar, però per desgracia no és així.
El que pugui tenir de bo la situació,
al nostre parer, és l'evidència de
l'alternança en el poder, el saber
que ningú no pot tenir el govern,
sigui d'un estat, d'una autonomia o
d'un ajuntament, en exclussiva, ni
com un bé patrimonial. A partir
d'aquí, convendria que cadascú en
tregués les colclusions que perto-
quen, els uns governant amb humi-
litat i per a tots i els altres intentant
corregir els errors per millorar la
seva proposta.

I com que a un govern noi tot-
hom es creu en el dret de demanar
qualque cosa, nosaltres demanarí-
em una mica d'atenció per a la
Premsa Forana, tantes vegades ala-
bada i tant poques atesa en les se-
ves demandes.1
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LA VILA
•

A la Vila passen coses...

ARRIBADA DE NINS
SAHARAUIS

TAL com es va fer fa dos estius, un
grup de nins saharians, concreta-
ment un nin i sis nines, han arribat
a Santa Margalida per tal de passar
dos mesos d'estiu amb distintes fa-
mílies margalidanes. A l'ajuntament
els nins foren rebuts pel batle, al-
guns regidors i les famílies que ha-
vien de rebre els infants. Enguany
s'esperaven que venguessin 10 in-
fants i només n'arribaren 7, per la
qual cosa algunes famílies no po-
gueren acollir cap infant, com hau-
ria estat el seu desig. Els nins i ni-
nes foren obsequiats amb alguns
presents i s'incorporaren a les dis-
tintes famílies que els han acollit.

ACTE DEL PSOE

L'AGRUPACIÓ Socialista de Santa
Margalida, va fer, el dia 2 de juliol,
un acte públic per tal de donar la
seva versió, de distints temes: resul-
tat de les eleccions, pacte entre PP
i CPU i recurs interposat pels famo-
sos 30 vots que podien donar la
condició de partit més votat tant al

PP com al PSOE (finalment ha re-
sultat que el PP és el partit més vo-
tat per la diferència d'un vot, se-
gons decisió de la Junta Electoral i
del jutjat). A l'acte estava prevista
la intervenció del que avui és el
President de la Comunitat Autòno-
ma, Francesc Antich, però segura-
ment el fet de trobar-se en plenes
negociacions el va privar de com-
plir el compromís. Ens han dit que
va arribar a venir, però tard.

LES FESTES DE
SANTA MARGALIDA

LES festes de la Patrona, Santa Mar-
galida, s'han celebrat amb la parti-
cipació dels margalidans. Entre els
actes que se celebraren poguérem
assistir a una demostració de
gimnàstica femenina on hi partici-
paren nines de Can Picafort, Alcú-
dia i Santa Margalida. Un grup de
joves rusos féren a la Plaça de la Vi-
la una demostració de balls típics
de la seva terra. Hi va haver festa
pels al.lots amb trencada d'ollles i
altres jocs, sota la direcció de la
gent del Turó del Drac.

Durant les festes també es va fa-
llar el concurs de cartells de la festa
de la Beata, que aquest any el va
guanyar la margalidana Maria Antò-
nia Roig.

Exposicions, ball de bot, corre-
gudes a peu, festa de l'escuma i una
animadíssima verbena, sense dei-
xar apart el molt concorregut ofici
del dia de de la festa i qualque acte
més, varen completar les festes de
Santa Margalida, que vénen a ser
com el pròleg de les de la Beata,
que ja són aquí.

AMOLLADA
D'ÀNNERES A CAN
PICAFORT

LA tradicional amollada d'ànneres
del dia de la Mare de Déu, a Can Pi-
cafort", ha vengut envoltada de
polèmica, per les denúncies del
grups protectors dels animals i la
implicació del la Conselleria d'Agri-
cultura del Govern Balear. Potser
això ajudàs a què, segons els diaris,
més tres mil persones acudissin a
pressenciar l'esdeveniment que es
ve celebrant des de més de quaran-
ta anys enrera. El partidaris d'a-
questa festa, que són molts, es de-
manen si la Conselleria d'Agricultu-
ra i la Guàrdia Civil es fan presents
també a les curses de bous que se
celebren arreu de Mallorca, o quan
milers de caçadors surten a matar
qualsevol casta d'animals a escope-
tades i per divertiment., una cosa i
altra molt més cruels -segons els
opinants- que l'amollada d'ànneres
de Can Picafort.

El capvespre del dia de la Mare
de Déu, devers 30 de les ànneres
agafades 1 migdia, foren amollades
al torrent de Son Baulò; ara hi
haurà que veure quin impacte pot
produir aquest fet sobre la fauna
autòctona del torrent.1
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FESTES DE LA BEATA
•

Seguint les passes de la Beata
CADA any, quan arriben les festes de la Beata, des d'aquesta revista volem
contribuir a què els margalidans tenguem un millor coneixement de la fi-
gura i la vida de Catalina Tomàs. Avui vos mostram les cobles a ella dedica-
des que va recollir Mn. Antoni Maria Alcover i unes altres compostes per

• la poetessa Maria Antònia Salvà.

Que en viva sor Tomassa!
Que en viva Catalina!
Que en viva la Beata,
que és santa Mallorquina!

El dia que vàreu néixer,
va néixer un roseret blanc,
de rosetes colorides
color de la vostra sang.

Sor Tomasa Catalina
anava en els ermitans
a collir grans de rosari,
que diuen que n'hi ha tants.

En es Girant de Deià
allà ja fóreu temptada,
vos va pegar una unglada
al mig del call de sa ma.

Valdemossa per a mi
és una vall de murada.
Bé és veritat que hi som nada,
però no hi desig morir.

Teníeu a Son Gallard
treball de nit i de dia
i us venia a consolar
la vostra mare Maria.

Ella portava el dinar
an els pobres segadors,
i lo dimoni envejós
en terra lo hi va tirar.
Ella el tornà replegar
i va ser més saborós.

La Beata Catalina
a on sevulla s'asseu.
de dalt una muntanyeta

missa a la Seu.

Danuint una muntanyeta
vaig trobar un didalet.
Era de Sor Tomasseta
quan se cosia es velet.

Sor Tomassa Catalina
tot quant tenia donava.
quan no tenia per ella,
Déu del cel li enviava.

Sor Tomasseta escurava,
ella escurava plats fins
i el	 hi anava
i los hi feia bocins.

Sor Tomasseta on sou?
Ja vos poreu amagar!
perquè el dimoni vos cerca
dins un pou vos vol tirar.

Ella tenia set anys
i a cantava en el cor
i el Bon jesús li envià
un pa de sucre molt bo.

Ara ve Sor Tomasseta,
la més polida del món,
donati-li una pesseta
O Si no un "napoleón".

La primeria d'agost
passant el Carro Trumfal
la Beata fé un miracle
dalt l'era de l'Hospital.

Quan venguéreu a Ciutat
a cap convent vos volien;
prenguéreu per companyia
sa pedra que hi ha en es Mercat.

Aquestes són les que conpongué
Maria Antònia Salvà:

Oh bell racó de muntanya
sempre florit, com l'abril,
qui mai tha vista és de plànyer.
Oh Valldemossa genti!

Lliri del cel, Catalina,
a Valldemossa brostà. .
Glòria a l'humil Marquesina
que en pobres draps la bolcà.

Vora la font del baptisme.
Oh quina gran resplendor!
La flor ungida amb lo crisma,
mai més perdrà la blancor.

Per meravella, dejuna
abans de se sebre parlar,
si va a la font, a la Iluna,
un sant li dóna la mà.

Fent de son cor santuari,
no en vol de festes ni balls
i amb fulles passa el rosari
pels olivars de la vall.

Prou que l'infern li mou guerra,
mes la santeta, feel,
fuig les amors de la terra
per l'amor pura del cel.

El Bon jesús la volia,
que ella són cor té robat;
la flor del camp s'embellia
dins un convent de Ciutat.

Si l'inimic l'aborrona,
el Bon jesús ve del cel
i un pa de sucre li dóna
més saborós que la mel.

Oh pageseta garrida!
Oh lliri blanc virginal!
Per Vós Mallorca florida
ja du corona immortal.
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FESTES DE LA BEATA
•

Les Beates d'enguany
D'ACORD amb el nou sistema delecció, implantat fa uns anys, durant les festes de Santa Margalida es va procedir a selec-
cionar les nines i jovenetes que reprentaran distints papers a les properes festes de la Beata, el primer diumenge de se-
tembre. Aquestes són les que representaran la Beata a les distintes carrosses i la que va a peu a la processó:

Carrossa de la Glorificació: Maria Bil; iloni Planes.
Carrossa Flor de Mallorca: Bàrbara Castelló Perelló.
Carrossa del Pou: Catalina Bennassar Gayà. 	 .
Carrossa Seu de Mallorca: Victòria Moragues Vives.
Santa Catalina, màrtir: Daniela Espases Martínez.
Carrossa del Molí: Margalida Socías Martí.

Carrossa del Claustre: Catalina Riera Cifre.
Carrossa del Didal: Maria del Mar Quetglas Molinas
Aparició de Sant Antoni: Joana Maria Portells Bordoy. .
Carrossa Infantesa: Emília Rodríguez Amer.
Carrossa Casa Natal: Laura Valencia Mena.
Beata Major (a peu): Catalina Moragues Tous.

CATALINA
MORAGUES ÉS
ENGUANY LA BEATA
MAJOR
Na Catalina ens diu que el seu nom
és Catalina Moragues Tous que
manca poc per complir els 20 anys
i que està molt contenta. És una bo-
na .estodiant i cursa els estudis de
Treball Social.

Na Cati ha passat per totes les ca-
tegories que integren la processó
des de fa molt de temps, ens diu
que ha estat: "Àngel de trompeta,
àngel de comunió, Beata damunt
un parell de carrosses, santa de de-
yora la Beata... amb una paraula de
tot, Eúnica cosa que em faltava és
això que avui m'ha tocat en sort."

-Estàs contenta de representar
la Beata Major?

-Estic tan contenta que casi no
m'ho crec. Jo sé que hi ha altres
al.lotes més grans que jo que fa
anys que lluiten per esser-ho i en-
cara no ho han aconseguit, jo
l'any passat vaig entrar en el sor-
teig perà no vaig tenir la sort.

-I que és el que penses que has
de fer a la processó per "quedar
bé"?

-Aixà encara no m'ho he pen-
sat, just fa uns minuts que sé la
nova, no ho sé, pens que tran-
quil.litat, ser conscient que tens
molt de protagonisme, fer-ho de la
millor manera possible i dur la
creu ben dreta i sense por als di-
monis.

-Vols dir qualque cosa més?
-Que estic molt contenta, que

esper que la Beata arribi prest i
que tenc un poc de pena de saber
que ja no podré tenir aquest pri-
vilegi mai més.

NA MARIA
ROSSELLÓ
REPRESENTARÀ LA
PURÍSSIMA •
Un altre paper important a la pro-
cessó és el de la joveneta que re-
presenta la Puríssima, enguany la
sort també ha triat na Maria Rosse-
lló Sorell i com na Catalina, té 20

anys, és margalidana i li diuen de
Can Valerí.

-Perquè et presentaves a l'elec-
ció?

-Em presentava per ser Beata i
no m'ha tocat, però estic molt con-
tenta i em fa molta il.lusió ser la
Puríssima.

-Havies participat abans en al-
tres papers a la processó?

-Sí, havia estat espigoladora,
Beata damunt distintes carrosses
i altre tipus de participació.

Na Maria diu que estodia Histò-
ria de l'Art a la Universitat de les
Illes Balears, que ha fet el primer
curs, que li ha anat bé i pensa se-
guir esls estudis.

La casualitat ha volgut que en-
guany la joveneta que representa a
Catalina Tomàs també porti el nom
de Catalina i la que representa la
Puríssima el de Maria)

7



°O 
LIMPIEZAS URBANAS 
DE MALLORCA, S.A.

C/. Juan Monjo March, 42
Tels. 52 30 07 - 52 35 92

	
SANTA MARGALIDA

PINSAMA S.L.
*PINTURES EN GENERAL
*GOTELET
*PICAT
*REVESTIMENTS
(Interiors Façanes)
*DECORACIÓ D'INTERIORS
*LACATS
*VERNISSATS EN GENERAL

•

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

SANTA MARGALIDA

CASH IFA N 9 7 - Polígon Can Picafort

(1) Centre
it4 Assessorament

Empresarial

José Trías, 11 - 1 2 - Tel. 971 85 08 46
Fax 971 85 18 10 - CAN PICAFORT



FESTES DE LA BEATA

Entrevista al Batle

"Es Batle ha dit..." aquesta era
una frase que emprava en Ramón Valls
quan, dies abans de la Beata, havia de
comentar qualque aspecte de les fes-
tes davant una rotIlada de café o qual-
sevol altra tertúlia. Aquesta és la frase
que volem emprar per a l'entrevista
que cada any per les festes de la Beata
solem fer al batle de Santa Margalida.

-Estam davant les festes de la Bea-
ta, cada any es parla de si es gasta
molt o es gasta poc. Ens podries
dir quin és el cost de les festes i
quins són els actes principals?

-Si ho he de dir en pessetes la veri-
tat és que en aquest moment no ho
sé i és una mica mal d'avaluar però
de totes maneres pens que no es gas-
tarà més que l'any passat sinó que
serà manco. Seran un tipus de festes
més o manco com les que s'han fet
aquests darrers anys, sense figures,
unes festes populars, amb un fort
protagonisme per a la processó, que
de pas he de dir que és el que costa
més.

-Durant les festes, pensa l'Ajunta-
ment donar especial relleu a qual-
cun dels actes o fer qualque modi-
ficació, o trobau que tot està bé tal
com està?

-En primer lloc hem de pensar que
enguany era un any de transició, per
esser un any d'eleccions ens limità-
rem a deixar contractat que és una
cosa que no es pot fer a darrera ho-
ra. Pel que fa a l'elaboració del pro-
grama enteníem que no l'havíem de
fer nosaltres, ja que si haguessin en-
trat a governar altres grups, eren ells
que els havien de fer per tant no és
enguany un any de novetats i que et
permeti canviar moltes coses. Serà
idò un programa parescut al d'anys
anteriors i el que hem volgut és do-
nar més força al correfocs, que tan
bona acceptació ha tengut, i es farà
el divendres. Ja que els joves es quei-

xen a vegades que no hi ha actes per
a ells, pensam que Jent-ho en diven-
dres la cosa pot resultar millor

-Vols dir, que amb més temps es
podran envestir noves realitza-
cions?

-Pens que sí, però hem de tenir en
compte que les festes les fa l'ajunta-
ment però que ha de fer el que vol el
poble i el que demana el poble i mai
no s'ha d'imposar res. M'agradaria
fer coses novedoses però amb la
col.laboració de tots. S'ha de replan-

tejar el que és la comissió de festes i
des d'aquí intentar renovar i millo-
rar el que es pugui.

-Acabes, pràcticament, de ser in-
vestit batle per segona vegada,
aquest pic sembla que per quatre
anys. Què significa això per a tu?

-Quan una persona participa en
qualque cosa sempre hi sol anar
amb la mentalitat guanyadora i jo
aquest pic hi ananva, no pel fet de
guanyar sinó perquè durant l'any i
mig que he estat batle m'ha donat
una il.lusió i m'ha fet veure que fer
feina pel teu poble és una cosa im-
portant, potser una de les coses més
importants i aixó significa una gran
il.lusió i un gran repte de cara al fu-
tur

-E1 municipi arrossega uns pro-
blemes dels quals se'n parla poc:
el deute de l'ajuntament, la manca
d'infrastructures culturals, el fu-
tur de l'escola i banda de música,
el póc respecte a les normes de
circulació dins el poble i d'altres.
Com pensa el teu equip de govern
donar solució a aquest i a altres
problemes que hàgiu pogut detec-
tar?

-Pens que el tema de l'endeuta-
ment és un tema que està controla-
da, no hi ha cap empleat ni cap pro-
veedor que no pugui cobrar, es ver
que es deuen doblers, també és ver
que s'han fet coses i el que es fa s'ha
de pagar Ara però no és un tema
que em preocupa en desmasia, si
està controlat i es poc anar pagant
amb els ingressos que es generen.
Hem de ser conscients que hem de
fer front a les despeses del Pla Mirall

d'infraest•uctura a Son Serra i Can
Picafort, això ens limitarà per una
sèrie d'anys. Sí que pensam dur a
terme una política de control de gas-
to i cap aquí caminarem. Això de la
mancança d'infraestructura cultural
és una cosa evident, hem hagut d'a-
nar posant pedaços. Hi ha una mica
de frustració, perquè hem anat po-
sant les esperances en l'edifici de l'Es-
cola Vella i esperam que en tenir-la
es solucionarà el tema. Quan la ten-
drem? Nosaltres teníem acordat amb
l'anterior Govern Balear que ens
construirien les aules que ens man-
quen, devora l'Escola Nova i l'entre-
ga de l'Escola Vella. Esper que la no-
va Conselleria d'Educació cumplis-
qui aquest acord, quan tenguem
ocasió, eperam que prest, podrem
tractar el tema amb el nou Govern.
Pel que fa a la Banda de Música això
és una cosa que em preocupa, veure
que el dia de Santa Margalida a la
Banda només hi havia una trentena
de músics i la majoria al.lots petits,
això preocupa. Diuen que és a causa
de l'edat i coses així, però hem vist



FESTES DE LA BEATA
•

Entrevista al Batle

moltes bandes de música amb gent
de totes les edats, perquè a Santa
Margalida no ha de ser possible? és
que no som com els altres? Jo pens
que el problema ha de ser un altre,
es tracta de trobar-lo i posar-li rèmei
Pel que fa al tràfic, ens arriben mol-
tes queixes sobre renous de les mo-
tos, avui mateix he parlat amb el ser-
gent de la policia local i aquest serà
de mornent un tema prioritari, sem-
bla que ja s'estan fent controls i espe-
ram avançar en aquest tema. Altres
coses poden esser ung actuació fer-
ma i posar ordre i serietat, co-
mençant per nosaltres mateixos els
polítics, els empleats de l'ajuntament
i en les coses del poble en general.

-Hi ha gent que pensa que el pacte
amb Can Picafort Unit comporta
una minva del poder i d'autoritat
del batle, que ens podries dir
d'abth?

- Això és una cosa que no és nova,
ja s'ha dit altres vegades, fa quatre
anys es va dir dels que comendaven,
fa un any i mig es va dir de jo i ara
es torna a dir El batle sempre serà el
batle i hi ha coses que són indelega-
bles, però hem de ser conscients que
quan es fa un pacte, -això ho ha dit
per pa i per sal l'actual president del
govern el Sr Antich- s'han de fer con-
cessions, la gent de Can Picafort vol
tenir àrees de poder a Can Picafort
aixà és ben lògic i normal, però se
m'ha desmostrat, fins en aquest mo-
ment, que bi ha molt de respecte, que
hi ha ganes de fer feina i és normal
que les coses es compartesquin.

-Què esperes de la legislatura que
tenim per endavant?

-Esperava una legisla tura més
tranquil.la del que es presenta, que
hi podria haver diàleg amb els grups
de l'oposició i així ho vaig manifes-
tar el dia de la investidura, però
quan veus que un regidor de l'oposi-
ció passa per devora tu ni et mira

ni et vol saludar això es fa difícil. Les
desavinències poden esser polítiques,
però quan es passen al terreny perso-
nal és fa difícil qualsevol casta d'en-
teniment i de diàleg. De totes mane-
res de la nostra part intentarem que
ens poguem entendre i si potser con-
sensuar els temes importants.

-En temps d'eleccions es fan pro-
meses i a vegades no es complei-
xen; ara, que podries prometre,
amb voluntat de complir-ho, que
iLlusionàs els margalidans?

-Ni estic en condicions de prome-
tre grans obres ni crec que en sigui el
temps, el que puc prometre és feina,
honestedad que no hi haurà di-
ferències en el tracte amb les perso-
nes. Pel que fa a les grans promeses:
residències pels vells, dos PACS al-
tres coses; jo sí que lluitaré perquè
tenguem un PAC, teníem també un
mig acord amb la Conselleria de Pre-
sidència de fer un Centre de Dia pels
vells, si els facillitàvem el solar aixà
també ho intentarem. I un altre te-
ma que jo vaig iniciar i que em fa
molta iLlusió poder treure endavant
és el projecte del Parc Arqueològic de
Son Real

-Vols dir qualque cosa a la gent del
municipi en general?

-No necessit convidar la gent a les

festes perquè les festes són del poble,
el que m'agradaria és demanar una
cosa que ja he demanat altres vega-
des, i és un vot de confiança de la
gent i si entre els polítics no és possi-
ble que hi hagi pau, almanco que
entre la gent del poble n'hi hagi. I si
qualque persona necessita qualque
cosa de l'Ajuntament o del Batle que
venguin amb tota tranquil.litat que
les portes estan obertes i seran ben
rebuts.
També vull desitjar unes bones festes
de la Beata per a tots.

LES 10 PREGUNTES

-I ara perquè els vileros cone-
guin un poc més el seu batle: Qui-
na és la teva música preferida?

-Molt variada, des de música clà-
sica passa»t per cantauto•s cata-
lans• Llac, Raimon, Maria del Mar
Bonet... com música molt del carrer
m'inclin un poc per música, més de
l'estranger que no espanyola, dels
anys 75 al 90. Els preferits: "Doors",
"Lou Reed".

-E1 teu color preferit?
color de cel.

-Actriu preferida?
-Meg Ryan.

-Un actor?
-Robert de Niro.

-Quin menjar t'agrada més?
-No som gens triat, m'agrada tot,

pas molt de gust d'un pa amb oli o
un trempó.

-Un esport com espectador?
-El futbol.

-Un esport per practicar?
-El tenis i el futbol.

-Quin tipus de lectura t'agrada
més?

-Sobretot, noveLla d'intriga

-Per a les vacances, el mar o la
muntanya?

-La mar

-Català o mallorquí?
-Jo entenc que mallorquí per par-

lar però no podem negar les nostres
arrels catalanes ni bo he negat mai,
entenc que la nostra llengua és el
català però que hem de tenir molt
de respecte per les nostres diferèn-
cies.1

10



LA VILA
•

Ajuntament

Nova composició de
l'equip de govern a
l'ajuntament de Santa
Margalida:
Les distintes comissions que ocuparan els regidors de
l'equip de govern són les següents:
-Especial de Comptes: Antoni Del Olmo
-Hisenda: Miquel Roig
-Governació: Melchor Salas
-Vies Obres i Agricultura: Joan Ferragut
-Turisme: Felix Estelrich
-Urbanisme i Medi Ambient: Felix Estelrich
-Serveis Socials i Sanitat: Joan Canet
-Cultura i Educació: Miquel Roig
-Esports i Joventut: Joan Canet
-Treball i Comerç: Toni Valiente
-Jardins i netetja: Toni Valiente

NOMENAMENTS:

-Consell Escolar:
Institut: Miquel Roig. Elionor Bosch: Antoni del

Olmo. Voramar: Felix Estelrich.
-Consorci Pla Mirall:

Antoni Del Olmo, Felix Estelrich i Melchor Salas.
-Mancomunitat del Nord:

Antoni Del Olmo i Felix Estelrich.
-Representant "Sa Nostra": Antoni Del Olmo.
-Consorci Informàtica: Miquel Roig.
-Entitats Locals: Joan Canet.
Comissió de Govern:

Antoni Del Olmo. (Batle)
Felix Estelrich (Tinent de Batle)
Miquel Roig (Tinent de Batle)
Joan Canet (Tínent de Batle)
joan Ferragut (Tinent de Batle)

-Delegació de Can Picafort: Felix Estelrich
-Delegació de Son Serra: Joan Canet
-Delegació de Compres: Miquel Roig.
-Representant de l'ajuntament a la Comissió d'O-
bres de l'Església Parroquial: Miquel Roig.

AJUNTAMENT SANTA MARGALIDA    

BATL1A
Antoni Del Olmo                               

DELEGAT
CAN PICAFORT

Falrx Estelnch     

DELEGAT
SON SERRA
Joan Canet              

ÀREA ÀREA ÀREA AREA AREA

ECONÓMICA CULTURAL I SOCIAL URBANISME SERVEIS-INFRAESTRUCTURES SECRETARIA

Miquel Roig Miquel Roig i Joan Canet Félix Estelrich Melchor Salas-Joan Ferragut Antoni del Olmo
Antoni Valiente

INTERVENCIÓ URBANISME SECRETARIA

GESTIÓ TRIBUTARIA
INFORMATICA

CULTURA
EDUCACIÓ
NORMALITZACIÓ LINGOIST

MEDI AMBIENT
GOVERNACIÓ (Policia)
VIES I OBRES

INFORMACIÓ
REGISTRE

JUTJAT
PATRIMONI AGRICULTURA

ESCOLA DE MÚSICA TURISME

BIBLIOTEQUES JARDINS I NETEJA

ARXIU TREBALL I COMERÇ

ESPORTS
JOVENT
SANITAT
BENESTAR SOCIAL
TERCERA EDAT
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971 85 60 04
Plaça S'Abeurador
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CAIXA DE BALEARS

Bar Restaurant

a-Ja • e_W6~ te
Avda. Talaiot de Sa Nineta, 604 • Son Serra de Marina

Tel. 85 40 97

Mnotan 
• FUSTERIA
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• PROJECTES  
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07450 Sta. Margalida
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COMUNIONS
MENU DIARI
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Ja tornam tenir batle
ANTONI DEL OLMO
PREN POSSESSORI
DEL CÀRREC

DESPRÉS d'un retràs de 20 dies so-
bre la data prevista en un principi,
a l'ajuntament margalidà es va
constituir el nou consistori i el ba-
tle i els regidors elegits juraren o
prometeren els seus càrrecs. El
retràs venia donat pel fet que el
grup municipal socialista havia pre-
sentat un recurs devant el Tribunal
Superior de Justícia en relació a 30
paperetes que donaven el PP corn
la llista més votada pel marge d'un
sol vot. El recurs del grup del PSOE
va ser desestimat pel tribunal.

Abans d'entrar en el comentari
del ple d'investidura, reproduiré el
que diu el "Diari de Balears" del dia
25 de juliol, a la seva secció "El ra-
có de l'escurçó". diu així: "Els polí-
tics vileros es poden penjar l'eti-
queta "Santa Margalida is diferent",
perquè el que passa als plens no
passa enlloc més. La sessió dc cons-
titució del nou consistori no fou
una excepció. Discussions pujades
de to entre el PSOE i el secretari,
que anava despistat, expressions
malsonants com "cojones", i per
acabar ningú no sabia on hi havia la
vara del batle. Tot plegat va fer que
la cosa s'assemblés més a un circ
que a un plenari."

No són paraules meves, però
com un dels pocs que anam als
plens, ja fa estona que ho venc pre-
dicant, aquestes coses que poden
semblar extranyes pels diaris de
Palma, pels vileros que anam a
qualque ple ja no ens ve de nou. En
distintes ocasions el grup socialista

ha demanat que els plens es fessin
més sovint i a hores que els ciuta-
dans hi puguin assitir, sí fos així
aleshores els margalidans ja esta-
rien curats d'espant, la veritat és
que per donar aquests especta-
cles, com més espaiats i més a les
fosques iriillor. No sé si això ho
podria aturar un batle més autori-
tari, però sens dubte es podria
aturar amb un poc més de seny i
coneixement per part de tots els
implicats.

Pel que fa a l'acte en si, tal corn
estava previst, Antoni Del Olmo
fou nomenat batle i l'equip de go-
vern estarà format pels signants
del pacte entre PP i CPU. Aquí
també hem tengut pacte, no tan
ample com el del Govern Balear
però igual de criticat per la part
que en resulta perdedora. Els pac-
tes són molt bons al dir de tot-
hom que ha de pactar, perquè no
han aconseguit la majoria absolu-
ta que anaven cercant tots. El que
és bo o és dolent no són els pac-
tes, són els resultats i això ja ho
diran els ciutadans, tammateix
per a qualsevol oposició sempre
seran dolents. Mirau que la política
és ben senzilla però si no l'embulla-
sin, els polítics no tendrien res que
fer.

L'altre dia qualcú em deia que a
Santa Margalida és necessària una
renovació dels polítics, perquè n'hi
ha que ja estan cremats -L'escriptor
Antoni Serra diu que 'en els partits
polítics s'eternitzen els mateixos
noms a les cúpules" i Elias Canetti
(tampoc són paraules meves) diu
que "aferrar-se a les persones de
sempre només les fa més astutes,
mesquines i vulgars". Moltes de les

velles maneres es podrien desterrar
amb polítics nous. Per ventura amb
un bon reciclatge n'hi hauria abas-
tament.

Bé, a la Vila ja tenim batle i con-
sistori, més tarcl que en els altres
pobles, però amb això també haví-
em de ser diferents. I per acabar,
no sé si és demanar massa però de-
manaría als polítics als que coman-
den i als que no que posin els peus
en terra i mirin de fer feina pel po-
ble. El batle, en el seu discurs d'in-
vestidura, em va semblar que de-
manva consens i enteniment amb
tots, bo seria que el reciclatge co-
mençàs per aquí.)
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LA VILA

Cultura

"MS...
(La Vila abans de 1925)

Bordoy; ha estat editat per l'ajun-
tament de Santa Margalida amb el
suport de la Conselleria de Cultu-
ra del Govern Balear i de l'Obra
Social i Cultural de "Sa Nostra",
imprès als tallers de "Gràfiques SI-
13A" de Santa Margalida i forma
part de la "coLlecció Tintinnabti-
la", creada per likrea de Cultura
de l'ajuntament margalidà, essent
el n" 2 de dita col.lecció.

A l'acte hi eren presents: per
part de la Conselleria de Cultura
el Director General, Francesc Ro-
mero, per part de "Sa Nostra" el
cap de l'Obra Social i Cultural,
Anclreu Ramis, el Batle de Santa
Margalida, Antoni Del Olmo, el
delegat de "Sa Nostra" Miquel
Moll, el professor de Cultura Po-
pular Catalana de la IJIB, Felip
Munar que és l'autor del pròleg i
Mn. Mateu Amorós ex rector de
Santa Margalida, a més d'un nom-
brós grup de margalidans que hi
volgueren assistir.

personal pel Vicari Rubí, un marga-
lidà que va saber veure el paisatge,
la vida i els costums del seu poble i
en va voler deixar testimoni per a
les generacions futures, tot i que la
seva intenció potser no fos la d'a-
rreeplegar els textos en un llibre, a
molt estirar, 'sí veure'n publicats
una bona part a "Sa Revista de San-
ta Margalida". Lajuntament de San- •
ta Margalida ha volgut homenetjar
la memòria de Mn. Antoni Rubí,

un carrer de la Vila.

Aquest llibre, el podreu trobar, si .

us interessa, a l'Estany de sa Plaça,
o al mateix ajuntament, pel preu de
1.000, pessetes que van destinades
a ajudar a les obres de restauració

l'església parroquial de Santa
Margalida.

Creiem que hem de donar l'en-
horabona a totes les persones que
hi han intervengut o han fet possi-
ble la publicació d'aquest llibre.)

EL dia de Santa Margalida, dia de
festa grossa pels margalidans, va te-
nir lloc la presentació, a la sala de
plens de l'ajuntament, del llibre
que recull una part dels escrits que
va deixar Mn. Antoni Rubí (e.p.d.).

Aquest llibre, fruit del treball
d'una sèrie de persones: la coordi-
nació i transcripció de Rafel Bor-
doy i Antoni Mas, les iLlustracion
d'Antónia Calafat, l'assorament lin-
güístic de Margalida Rosselló i la
maquetació i disseny de Miquel

El llibre que es va presentar no
hauria de faltar a qualsevol casa de
Santa Margalida, el seu contingut és
el compendi
d'una bona
part de la
història de la
Vila, de prin-
cipi i meitat
del segle
XX, contada
de manera
exhaustiva i
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Les excavacions de Son Real
UN grup d'arquenlegs i uns joves
fent un camp de treball, han . realit-
zat tasques de netetja, excavació i
consolidació dels jaciments ar-
quològics de Son Real, Illa dels Po-
rros i al santuari talaiótic desco-
bert fa poc a sa Punta des Patró,
sota la direcció de Joan Sanmartí i
Jordi Hernández.

Aquests treballs són una conti-
nuació dels que es venen realitzant
fa un anys, concretament des de
l'any 94, amb tècnics, aqueólegs i
antropòlegs de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, i patrocinades
pel Consell de Mallorca i l'Ajunta-
ment de Santa Margalida; encami-
nats a conservar i protegir el ric pa-
trimoni arqueològic del terme de
Santa Margalida, que s'ha vist incre-
mentat amb la troballa del santuari
talaintic descobert fa uns anys,

l'any 97, a sa Punta des Patró.

Els directors de l'excavació de
l'esmentat santuari confirmen que
aquest pot datar del segle II abans
de Crist i que es va utilitzar durant
un segle. Aquest santuari presenta
unes característiques una mica es-
pecials que no són corrents en els
jaciments trobats a la resta de l'Illa,
té trets semblants en alguns aspec-
tes als ubicats a Menorca, com és la
façana còncava o les columnes que

hi ha prop de la porta i altres.

A més de l'excavació del santua-
ri s'ha continuat consolidant la
necròpolis de Son Real i de
dels Porros, aquests dos jaci-
ments es troben en perill a causa
de l'erosió marina i es faran estu-
dis tècnics per mirar de donar-hi
una solució, aquesta podria venir

aparellada amb la construcció del
parc arqueològic. L'ajuntament
també compte amb un projecte
que té el vistiplau del Consell de
Mallorca, pel tancament de la
necrópoli de Son Real, això facili-
tarà la visita de les persones inte-
ressades i es restringirà l'accés de
vehicles motoritzats, a la vegada
que es retirarà el vell enreixat mal-
més i que desentona amb l'entorn.

Guillem Àngel Crespí exposarà els
seus quadres a França i Portugal

DURANT aquest any, 1999, en Gui-
llem ha mostrat els seus quadres a
la Sala Varadero de Cuba. A una ex-
posició anomenada "Dos artistes",
juntament amb Roxana Basso, a la
Colònia de Sant Pere d'Artà, a la ga-
leria d'art B.M de Granollers (Bar-
celona) ha participat a una col.lec-
tiva a la Sala ACAPS de Marsella
(França) i ha pres part en el "4t. Sa-
ló Internacional d'Arts Plàstiques
ACEA de Barcelona", on va aconse-
guir el 2on. Premi de pintura Bode-
gó/Interior. En aquesta mateixa ex-
posició ha estat seleccionat per ex-
posar la seva obra a França, durant
l'any 2000.

'Fambé durant el mes de novem-
bre en Guillem exposarà els seus
quadres al "Centro Quinta Das Cru:
zadas" a Linho, Sintra (Portugal).

Des d'aquesta revista volem do-
nar l'enhorabona a en Guillem, per
la projecció de la seva obra i pel fet
de ser un més dels margalidans que
eixampla un poc més la nostra Vila
arreu del món. A la vegada que
desitjam renovats èxits en la seva
professió artística.1
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Margalidans

Pere Tauler Bergas
L'AMO en Pere és, ara per ara, l'ho-
mo més vell de la Vila. Aquestes en-
trevistes que feim a les persones
majors, per un o altre motiu, són
perquè sempre ens poden aportar,
des de la talaya clels seus anys, una
visió més ampla de la nostra Vila i a
la vegada ens serveix per retre un
petit homenatge a unes persones
que, si més no, tenen el mèrit dels
anys, que no és poc.

L'amo en Pere va
ser, entre altres coses,
un bon caçador i pes-
cador, en un temps en
què no abundaven
tant com ara ni caça-
dors ni pescadors de
cap de setmana i dies
de festa.

-Què mos diríeu el
vostre nom?

-E1 meu nom és Pe-
re Tauler Bergas.

-I quants d'anys te-
niu?

-Ara en tenc noran-
ta-quatre i el dia 2 de
novembre en faré no-
ranta cinc.

-Vàreu néixer a la
Vila?

-Homo, me pareix que sí, vaig
néixer al carrer Unió.

-Els vostres pares que vos re-
cordau que nomien?

-Mumpare nomia Guillem Tau-
ler Font i mumare Francisca Ber-
gas Morey.

-Amb qui vos casàreu?

-Amb na Francisca Galmés
Mascaró i tenguérem tres fills.

-Quina feina feieu?
-Feia de conrador, però tenia

dos grans devertiments que eren
caçar ipescar Feia feina de dia i
em divertia de nit, a caçar i pes-
car de nit, hi he anat més vegades
que cabells no tenc en el cap. M'es-

timava més anar a pescar o caçar
que no estar dins el Ilit.

-I que era el que. pescàveu?
-De tot, congres, morenes, an-

guiles... i tot el que s'enganxava.

-I per on anàveu a pescar?
-Per tot, no hi ha un pam de te-

rra de dins Mallorca que jo no hi
hagi estat, hi anava primer en bi-
cicleta l més tard amb un moto-

ret. he anat per Sólierr, per Ducma-
jorr, a Canyamel, per ses Patores, a
Son Real...

-I que caçàveu?
-Conills i tot el que es presenta-

va, caçava amb escopeta o amb
llaços, parava lloves; el que no
vaig esser mai és caçador de
tords.

-I a la feina que
feieu?
-Quan s fills va-
ren esser grans
vaig comprar una
cosetxadora, un
tractor, una bata-
dora. Una cosetxa-
dora ja valia un
parell de cents de
mils de pessetes.

-Quins diverti-
ments hi havia
pel poble?
-Festes i balls però

jo no anava de
balls, jo amb es
caçar i pescar ja
em divertia prou i
després disfrutava
de regalar el que
havia pescat o

caçat. Les festes més anomenades
eren la de Santa Margalida i la
Beata feien més festa llavors que
no ara.

-On féreu el servei militar?
-El vaig fer a Inca a Infanteria.

-I quants en queden de la vostra
quinta a la Vila?

-Ja no en queda cap, el darrer
es va morir fa devers cinc o sis
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anys, li deien en Miquel Cuixa.

-Anàveu a pescar totsol o amb
altres?

-No, mai no hi vaig anar totsol
el primer company que vaig ténir
era en Miquel Ferragut que va
morir fent paret a muntanya, a
Fornalutx, després en Domingo
Panerer i després en Joan Ferra-
gut.

-Vos sabeu que hi ha una glosa
que es diu "sa pescada d'en Fe-
rragut" que la va fer l'amo en
Miquel de Son Serret, sabríeu a
quin Ferragut la va fer?

-A n'en Miquel Ferragut que
deien s'Orellot i era un poc brave-
jador Ara vos contaré que va ar-
mar un quisó de caça i cada ves-
pre el bravetjava per dins Can Ca-
rabassa, un dia el va sentir es
Panderer i li va fer aquesta glosa:
"En Ferragut té un ca/ que tira
avior de Sóller/ a un mes ja em-
barbolla/ i en es dos parlarà clar

-Quins glosadors heu conegut
vos de la Vila que fossin bons?

-Hi havia en Tià de s'Estret, des-
prés es Panderer que era de pri-
mera fila, en Miquel de Son Serret,
en Pere Roca i altres glosadorets.

-Quines pescades o caçades bo-
nes heu fet?

-Fotre! hi va haver vegades de
dur sis o set congres, un pic en
vaig agafar un de devers vuit o
nou kilos. Allà on he agafat els
animals més grossos ha estat a
Can Picafort i aixà que he anat
per més de cinquanta llocs, però
el tràs del mollet fins al torrent de
Son Bauló era una bona pesque-
ra. Per allà hi parava quaranta o
cinquanta llences. On també hi
havia una molt bona pesquera és
al Mal Pas, a la banda d'Alcúdia,
però la guàrdia civil no hi deixa-

•
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va encendre llums de nit perquè
era terreny de contrabandol, jo te-
nia bo amb ellsperqué els convi-
dava a beure. Per allà hi havia
gent que a vegades ens volia pren-
dre la pesca, però, en Domingo
Paneré i jo estavem advertits per
la guàrdia civil i anàvem alerta,
un pic n'hi trobàrem un que per
fugir va amollar el peix que s'en-
duia i era un peix de devers sis ki-
los.

-Les anguiles com les pescaveu?
-Les pescava amb cucada, amb

cucs de terra, a vegades les agafa-
va amb el gambaner i altres les
treia en terra amb una estirada.
Allà on també férem bones pesca-
des era a s'Illot de Manacor amb
en Guillem des Café

-Què vos recordau de quan a
Can Picafort no hi havia casi
cap casa?

-Si que em record, jo hi vaig
comprar un bocí de dues quatera-
des que era de l'amo en Toni Pine-
da, li volia comprar un altre però
no va poder convèncer la seva do-
na i el vaig comprar jo, després de

tenir-lo a compte meu durant una
setmana. Allà hi tenia en Pineda
un amitger que li deien en Thfol
Serení i em va mostrar la finca
que tenia unes tires de vinya i ca-
fé sembrat, a la finca hi havia
una casa i un pou. D'aixà ja fa
devers cinquanta anys i en vaig
pagar cinc mil duros. El café ma-
llorquí que hi havia sembrat el
vaig batre a l'era de la finca de
Son Bauló i quasi vaig perdre la
pell de les mans, el vaig vendre a
13 pts. el kilo a en Toni Gerrer
els doblers que vaig treure so-
braren per pagar el que havia cos-
tat la finca, abans havia comprat
la part del café que tocava a l'a-
mitger per mil pessetes.. La finca
estava per devers el que ara és la
pastisseria Tamanaco i eren terres
que quasi ningú no volia en
aquell temps.

-Bé, l'amo en Pere, i ara en què
passau el temps?

-Ara, assegut a una cadira, ara
no puc anar enlloc, ija m'agrada-
ria poder trescar més que no seu-
re aquí dins, l'any passat encara
vaig sembrar cols que es podien
treure el capell per veure-les. així
mateix puc caminar però no puc
fer llargueses, ecara vaig fins a sa
Plaça i a can Salvador a comprar
el pa, hi vaig tira a tira.

L'amo en Pere no hi ha,dubte
que ha estat un dels caçadors i pes-
cadors que han fet nom dins la Vila,
encara passaria molt de gust de po-
der fer qualque caçada o una bona
pescada, però diu que ja no està
per aquests trulls. El que acordà-
rem amb ell és que quan comples-
qui els cent anys li farem una altra
entrevista i ens convidarà a dinar.1

~07
-141~a-
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LA VILA

Parrqvia

Col.lectes p restaurar l'Església
No descobrim cap cosa nova si
deim, una vegada més, que l'esglé-
sia de Santa Margalida, la nostra
parròquia, necessita de l'esforç i la
col.laboració de tots els margali-
dans. En diferentes ocasions ens
hem manifestat des d'aquestes pà-
gines en el mateix sentit, en difern-
tes ocasions el grup d'obres de la
parrOquia hem organitzat actes per
recaptar doblers: rifes, loteria de
Nadal, sopars a la fresca, campan-
yes de concienciació, venda de lli-
bres editats i cedits per l'ajunta-
ment, sopar subhasta fet recent-
ment, a més de donatius, colectes i
altres formes de col.laboració, han
posat de manifest la voluntat dels
margalidans d'ajudar a la seva
parròquia. Gràcies a aquesta col.la-
boració es va poder reparar el carn-
panar, es va fer obra a la rectoria i
s'ha començat amb els tràmits i al-
gunes actuacions pel que fa al tem-
ple parroquial.

Totes les obres i actuacions es-
mentades anteriorment s'han de
pagar, cosa que és de tota lògica i
això és el que s'ha fet fins ara i se
segueix fent amb les aportacions
dels margalidans, a més d'una sub-
venció per a les obres de la recto-
ria, que quan aquestes s'acabin de
pagar, deixarà un remanent d'una
sèrie de milions per destinar-los a
les obres del temple.

Sabem i sabeu que l'empresa
que es vol portar endavant és prou

costosa i llarga, però els nos-
tres vells diuen que "el món no està
fet amb un dia" i per tant cal tenir
la paciència i la perseverancia ne-
cessàries per fer front al repte. Es
demanran subvencions a les enti-
tats autonòmiques i privades, sense
les quals no seria possible assolir
els objectius pretesos, però la

col.laboració .dels margalidans se-
gueix essent de primera necessitat
i esperam que no mancarà.

Tant per part de la parròquia
com d'aquesta comissió es té la in-
tenció i el propòsit d'informar de-
gudament a tothom de quin és l'ús
que es fa de les distintes aporta-
cions, però, a vegades, les informa-
cions no arribem, no les sabem fer
arribar, de forma adequada i això
pot crear confusions; des d'aquí vo-
lem deixar clar que qualsevol infor-
mació que no hagi resultat sufi-
cient no dubteu en dirigir-vos, tan
al responsable de la parròquia corn
a qualsevol membre d'aquesta co-
missió.

A continuació donam informa-
ció sobre el que es va recaptar en
el sopar subhasta celebrat a S'Al-
queria, pels distints conceptes que
passam a expressar:

-Per la subhasta de
quadres i altres
objectes .	 1.783.000 ptes.

-Per la diferència del
preu del sopar 	 363.200 ptes.

-Per les rifes del
mateix vespre 	 148.775 ptes.

-Per donatius
lligats a l'acte 	 293.500 ptes.

Total recaptat:. 	 2.588.475 ptes.

Balanç Econòmic de les
Obres Parroquials

ENTRADES:
-Col.lectes, funerals
i donatius varis 	 4.982.636 ptes.

-Subscripcions
parroquials 	 822.161 ptes.

-Sopars festes
de la Beata 	 1.226.278 ptes.

-Rifes, Loteria
i altres. 	 1.088.435 ptes.

-Sopar subhasta 	 2.588.475 ptes.

-Venda llibres
(V. Rubí) 	 65.000 ptes.

Total entrades 	 10.772.985 ptes.

SORTIDES:
-Per obres a
la Rectoria. 	 6.304.375 ptes.

-Estudi geotècnic
temple parroquial 	 1.257.430 ptes.

-Estudi de seguretat
temple parroquial 157.018 ptes.

Total sortides
	

7.718.823 ptes.

Saldo existent 	 3.054.162 ptes.

Al saldo anterior s'hi hauria d'a-
fegir el que manca a cobrar de la
subvenció que es va concedir per a
la Rectoria que són 7.978.750 pes-
setes.

Aleshores els doblers que hi hau-
ria disponibles serien 11.032.912
ptes.

Enguany el sopar a la fresca de
les festes de la Beata es farà el di-
vendres dia 3 de sétembre.1

?eIA:p
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LA VILA

Gent Major
ACTIVITATS DE
L'ASSOCIACIÓ
"HERO"

Entre les activitats que cal desta-
car podem parlar d'una excursió
marítima per la badia d'Alcúdia,
amb el "Delfín Negro", deprés di-
nar i ball al restaurant Cas Xato.

Un altre dia hi va haver una ex-
cursió comercial al Foro de Mallor-
ca i una visita al museu de juguetes
de Sa Pobla. Dinar i ball amb or-
questra a les Cases de Son Sant Mar-
tí.

Una altra d'aquestes excursions
va ser a la Platja de Canyamel, dinà-
rem a l'Hotel .laume 1 de Cala bona
i després ball amb orquestra i rifes.

Per a dia I 1 de setembre hi ha
programada una excursió a les Co-
ves de Galdent, dinar i ball a Lluc-
major i al capvespre visita a Embo-
tits . Matas de Maria de la Salut. El
preu pels socis és de 200 pessetes i
pels no socis 500.

El president i la junta de l'Asso-
ciació de gent gran "Hero" vos con-

viden al ball que es farà a la Plaça
de la Vila, per la festa de Sant Ma-
teu. serà el dia 18 de setembre amb
l'orquestra "Yesterday", hi haurà
bunyols per a tots i es brindara pels
cinquanta anys de matrimoni del
president i la seva dona.

-141.

Moviment Parroquial
BAPTISMES:
3, juliol: Maria del Mar Bergas Oliver.
4, juliol: Joan Francesc Tous Cifre.
18, juliol: Bàrbara Alzamora Vaquer.

Marina Pastor Morey.
Maria del Mar Rosselló Ordinas.

15, agost: Bienvenida Sarrió Quetglas.

MATRIMONIS:

03, juliol: Joan Solivellas Cifre amb Margalida Fuster Perelló.

DEFUNCIONS:
18, abril: Matias Capó Gomila (Maties), 86 anys.
07, juliol: Antoni Ferrer Riutort, 65 anys.
11, juliol: Francisco Corró Galmés (de Tanca), 54 anys.
18, juliol: Martina Fornés March (Coixeta), 75 anys.
28, juliol: Antoni Estelrich Estelrich (Sal), 80 anys.
03, agost: Catalina Vives Capó (Cellera), 89 anys.
06, agost: Antònia Garau Garau (Botera), 73 anys.

12, agost: Magdalena Ramis Roig (Ramis), 93 anys.
16, agost: Jban Matas Perelló (Xurí), 81 anys.
17, agost: Josep Cru Morey (Cru), 63 anys.
18, agost: Margalida Pont Alzamora (de S. Fullós), 67 anys.
18, agost: Pere Santandreu Riera (Palé), 89 anys.
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Obra Cultural Balear
ACTIVITATS
DIVERSES

El dijous dia 15 de juliol va tenir
lloc a l'escalonada de l'església,
una conferència sobre el tema: "La
problemàtica ambiental a Mallor-
ca", a càrrec d'Antoni Verd, acom-
panyada d'una projecció de diapo-
sitives.

El dissabte dia 31 de juliol, al pa-
ti de l'Escola Vella, va ser una con-

ferència sobre el tema "Residus i
reciclatge", amb les intervencions
de Jopsep Antpni Aguiló i Antoni
Morano Ventayol, de la Conselleria
de Medi Ambient del Consell Insu-
lar. Després de la conferencia hi va
haver pa amb oli per als assistents.

El dilluns dia 9 d'agost, a la Plaça
de la Vila, celebràrem una conversa
prou animada amb el marg- alidà Ra-
fel Matas, sobre el tema: "La Solida-
ritat".

Dimecres dia 25 d'agost, a la
Plaça de l'Església, una altra xerra-
da amb Francesc Valcaneres que
ens va parlar de "La història del ball

mallorquí i la seva evolució". L'acte
va ser acompanyat per l'actuació
dels "Xeremiers de Búger" i un re-
fresc pels assistents.

"V PREMI JOAN
MASCARÓ I
FORNÉS"

Durant el mes de novembre, la
delegació de Santa Margalida de
l'OCB, farà entrega, durant un so-
par al restaurant S'Alqúeria, del V
premi Joan Mascaró i Fornés. En-
guany, per un acord de la junta di-
rectiva, s'ha decitit ampliar l'àmbit
del premi a persones o entitats de
fora de la Vila i s'ha decidit atorgar-
lo a Joan Maimó i Vadell, pel seu co-
neixement, dedicació, amistat i es-
timació a la persona de Joan Masca-
ró. Mainuí és una de les persones
que més han contribuït a què la fi-
gura de Mascaró fos coneguda i
considerada arreu de Mallorca.

El sopar de l'entrega del premi
anirà acompanyat d'una actuació
musical.

L'OBRA CULTURAL
BALEAR I LA
COMISSIÓ DE
FESTES

A més, la delegació a Santa Mar-
galida de l'Obra Cultural Balear ha
adreçat a l'ajuntament de Santa
Margalida el següent escrit:

"Degut a les reiterades sol.lici-
tuds per par de gent assistent als
actes que organitza la delegació
de l'Obra Cultural Balear; sobre el
per què no surten els nostres actes
als programes de festes i també
després de què ens hagin fet arri-
bar que sembla que la nostra pos-
tura davant la comissió de festes
és radical, com si fos d'enfronta-
ment, per la present us volem fer
arribar el següent comunicat:

1. La Junta Directiva de la dele-
gació va decidir, per unanímitat,
la intenció de col.laborar amb l'A-
juntament de Santa Margalida,
amb tot allò que siguem capaços,
cosa que hem vengut fent des de
què ens contitituírem com a dele-
gació.

2. Aquesta delegació respecta i
ha respectat tots els equips de go-
vern, així com tamb -r respecta la
Comissió de Festes, per tant, la
nostra intenció no és criticar nin-
gú molt manco la Comissió, però
sí que tenim clar que per formar
part d'un determinat col.lectiu o
associació, abans volem saber en
quines condicions hi participam.

3. Reiterant el que hem exposat
al punt primer; de la llista d'activi-
tats que hem vengut organitzant
durant les festes, com a col.lectiu
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lL que som l com entitat cultural, es
va decidir partícipar en la confec-
ció de les festes, sense formar part
de Ia Comissió de Festes, sinó des
de la nostra delegació.

4. A aquests efectes l en repre-
sentació de la junta Directiva, el
President va exposar a la Comis-
sió de Festes el acórds que havíem
pres per tal de collaborar amb l'A-
junta,ment l que són els següents:

*Quan la delegació organitzi un
acte o actes, volem que fikuri en el
programa de festes que la delega-
ció de l'Obra Cultural l'ha organit-
zat

*Configurarem un pressupost del
que pugui costar l'acte o actes
prèvia autorització del Sr Batle,
que ens siguin entregats els diners
per adelantat, per poder aixl pa-
gar el conferenciant, etc. el mateix
dia de la funció, en nom de l'Ajun-

LA VILA
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tament D'aquesta forma, pensam
que quedam bé amb els que nosal-
tres hem adquirit el compromís i
estalviam el camí d'haver de tor-
nar un altre dia a cobrar

5. Així ho férem, però no pros-
peraren les nostres sollicituds, per-
què la majoria de persones que
formen part de la Comissió de Fes-
tes, havia votat que no volien que
al programa de festes s'hi inclo-
gués el nom de l'entitat organitza-
dora de les activitats.

Feta aquesta exposició de mo-
tius, el que volem és reiterar que
estam a disposició de l'Ajunta-
ment per parlar-ne i veure les pos-
sibilitats d'arribar a un acord, i
amb qualsevol altra entitat que
vulgui collaborar amb nosaltres.

El que pretenem, és que quedi
constància, tal vegada per a la
postreritat, dels actes que s'han

anat fent per les festes i qui els ba
organitzat. Pensam que veure un
seguit d'activitats, amb la coa

"veure programa a part" no és
l'opció més bona, ja que d'aquí a
vint anys, per exemple, aquelles
persones que consultin els progra-
mes actuals, no sabran si existia
un grup de joves, una associació
musical, etc.

No cercam enfrontaments ni
matenim postures radicals, no vo-
lem llevar gens de protagonisme a
la Comissió de Festes, la qual res-
pectam, el que volem és que es ten-
gui constància dels actes que orga-
nitza la nostra delegació.)

Santa Margalida, 27 de juliol de

1999

El President

Foto denúncia

Són vàries les persones que ens han dit que troben que aquests contenidors estan a un mal lloc i són un perill
per a la circulació. A veure si hi ha manera de solucionar-ho.

22



LA VILA

Associacions

Turó del Drac
LLOPS/DAINES,
CAMPAMENT
D'Esnu 99
HOLA! Som els Bops/daines.
Aquest estiu hem anat, un anys
més, de campament d'estiu. En-
guany hem anat a s'Albufereta (Sa
Marina), del dia 3 al 8 d'agost.

El primer dia vam muntar les
tendes i instal.lacions (bany, cuina,
dutxes...). Però no vos penseu que
en el campament ens gratam la
panxa tot el dia, els caps (moni-
tors) mos fan posar i llevar la taula,
escurar, fer els banys nets...

Apart d'anar a la platja, també
feiem tallers com el de pintar cami-
setes (record del campament), tam-
bé férem un taller de tortades i les
mos menjarem. Dues sortides: una
a s'Albufera i l'atra al Safari (Son
Servera). Ens va agradar més el Sa-
fari perquè hi havia molts d'animals
i els vérem d'aprop. A s'Albufera hi
anàrem en bicicleta i ens acubarem
de calor. La miilor cosa d'enguany
es que teníem la mar a prop.

El 4t. dia vengueren el Ferrerets
( 6 i 7 anys). Quan arribaren munta-
ren les seves tendes, el mateix ves-
pre férem una fira, nosaltres pre-
paràvem les proves i tots hi partici-
paren, inclosos els monitors. El dis-
sabte, els Ferrerets anaren a For-
mentor en barca, disfrutaren de ne-
dar en aquelles aigües tan netes i
de menjar l'arrós que feren les se-
ves monitores. El vespre feren un
taller de camisetes i un de pinses.

Nosaltres anàrem a passar la ve-
tlada a la platja i férem un revisió•
del curs.

El diumenge desmuntarem el
campament i vengueren els pares.
El nligdia vengué el Rector, D. Fe-
lip, celebrarem la missa i dinàrem
tots junts.

En aquest campament hem fet
molts d'amics de Sa Marina que ju-
garen amb nosaltres i ens convida-
ren a gelats i llepolies, ens va saber
greu deixar-los i ens convidaren

per anar a les seves festes el dia 24,
Sant Bartomeu.

Nota: Volem felicitar les cuineres
dels serveis socials, perquè el men-
jar va ser boníssim. També volem
agrair la participació dels pares, so-
bretot els pares de na Margalida So-
cias que ens solucionaren el tema
del transport del material al campa-
ment.
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TOT PER A LA BELLESA DELS CABELLS I DE LA DONA
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Via Suissa, 60 (front de la benzinera)
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SANTA MARGALIDA (Mallorca)
	

CAN PICAFORT (Mallorca)



L'AGRUPACIÓ del PSM-EN de San-
ta Margalida, Can Picafort i Son Se-
rra ens envia per a la seva publica-
ció els següents comunicats de
premsa:

(I)

Ara que ha passat un temps més
que prudent d'ençà de les elec-
cions municipals, i després d'haver
analitzat tant els resultats que ob-
tinguérem com les opinions de la
gent, des de l'Agrupació de Santa
Margalida, Can Picafort i Son Serra
del PSM- Entesa Nacionalista, en
primer lloc, volem agrair a totes les
persones que ens votaren la seva
confiança i , això és important, in-
formar que feim comptes conti-
nuar en la mateixa línia d'acció
com fins ara. La gent que ens votà i
la gent que ens ha donat el seu su-
port bé se mereixen que el PSM
continuï caminant i explicant qui-
nes són les nostres idees i quin mo-
del de municipi defensam; és ne-
cessari seguir fent feina per aconse-
guir uns millors governants, més
acostats a les necessitats de la gent,
transparents i tolerants. Santa Mar-
galida, Can Picafort i Son Serra se
mereixen uns polítics que defensin
la cultura, la llengua, una bona ges-
tió econòmica, i moltes altres coses
que, ara com ara, no 'han defensat
per part dels governants que hem
tengut (si no era per guanyar un
grapat de vots més). La gent que
viu al nostre municipi demana tenir
uns polítics honests i interessats en
solucionar els problemes, avançar
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en el camí de la justícia social i mi-
llorar la qualitat de vida de tothom.
Des del PSM ens volem preparar
per a dur a terme aquesta tasca,
creim que hem començat un camí,
que més prest o més tard, con-
dueix a complir tots aquests objec-
tius. Això és important: fer poble i
fer país, millorar la gestió dels ajun-
taments i atendre amb vertader in-
terès els problemes de la gent. Tota
la gent del PSM està orgullosa de
defensar aquests principis i ferem
feina per defensar-los estiguem on
estiguem, dedins l'Ajuntament o
defora. seguim i seguirem a disposi-
ció de tothom, de tota la gent del
nostre municipi.

(II)

Un pic més s'està demostrant el
que el PSM ha dit durant tota la
campanya electoral: tenim gover-
nants que no coneixen el significat
de paraules com transparència, in-
formació, participació ciutadana...
des de l'Agrupació de Santa Marga-
lida, Can Picafort i Son Serra del
PSM-Entesa Nacionalista, pensam
que el pacte que han subscrit el SR.
Antoni del Olmo i el Sr. Fèlix Estel-
rich (PP-CPU) per governar el nos-
tre municipi és un acord indigne i
mal d'entendre, si no és per la co-
mandera i les ganes de tenir una ca-

direta de determinats polítics. EL
PSM pensa que el primer que hau-
rien d'haver fet aquests dos partits
és informar a tots els ciutadans del
contingut d'aquest pacte, explicar
clarament que no han parlat ni un
minut dels problemes dels munici-
pi i els seus habitants, que només
s'han repartit els càrrecs. La gent
també ha de saber que els càrrecs
no els bastaven hi han hagut de du-
plicar les àrees de gestió de l'Ajun-
tament (dues persones per a cada
àrea). "De la Vila fins a S'Alqueria
comandaré jo (Del Olmo), i de S'Al-
queria fins a Can Picafort coman-
daràs tu (Fèlix Estelrich o algú al-
tre)", això és el que han fet els re-
ponsables del PP i de Can Picafort
Unit. Aquesta genteta no se n'ha re-
cordat d'una cosa que se diu pro-
meses electorals i programa electo-
ral, han faltat al respecte de tota
aquella gent que els ha escoltat als
debats i mitins, s'han dedicat a "re-
partir-se sa tarta" i han decidit que
el que ha de menester el nostre mu-
nicipi és un virrei de Santa Margali-
da i un altre virrei de Can Picafort i
Son Serra, i amb això ho arreglen
tot. Enhorabona al PP i a CPU per
fer tanta de via a voler encalentir la
cadira. Enhorabona als dos baties
que tendrà el nostre municipi.

144,14.9adidoc, Coc4,

)1k. BANCA MARCH
Passeig des Pouàs, 1 - 07450 SANTA MARGALIDA
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LA BUSTIA
•

A la direcció de "Sa Revista" de San-
ta Margalida Ii agrairia la publicació
d'aquest escrit:

100% EXIT

Des de que va obrir les portes,
l'Institut de Santa Margalida s'ha
vist sotmès a comentaris de tot ti-
pus: que si aquest institut no és
com els altres, que si el nivell
academic és més baix que els dels
altres instituts, que si no hi ha ar-
bres, etc. I aquest tipus de cómen-
taris sembla, malauradament, que
són els que més interessen a la gent
del nostre poble. M'explicaré: quan
a la façana del nostre centre va
aparèixer la imatge . del Che Gueva-

ra, van venir mitjans de comunica-
ció de per tot arreu; el nostre mag-
nífic Ajuntament es va escandalit-
zar, però no s'escandalitzà per les
pintades xenofóbiques, sinó per-
què la imatge del Che va tornar
aparèixer després de tapar-la amb
pintura.

Però ningú no va tenir en comp-
te que el nostre institut és molt jo-
ve encara i que les coses van millo-
rant amb el pas del temps i l'expe-
riència d'any darrera any. Enguany
els nostres joves han plantat arbres
al voltant de l'institut i l'han deco-
rat amb divertides papereres, han
aconseguit, després de molt d'es-
forç, publicar una revista i de les 14
persones que cursaven segon de

batxillerat, 10 han aprovat i totes
elles han aprovat també la selectivi-
tat, però, és clar, no ha vengut cap
mitjà de comunicació a inlórmar de
totes aquestes millores.

A l'institut de Santa Margalida es
gaudeix d'un professorat jove i
competent que no té res a envejar
dels altres centres, perquè destaca
per ell mateix i crec que aquest
100% d'aprovats a la prova de se-
lectivitat ho demostra amb claretat.
Només cal esperar que el nostre
poble se senti més satisfet d'aquest
fet que de si el Che apareix o desa-
pareix com per art de

Informació de l'Ajuntament
Antoni del Olmo Dalmau, batle president de l'Ajuntament de Santa Margalida fa saber als possi-

bles interessats:

Primer.- Es convoca a totes les associacions i partieulars en general a presentar, si hi estiguessin
interessats, peticions de subvenció per a les activitats que duguin a terme durant el present exer-
cici de 1999. Aquestes peticions s'hauran de presentar en el termini comprès entre I'l d'agost i el
30 d'octubre.

Segon.- Serà requisit indispensable la presentació d'un projecte en què es detallin les activitats
que tenguin previst realitzar durant l'any, acompanyat d'un pressupost detallat d'aquestes activi-
tats i d'una llista dels practicants o afeccionats a l'activitat en qüestió.

Tercer.- Les peticions les podran presentar en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament durant
el citat període les persones físiques o jurídiques que acreditin la representació documentada de
la persona o del col.lectiu de practicants, federats o afeccionats a l'activitat en qüestió.

Quart.-E1 pressupost exacte de petició econòmica s'haurà d'acompanyar d'una relació exhausti-
va de les despeses previstes.

Cosa que es publica per al seu coneixement general, mitjançant aquest Decret, a Santa Margali-
da, dia 31 de juliol de 1999.

El Batle



Estam al seu
servei en tot

referent a
papereria i llibreria

MkERIAL D'OFICINA
MATERIAL ESCOLAR

LLIBRERIA

C/. Buenavista, 78 - Tel. 85 17 82 - Can Picafort PçA. S'ABEuRADoR, 5 - TEL. 971 52 32 23

07450 SANTA MARGALIDA

PENSAT I DIT
•

Op inió

"La fe ambiental"
"CONSTRUIR un món millor", són
paraules que aquests darrers anys
han sortit de les boques dels cris-
tians compromesos envers la justí-
cia i la llibertat. Però, construir un
món millor no només és solidarit-
zar-se amb els més marginats, ser
portadors i constructors de la pau,
crear fraternitat o combatre la co-
rrupció política i el terrorisme... És
ben cert que tot això és necessari,
però també ho és treballar per de-
fensar la Natura contra les agres-
sions que la deterioren i destruei-
xen. És alçar la veu per denunciar
el poc seny d'unes estructures
econòmiques que esclafen no no-
més les persones, sinó tots els es-
sers animals i els vegetals.

Per res del món voldria arken-
trar en grans visions pessimistes,
que solen esser corrents quan par-
lam de la influència de la humanitat
en el Medi ambient. Però crec que
es fa necessari definir que un món
millor és un món més net i menys
contaminat, més protegit, més dig-
ne, no massacrat ni violentat. La
creació és un fet o un regal d'una
energia inicial inexplicable que els
humans anomenam Déu, i com a
tal hem de saber apreciar-la i valo-
rar-la. Pels criatians ha de ser motiü

de •contemplació, estudi i respecte.

Ser defensor del Medi ambient
és, en dinitiva, treure les conse-
qüencies de la nostra identitat cris-
tiana, "Agrair a la natura el do de l'e-
xistència humana, és convertir-nos
en defensors de tot l'ecosistema
planetari", és denunciar tot allò
que atenta contra la natura, és com-
batre els interessos de lucre de
moltes grans empreses que destros-
sen tot allò que toquen, contami-
nant i embrutant, és protegir i
connservar tot allò que hi ha al nos-
tre voltant que té vida i energia, és
prendre consciencia que les petites
activitats de cada dia contribueixen
també a perjudicar i envellir aquest
món preciós, encara millorable.

Estam fortament lligats a la natu-
ra, un cristià no es pot situar davant
ella més que en una postura de res-
pecte, defensa i protecció, i per
això es fa precís un estudi i tenir-ne
almanco uns coneixements. Conèi-
xer és estimar i estimar és protegir.
Som administradors, fessem la feina
el millor que sapiguem. Som part
de la mateixa natura. En el Gènesi
bíblic se'ns diu, metafòricament,
que l'home va ser format del fang
de la terra, és per tant una mostra

de la nostra identitat amb ella.

Ens hem de relacionar amb la na-
tura, no amb una actitud de domi-
ni, sinó d'harmonia i equilibri, no
com . si fossim enemics sinó com a
germans, no enfrontats amb, ella si-
nó amb ella, no com explotadors si-
nó com administradors agraïts, no
des de fora sinó des de dins, no
com a depredadors insaciables, si-
nó com a defensors i protectors.

És evident que un que se sent
cristià, o que creu en Jesús, es ca-
racteritza per "viure l'amor". L'a-
mor, la nostra capacitat d'estimar
corn element bàsic de la identitat
humana, l'hem d'ampliar no només.

cap als altres, sinó cap a tota la Te-
rra i a tot l'Univers conegut.

Esser avui defensor de la.natura, •
ecologista, no és una qüestió de
moda, encara que actualment hi ha
gent que s'ho creu, és més una acti-
tud de resposta responsable davant
els perills que afecten a la nostra
Terra.

Tenir fe en la Natura està per da-
munt qualsevol religió. Des d'a-
questa pàgina vos convid a partici-
par en la defensa i protecció del
Medi Ambient.)

14'1c,rta-



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

C/. Industria, 1 - Tel. 971 52 36 70 - STA. MARGALIDA
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Centre Coordinador
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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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ECONOMISTA
	

GESTORIA
ASESOR FISCAL
	

ADMINISTRATIVA

'TIAN PASTOR PERELLÓ
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FISCAL, LABORAL Y CONTABLE

Costa i Llobera, 26-B - 07458 CAN PICAFORT
Tels. 971 85 00 66 / 971 85 00 38 - Fax. 971 85 10 86

E-mail: gestoriapastor@cinal.com

Òptica Santa Margalida
Passeig des Povàs, 25

Tel. 52 39 22 - SANTA MARGALIDA

Òptica Can Picafort
Passeig Colón, 92

Tel. 85 15 36 - CAN PICAFORT

Cas Sigal

Escola, 8
Tel. 52 31 52

Sta. Margalida

Bar

Miquel Ordinas, 4 - tel. 971 52 34 33
Santa Margalida

ES VENTALL
•

• Racó Literari

Poema
A Santa Margalida

Quan arriba la fosca,
neix al cel de la Vila
un fanalet de llum,
que somrient il.lumina
tots els carrers del poble
de Santa Margalida.

Diuen els que l'han vist
que no hi ha en tot el món
cap estrella semblant,
que lifaci costat
a la lluna del poble
de Santa Margalida.

Conten les llegendes
que no hi ha cap lluna
que enlluerni els carrers,
sinó que és el somriure
d'una Santa del poble
de Santa Margalida.

Xisca Moreno
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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
1 LLEGUMS

FORNDE PA IJASTISSEEIA•abni
inh/~

Saturn, 5 - Tel. 971 52 35 16 - SANTA MARGALIDA

Restaurant

ARCO
Regina

MENJAR TÍPIC MALLORQUÍ
SOPARS DE GERMANOR

ARROS BRUT, PORCELLA,
CARAGOLS, CONILL TORRAT,...

Ctra. Muro-Can Picafort, Km. 8100	 Tel. 53 70 27

Ctra. Vella de Bunyola, 29

Tels. 75 68 35 - 36 - 37 - 38

07009 Palma de Mallorca

PEUGEOT
	

NOU 206

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



RESTAURANT

" s'ALQUERIA
BATETJOS

NOCES

COMUNIONS

BANQUETS

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




