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EDITORIAL
Dia 10 de luny. 4quez.ta data,tatz

eiz hatitamtz dei teAme de Caivid,
hem de dia qui en-a ha de yoveanaa eiz
paopeaz 4 anyz.SertZt ei LeaceA Conziztoa41
democadtic.I com aiz aitaez doz,zom
noitaoz qui ei /oamem.Voim aemaacaa
aixd, pei /et de que ia yeztió que
facin ,Aepeacutiad diaeetament en noi-
tAoz.No éz ei mateix que une-a geneaaiz,
ni com Le-i autondmiquez;aqueztez enz
queden un poc aiiungodez dei noztaz
vivae hati.tuai.4 iez yeneaaiz autonemi
quez,iaiam una idemiogia o un paoyaama,a
Le-i mun4:cipaiz,enz fixem miz a Le-a
peAzonez.S41 zón de ia noztAa confiança,
zi zatem que /a/tan una tona feina, -ai
ez.tan paepaaatz,i totez aqueztez coze-o
que defineixen Le-i peazonez i ia zeva
agaa.

PeA a-x, voz zug.yeaim, que eztu-
dieu totez Le -o ofeAtzz que hi ha.4nau
ai -a "miLinz",demanau aiz candidato
coze -a Aeaiz,/ixau-voz zi ze'n van pea
Le-o gaadizzez tenen ciaa.0ue
eiz paoyaamez ez puguin fen; que no
zomniin tauitez.Quin z' adapta miiioa
a iez vo-it-' e-i azpiaacionz com a ciu.todan
dei 7eame.Oui ofeaeix paogaéz geneJsiaA
(4: que aixó ziyui /actieie,no en-a han
de /eA come/Legan are aodez de moa).

Peaqu tenyvou méz in/oamació
"Velnutz",dedica aquezt ezpeciai a
totz eiz paAtitz poiiiic.PeA evi.taa
cap zuzpicdcia,totz han tengut ei mateix
queztionaAi, 41 a paiLt d'evitaa-Lez,enz
donen iez di/eaentez veAzionz de coda
an deiz paotiemez dei Je-Ame.

7amté,pea paimeau vegoda,/eim
put/ici-tut de paAtilz poiiticz.Voiem
azzenyaiaa que i'41niciativa ha paAtiL
d'eiiz, 4: hem putiicut ia deiz
que enz ho han zoi.iicaut,o enz ho han
enviat u Lempz.Pead tatz,ez.taven azzogen
tutz d'aquezta ofeata.

Pen-aau tameé,que en .tenim 3 eiec-
cion./1 paat de Le-a municipaiz, ienim
Lez autonómiquez,que decidiaan ia paope-
aa poiltica a Lez ai Paaiamen-t
Euaopeu.la com euaopeuz de pien ditei, hein
de fea isent,bz ia noziaa yeti i ia noztaa
viz -Ló dei &tua com ciutadan -a d'Euaopa.

4 ia /i,/ixau-voz zi ez dediquennaiz a menyzpaeaa ata zeuz oponentz,o
a expozaa ei zeu paoyaama.

Dezpaié,z,taiau ei que miz voz conven
çi. Igual que a ia puLiicauti ciz candi-
dutz haufLien de començaa dient:

"Ceaqui,compaai,i zi .taoga az's
de miiioa,-i /actaie-,ho voii".



Estimat Amic/amiga:

La Revista Veinats j l'Associació de Veins 'LA VILA"

han organitzat una TAULA RODONA entre els Capd de Llista de

les diferents formacions que es presenten a les eleccions.

municipals a Calviab

Aquest acte tendra lloc el proper diumenge dia:

31 de Maig a les 10'30 al Teatre de La Societat a Calvi.

Ponsamcp.e ós una immillorhble ocasi6 per poder
aclarir elsv : vostres dubtes i decidir-vos per la opció

que estimeu mós convenient.

Vos esperam a tots.

REVISTA VEINATS 	 ASSOCIACIO DE VEINFr"LA VILA"

Apreciado amigo/amiga:

La Revista Veinats y la Associació de Veins
2LA VILA" han organizado una MESA REDONDA entre los Candi-
datos que las diferente listas presentan para ejercer el
cargo de Alcalde del Ayuntamiento de Calvi.

Este importante_acto se realizar6, el próximo domin-
go día 31 c7.0 ao a las 10'30 h. en el Teatro Sa Societat de
Calvia.

Tendr6is la posibilidad de resolver vuestras dudas
preguntando a todos los candidatos asistentes, para, posterion-,
mente, votar a conciencia.

Os esperamos a todos.

REVISTA VEILATS 	 ASSOCIACIO DE VETYS "LA VII4/1"
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L'equip de ia Revizia VeinatA
que ha aeaiitzut aqueziez eniaevi,s-
tez ha e,stat /oamat pea:

fliquei
Naaia Oiivea.
Naaia Duaan.
Caame López.
Xi,sca ¿-Leve.
Naagaiida Cataea.
Bieia Quetgie.
loan Ratio.
Pep Ratio.

N074 DE LA REVIS7A 

7e6Aicament, aqueta Revizia
haaaia de .e.a ei númeao 50, pea0
com que coincidia de pie en lipoca
d'eieccionis manicipats, en-s hem
ecidit pea /ea aquezi. ezpeciai
que teniu dinz Le's voziae,3
que aecotleix Leis opinionz de tots

coda un dziA Capz de Liita,
pea /aciiiLaa-vo.4 ia vo,siaa decizzió
a i'hoaa d'emetae ei Doie vot.

maiu que 	 ha daft
a poipoisaa ei númeao 50 ena ei
/ea un eispecial deifs a paop do
5 any-  de vida que ja ia noztaa,
La de Lot, Reviz.fa.



LLI5TES
ELECTOPIFILS

CEN7RE DEMOCR47IC I SOCIAL 

1.- Ra/aei de Lacy To4tuny.
2.- Ped40 Me4ino Aivaitez.
3.- Climent ga4au Oiive4.
4.- Taanci'sco Santiago Tonzeca.
5.- btanciisco gOnZClieZ AAC0.6.
6.- Lui Zamoaano Ca4tao.
7.- laume Boadoy.
8.- 1",satei Aaia,3 Lada.

, 9.- Dam-Lein 74illo 44anda.
10.- 74anci'sco Luque galley°.
11.- Ti4encio gayo Ca4anilia.
12.- Ma4gata Sa'Afte gayó.
13.- le'só'sPeinao Nava44o.
14.- Ped4o Ma4imón 7o44e's.
75.- TAanclAco López ga4cia.
76.- Lui's Caio de Pitarlo Zagaia.
17.- Manuel López Delyodo.
Suplanto 
1Q.- Ayutin SoliveilaA Cia4.
2Q.- Na4ciiso Boy 04nedai.
3Q.- Manuel gaACILI Heaaeao.

ESOLIERRA UNIDA 

1.- Nanuei V. Doménech Beztand.
2.- Ra/aei Boanáz Ermenyal.
3.- Aiejandao laaa liménez.
4.- loé Teanando Maatinez Sanchez.
5.- Lai's Eiscudeao Aachiiia.
6.- luana Beanai Vifia.
7.- Taanciisco 7oaautia Vaidennama.
8.- Seveao de ia CAW,: gULLéA/L.e2 Coto.
9.- Eloy Eavaiejo Maatin.
10.- Ppdao Mia Rigo.
11.- Teanando gaiindo Picazo.
12.- Maydaiena S. Ma,s,sanet Dezcaiiaa.
13.- Uatano Beamvidez Taundez.
14.- Maaia A4unción Bau7á Medaano.
15.- Taanci,sco Aita Viiia.
16.- Caamen gaacia Loaenzo.
17.-7 ginéA Diez gonzáiez.
Supieni 
1Q.- Ra/aei Maidonado Peaegaina.
2 (2 .- lo,si Antonio Aita Viiia.
3 (2 .- Manueia Bueno PeioPz.

• 	 gEN7E DEL PUEBLO 

7 2 .- And/Lé_4 Pizá Ma.
2.- 7e411's Ma4tinez de Dio4.
3.- Ba4tolomé. Bona/ MOA40.

4.- Cataiina 7ennazza Teaaayut.
5.- Ramón Pujo' gonzdiez.
6.- Ba4tolomé Ouetglaz Ramón.
7.- Be4na4do Me'st4e Bauzó.
8.- Ped4o López liminez.
9.- Ra/aei Pe4eiió Mayan's.
10.- Aime &Aga's Bauzó.
11.- Miyuoi Nuñez Soldado.
12.- Emilio Eistivez Diaz.
13.- Segaztión Vich Ca4dona.
14.- Catalina Te44agut Olive4.
15,- Niguei CaAtarlo Roig.
16.- Alan Ma4i
17.- Antonio Socia -s Ma's.
Suplanto 
1Q.- Niyuei Rie4a Tow's.
2Q.- Ma4gailita 	 geiage4t.
3Q.- M2 A4ónima Bona/i

PAR7IDU RADICAL BALEAR

1.- Maitia Antonia Ba4caia Taau.
2.- 74anciAco lAVIER Pico Alid.
3.- Aliión Candei Nataix.
4.- And4i Pa's cual Nanan.

ALIANZA POPULAR 

1.- Taanci,sco 'font Ouetgiais.
2.- lemlA gaacia Oeo.
3.- Cataiina Caatoneii Moaeg.
4.- Pedao P. BautiAta Rodaiguez.
5.- Manuei Muntanea Maaiano.
6.-luana Ma Ca.steii gonzáiez.
7.- laine Vivea Andaeu.
8.- luan Nadai Nateu Saivá.
9.- laime Oiivea Muiet.
10.- Baatoiomi Catait2 Saiv6.
11.- laime Teanández Atad.
12.- luan Teo. San.4 gayá.
13.- Miguei g3m07 Rodaigvp7.
14.- Antonio Bennawa
15.- lozé Ma do la Sotiiia Cianaiso.
16.- Mania dei Caamen Roca Paimea.
17.- Teanando Lozano Heanando.
SuppientA 
1Q.- Pauia Saivá Saivá.
2Q.- Rowaio Pujo.. Lázaao.
3Q.- Damián 7ugoaeis Caatoneii.



5.- Antonio SaztAz Quetgiaz.
6.- No/tia dei CaAmen Nateu San Pi-eao
7.- Antonio gaitcia NogueAa.
8.- Ra/aei Sanchez Tuentez.
9.- guiiie/mo MoAa OiiveA.
PO.- Luiz Antonio Nogue/to Cano.
11.- Miguei Amengua eiageAt.
12.- Antonio 7omáz limene7 gome7.
13.- BeitnaAdo Nanuel Picó luiió.
14.-loze. Luiz AA/Liz/to EiviAa.
75. - He/minia Paiomino Putido.
16.- Coine gaAcia Nogue/ta.
17.- lozi NaAvo07 Pazoz.

,iaalgata
1 2 AndAiz gaAcia Nogue/ta.
22 .- Teó/iio gaAcia NogueAa.
3 2 .- Antonio Pogio Nadai CAevantez.

III 	 PSN-ESQUERRA NACIONALISTA 
lozi MaAia Cano Da/zdeA.

2.- laume Nadai So.
3.- Santiago AndAeu Lópe7.
4.- Damian Amenguai Naz.
5.- Antonio Pozcuai Ponz.
6.- Miguei Angei Beiengue/z. Capó,
7.-lose. Nogue/to, [Wet.
8.- Tizancizco Manta Huget.
9.- Na/zia OiiveA Oiive/t.
10.- Cataiina BaAceió Rozeiió.
11.- NaAia dei Piga/z. Noncodaz Vaiiz.
12.-loan Vicec Liio 	 CoiomaA.
13.- Ro - eí  gaiiaAdo 7.e4AVA.
14.-BaAtompu Mulet 7/togat.
15.- Juana Amenguai gziageAl.
16.- MaAtin laume RotgeA.
17.- Poncio Vaqui laume.
Supientz 
1 2 .- Cataiina SiquizA gozt.
22 .- Niguei Aguiió Bonnin.
3 2 .- Ana Na/zia 0Atega mo/tey.

• P4R7IDO SOCI4LIS714 OBRERO ESPAÑOL 

1.- Titancezc. OgatodoA MoAatinoz.
2.- NaAgaitita Nójelta 4Aanz4gai.
3.- Antonio PaiiiceA Pujol.
4.- luan Caioz liminez Bonet.
5.- TAancezc Mulel
6.- Manuel SudAzz Saivd.
7.- Miguei CAiztógoi AA/tanz.
8.- lozi LoAden Aivaaez.
9.- lozi. Niguel 7o/menz Aioy.
10.- Se/ta/in Oveittuga Two.
11.- loaquin Campoy Ruza/a.
12.- Pliguei Angel NayoAga Diez.

13.- Antonio Aicaió NoAtoz.
14.- No/Lia dei CoAmen Pagiz Maz.
15.- 7.eiteza Nieto gii.
76.- luan Ciede/ta Cayuzia.
17.- Ai/Aedo BachmaieA Aiva/tez.
Supientz 	.
1 2 .- Niguei ative4 Sanó.
2 2 .- Antonio Box Ponz.
3 2 .- Lo/tenzo BAavo

S'UNIO CALVIANERA 

1.- Ra/azi Xamena Nato's.
2.- lezóz Magao Ba/t/te/z.o.
3., Eztegan Tco. CoU Du/tán.
4.- lame Mancó 7e/tAagui.

.5.- Ped/to Colom TeAnóndez.
6.- Antonio Cazteii gayó.
7.- Atanazio MaAtinez Sánchez.
8.- Antonio Pa/ti Nueiie.
9.- BeAnaAdino PaAiz DuAdn.
10.- Vicente Capeiió So/tAigez.
11.- Antonio Bigiioni PaAetz.
12.- loze/ina gonzóie7 VaideAaz.
13.- TAancizco PaAdo Sanchez.
14.- Romuaido TeAnández Bongo.
15.- Na/tia Izogei gaAcia HeA/tando.
16.- Antonio Coa Coa.
17.- NaAia Soto And/tade.
Supientz 
1 2 .- loan CaAioz Chiftico Pa/toga/tin°.
2 2 .- Emiiiano NoAtinez gaitcia.
3 2 .- loan Reni Vaquen Bitiatte.

• UNIOP1ALLOR0ILINA. 

1.- lozi 7.e.AAe/t Tiiioi.
2.- CaAioz AiogeAn Montiz.
3.- lozi Luiz Pile() Copaja.
4.- luan OiiveA lo/Ae.
5.- Cataiina Sazirte Vaque/t.
6.- aime luan
7.- 7eAe4a loAdana 7ouz. •
8.- Caitioz E. AiageAn Von Rozen.
9.- Aigeitto Ca/t/tazco Rugio.
10.- Lo/tenzo PeAeiió Rozzeiió.
11.- Cataiina Reiniz Amati.
12.- Niguei Segal Queigiaz.
13.- CAiztina Bo/tee/La Sai got.
14.- Segaztión Paiice/t NoAto/teii.
75.- /eA/1.3 Maittinez NaAtinez.
16.- yuan CatAzA 742.6-(1/6.
17.- lozi Ono/Az Rozez luaneda.
Supientz 
1 2 .- 72ancizbo HeAnandez NoAaiez.
2 2 .- Manuei Maiinoz Rozzeii6.
3Q.- MaAia (7a-Laz LiagAiz.
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CDS

I en el torn d'entrevistes li
toca ara al candidat, cap de llista
pel CDS. L'entrevista és la següent:

VeYnats: Quin és el seu perfil biogrAfic?

Rafel de Lacy: El meu nom és Rafel
de Lacy Fortuny. Tenc 32 anys. Som
casat, sense fills. Som llicenciat
en Dret. Des de l'any 78, quan es va
constituir l'Assemblea de Parlamentaris
vaig ser nomenat per part d'UCD Secreta-
ri General Tècnic de Les Corts, vaig
dur l'Assessoria Jurídica d'UCD en
relació al Referéndum i en les Autonòmi-
ques i locals del 79, vaig ser Secreta-
ri General Tècnic de la Conselleria
de l'Interior, l'any 81 vaig passar
a ser Director General de la Conselleria
de l'Interior i després del pacte AP-
UM vaig quedar, sense filiació política,
com Secretari General Tècnic de la
mateixa Conselleria, fins l'any 1984,
en que vaig presentar la dimissió,
i de llavonces ençà estic amb el CDS.
Professionalment faig de misser.

He publicat articles als diaris,
i un perfil de la Comunitat Autònoma



de Balears, a Espasa Calpe, juntament
amb en Josep MeliA.

Som especialista en Dret Adminis-
tratiu, a nivell de Comunitat Autônoma
i a nivell Municipal.

Com a aficions esportives, quan
tenia 16 anys jugava bastant bé al
tennis, amb en Felio Morell i d'altres,
he donat classes de tennis al club
de Portals.

V.: Quina és la problemAtica del Terme
de Calvià?

R.L.: A Calvià no hi ha un entramat
social, no hi ha una integració, que
se tradueix en que Cadascun tira pel
seu vent, lo qual es propiciat pel
propi Ajuntament, ja que si s'enfronten
leO zones entre elles manco problemes
tendrA l'Ajuntament.

Un altre problema molt greu de
tota l'administració municipal, i és
el no voler regonéixer les realitats
com sen. Te trobes en una generalització
d'infraccions urbanistiques, que s'han
de resoldre amb solucions polítiques,
i no amb solucions parcials d'expedients
sancionadors. La realitat a regonèixer
és que hi ha molts de promotors que
han deixat les urbanitzacions inacabades
i els que paguen els plats romputs
són aquells senyors que han comprat,
i de bona fe als esmentats promotors
i que ara es troben que no poden muntar
el seu negoci per falta de permis muni-
cipal. Aquest és un compromis que l'A-
juntament hauria d'assumir, se n'hauria
de fer co-responsable, perquè llavors
passa que quan hi ha problemes, com
per exemple amb la discoteca Alcalá20
de Madrid, que aparentment estava amb
tots els papers arrenjats, sense proble-
mes, però a la realitat, el regidor
Garcia Horcajo està processat.

Dins tota aquesta problemAtica
hem d'afegir que la depuració d'aigües
és deficient, no hi ha un programa
urbanistic seriós, que viure a CalviA
és molt complicat, per la dinâmica
administrativa de l'Ajuntament, el
turisme cada dia és pitjor.

La unia bAsica a seguir per a
resoldre aquests problemes és una:

V-6.mats -I
treballar per a millorar la qualitat
de vida dels habitants de CalviA, creant
una descentralització forta de l'Ajunta-
ment, a nivells administratiu i de
serveis, creant oficines a totes les

I zones, i serveis esportius, culturals,
etc, de la mateixa manera. En definitiva
la creació d'aquest entramat social,

1 que cons3guirá que el número de persones
1 que visquin a CalviA sigui de cada

1 dia major, que no sigui com ara quefan feina a Calvià i viuen a Palma.

-
I V.: Aix6 es relaciona amb la seguent
pregunta: Com veu la diversificació
dels nuclis a CalviA?

R.L: A la nostra declaració programAtica
deim que al C.D.S. lluitarA contra
la dispersió dels nuclis de població,
contra la falta de relació dels seus
habitants, contra la dispersitat dels
seus objectius, contra el concepte
disgregador del turisme producte dels
criteris obsolets dels anyx 60, contra
l'enfrortament tradicional de les zones,
i contra, en definitiva el que impedeix
arribar a les metes d'aquest programa,
contra allò. que ha suposat que CalviA
sigui el Municipi més ric, però un
dels pitjor en qualitat de vida, subjec-
te al constant pirateig dels amics
de fortuna fAcil que anteposen llurs
beneficis econòmics al bé públic en
general.

A part el probleme s'enfoca des
de dos punts de vista: els nins que
estAn a les escoles de CalviA estan
superant el problema de desintegració
de zones, lo qual és una part molt
considerable de la població total.
Aquestes persones quan siguin adultes
tendrAr un altre concepte de CalviA.
Pere) les persones que han vengut adultes
a Calvià seq.' difícils d'integrar, dins
una visió del terme de CalviA com uni-
tat. Aquestes persones se'ls ha de
guanyar mitjançant la cultura, que
han d'organitzar, en forma d'activitats
culturals, a la seva manera, i aim)
se pot completar amb el tema esportiu.

A part se contemplen possibilitats
d'actuació elevant la categoria del
Terme, pEr exemple, creant una escola
de Turisme reconeguda internacionalment,
que pugui competir amb ventatja amb
la de Palma, Calvià reuneix unes condi-



V-emnath -

cions més idemees que la Ciutat, i
que formi des dels directors d'hotel
fins a tots els professionals de l'hos-
teleria i del turisme que necessitam
aquí a Calvià.

V.: Resum del seu programa:

R.L.: Es el següent:
Calvia ciutat mediterrania del
segle XXI.- S'ha de conseguir acabar
amb totes les nombroses carències que
té amb uaa política de realitzacions
que ens converteixin en model de moder-
nitat, d'integració social i de calitat
de vida que ens catapulti a la frontera
del S XXI.
Per sectprs s'ha d'aplicar el següent
programa:
Turisme.- Mantenir i millorar l'oferta
turística existent, regoneixent l'enve-
lliment notable dels distints hotels
i fomentant un pla d'inversions en
col.laboració amb l'empresa privada
i instittcions Obliques.
Implantasció d'oficines turístiques
permaneqts i m6vils en tot el terme,
potenciant la informació turística
del terme.
Foment de cursos turístics en col.labo-
ració amb l'INEM, tendents a la creació
de l'Escola de Turisme.
Millorar la netetja i gestió de les
platges, incluint la recollida de resi-
dus de la mar.
Establir d'acord amb els empresaris
les línies per a ampliar la duració
de la temporada.
Potencia la instal.lació de infraestruc-
tura de complements turístics.

Urbanisme.- Cumpliment de les normes
i potenciació de la inspecció a base
de: informatitzar els instruments urba-
nístici vigents.
Fomentar la gestió urbanística amb
una oficina especialitzada.
Incrementar els sistemes de compensació.
Elaborar una ordenança municipal de
las del sea i de la edificació i prohibir
les consruccions importants, durant
les temporades altes.
Incremeltar la disciplina urbanística
i la inspecció.
Simplificar els tràmits urbanistics.
Establir equipaments urbanístics per
tot.

Det ,n-minar una politica de parcs Oblics
i zones verdes.
Elaborar una política de rehabilitació
d'edificis.
Creacie, del registre municipal de solars
Recepció d'urbanitzacións privades.
Adequació i construcció de depuradores.
Creaci 	 d'un patronat de viviendes
municipals.
Afavorir 1'6s residencial de les zones
pér a evitar la terciarització.

Vies i obres.- L'estat actual és caòtic:
mala pavimentació, moltes obres en
exequció,se realitzen en temporada
alta, per això propugnam:
Limitació de les obres Obliques als
mesos d'octubre fins abril.
Limitac:AS	 d'obres 	 d'edificis 	 grans
en temporada alta.
Pavimentació de vies i carrers, amb
les xerxes de clavegueram i electricitat
Peatonització de diversos sectors.
Ampliac ..6 de voravies.

Circulació.- Es molt conflictiva', supe-
rant les previsions existents i . colap-
sant el tiAnsit, per tant propugnam:
Establilent d'un pla d'aparcaments.
Establiment d'horari de repartiment
de camions, evitant les hores puntes.
Habilitar noves parades pels autobusos.
Adequar tes parades dels Taxis existents
dotant- ...es de marquesines i informant
a l'usuaci.

Transports.- S'ha de fer el següent:
Ampliació de parades existents, en
funció le les necessitats reals.
Incrementar el número de recorreguts
dels autobussos.
Introduir publicitat en els taxis.
Regular criteris objectius per a deter-
minar el número de llicències.

Policia i seguretat ciutadana.- Se
propugni:
Incremeltar el grau de seguretat ciuta-
dana amb torns de vigilancia de carrers
més amplis, augment de l'il.luminació
Oblici, subscriure convenis amb altres
ajuntaments per tal de poder augmentar
els efectius en temporades de maxima
confliclivitat.
Fomentar les relacions de cooperació
amb altrEs forces de seguretat de l'Es-
tat.



Impedir Ja venda ambulant i de "tickets"
Cooperar en els problemes de drogues
I 'la seva tenda amb col.laboració amb
les Associacions de Veins.
Afavorir la cooperació ciutadana.

Bombers t protecció civil.- Creació
d'un cps de protecció civil amb respon-
sables a les diferentes zones.
Amillorar i renovar les dotacions del
parc de bombers.
Instal.:.ació de boques d'aigua.

Educació.- Cessió 	 de terrenys-solars
per a l'establiment de centres o unitats
d'EGB de 3UP i de COU.

Jovintut.- Creació de Consells de jovin-
tut amb les següents seccions: Cultural,-
Festivals i activitats lúdiques, activi-
tats didActiques i de cursos orientatius
deports, esbarjo, creació d'un casal
de la juvmtut que propicii els inter-
canvis e:;tudiantils. Aquests consells
estaran oberts a la participació de
tots els joves.

Esports-- Elaboració de mapa de necessi-
tats esportives de la zona.
Revisió dels criteris i del projecte
del Polisportiu de Calvià.
Creació i establiment d'instal.lacions
esportives descentralitzades.
Foment de les instal.lacions deportives
privades.
Potencieció de l'Escola Municipal de
Vela de Punta Portals.
Creaci6 d'un Patronat Municipal de
Deports.

Participar en la tasca d'organitzar
aconteixements esportius de base i
de alta competició.
Dotar al Patronat de Deports del número
de monitors-professors de practiques
deportives.
Establir uns serveis de medicina espor-
tiva.

Cultura.-Creació 	 d'una 	 ampla	 xerxa
de biblicteques municipals.
Cooperacio amb les Associacions de
Veins el. la realització d'activitats
culturais.
Creació d'un gabinet de videoteca,
lilmoteca i fonoteca amb cursos i semi-
naris soi re temes proposts pes les
associaions, i facilitació .cle les
dades culturals que vulguin.

Sanitat.- Elaboració d'un mapa sanitari
per Calvi.
Creació d'un hospital comarcal.
Establiment d'un departament de medicina
preventiva.
Establiment d'un departament de medicina
esportiva.
Creació d'unitats sanitaries locals.

Adminis'cració municipal.- Forta descen-
tralització, amb oficines municipals
a cada un dels nuclis de població.
Facilitar 	 l'accés 	 de 	 l'administrat
a l'Ajuntament amb informació puntual
i de l'estat de tramitació dels corres-
ponents expedients.
Simplificació dels tramits administra-
tius i potenciació dels serveis d'inspe
ció.
Estabilització de les carregues imposi-
tives actuals, d'acord amb l'increment
del cost Oe la vida.

Serveis socials.- Promoció de la tercera
edat, de la dona i dels sectors margi-
nals.
Creació d'un centre d'Orientació
planific.ació familiar.
Incrementar el número de places de
guarderia en atenció a les necessitats
reals de cada zona, ampliant els serveis
a caps de setmana, i festius.
V: Arees destinades als membres de
la seva llista?

R.L: En Climent Garau és jove, deportis-
ta, i per tant s'encarregaria de les
àrees de JOventut, cultura i esports.
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Tenim a la nostra llista gent de l'asso-
ciació de restauració, per tant especia-
lista en aquest aspecte, tenim un empre-
sari d'hosteleria, tenim un representan
del sector del taxi, especialista en
transports. El tema de la relació admi-
nistrat-Ajuntament el duria jo personal-

ment. Creim que els registres s'han
d'obrir més hores, que s'ha de atracar
l'administració a la gent. I aquí hi
hem de pesar fort, perquè el 90 per
cent de gEnt que s'atraca a l'Ajuntament
hi ve de bona fe, i per necessitats,
i per tant aquesta gent ha de ser ben
tractada, quan en la realitat sear.' millor
tractats aquells que a lo millor t'edi-
quen a les zones verdes, per6 com tenen
major caital que els altres són rebuts
amb tots els honors. Això s'ha d'acabar.
V: Quin pressupost teniu per a la campa-
nya? D'on el treis?

R.L. En amiests moments encara no ho
sabem. Som un partit de carácter estatal
i per tant la distribució és una mica
complice.da. El que si podem dir és
que les fonts d'ingressos venen de
la distribució d'aquest pressupost
a nivell ce Partit, i també, i molt
importa It de les aportacions dels parti-
culars. I per això feim una cridada
des d'aquí per si un cas qualq6 ens
vol fer aportacions serAn ben rebudes.
Aquestes aportacions no poden sobrepas-
sar el milió de pessetes, segons el
que diu la llei.

V.: Quants d'afiliats teniu en el Terme?

R.L. : Aquest número cada dia es va
incrementant, i en aquest moment creim
estam sobre els 45.

V.: On es pot localitzar la seu del
seu partit?

R.L. En aquest moment estam en tramita-
ció el muntatge del local a la zona
de Palma l\ova- Magalluf.
V.- Quines guaranties de seriositat
ofereix el seu partit.

R.L.: Wsicament dues: El CDS és un
partit que te afany de conseguir poder,
tant a nilell estatal, com a nivell
de comunitats, com a nivell municipal,
com a nivell de Parlament Europeu,

que noltros tenim una història, recient,
per() amb resultats electorals cada
vegada millors. La segona raó és que
noltros els presentarem a les properes
eleccioLs municipals. Quant a les perso-
nes de la '.lista totes són persones
responsables, independents econ&licament
sensa passat que ens condicioni.
V: Perquè vostè es presenta a Calviá
i no a un aJtre lloc?

R.L. Concretament jo també estic a
la llista del CDS per al Parlament
de les Ires Balears. Pere) em present
a Calvil perquè la situació econòmica,
administrativa, social, etc. esta molt
malament i no pot continuar així i
jo crec que aport les solucions a agues-
tes prob:emAtiques

V: Quants de regidors pensen obtenir?

R.L.: LeE. espectatives electorals són
bones. Hen estat bones a les eleccions
general.; del 86, sense tenir prActica-
ment res, i poden ser millors. Creim
que podem ser 4 o 5, i segons les espec-
tatives foden ser més. No creiM; però
arribar a majoria absoluta.

V.: Que ha de afegir al problema del
Transport públic?

R.L.: A part del contingut en el progra-
ma electoral hem d'afegir que ens oposam
totalmelt a la mancomunitat del taxi.

V: Problema turístic?

R.L. Lluitar per a millorar la qualitat
del nostre turisme.

V.: Quê cpina de la balearitzaci6 de
la nostra costa?

R.L. Em sembla nefasta. Tot el que
no estigui regulat per llei s'ha de
mirar amb lupa. Ho dic arrel de la
declaraci6 d'interés social al "poblat
de l'Oest". Aquestes llicències han
de ser dorades de forma excepcional
i no com a sistema.
A part vull dir que com a turiste que
pupi anar a una platja de qualsevol
pais el lue m'interessa és veure pins,
platja, natura, i no veure hotelots
a damunt l'arena. No he de mester tenir



IR.L.: Bé. Amb tot el respecte aquestes
'preguntes me semblen un examen d'E.G.B.
i jo no me present A un examen si no
a unes eleccions municipals, com a
candidat del partiti C.D.S. Crec que

no és la meva funció el - contestar agues-
tes preguntes, aixi com crec no és
la seva fund() fer-lee.

V: Coneix la Revista VeInats? Què en opi-
na?

aevAcit -

vistes iPpressionants des de l'habitació V.: Ara el volem sotmetre al questionari
ja que allà només hi dorm. Allà on cultural que hem elaborat.
he de tenir bona vista és quan somi
a la platja. Amb això vull dir que
s'ha d'evitar al maxim aquesta construc-
ció a la primera línia, i fins 'i tot
preveure, en un futur no molt llunya
anar fent retrocedir aquesta primer
linia de. construcció.
Inclús en aquest tema l'Ajuntament
ha de fer ús si és necessari de 1
facultat d'expropiació.

V: Que di', de la revisió del Pla general
d'ordenació urbana?

R.L.: El nostre compromis és el de
no incrementar el sea urbà. La nostra
revisió seria per reduir.

V.:Què cpina de la normalització lingüis
tica?

En questió de l'Ajuntament una
promoció grossa a nivell de funcionariat

base de fer-la entrar a nivell de
documenl:s oficials i ús oral.

A nivell Je la gent que viu al terme
pot ser un element integrador i. ho
ha d'esser. No s'ha de cercar l'enfron-
tament, Lim!) motivar l'us del catalã.

V.: I en questió d'ensenyança?

R.L.: S'la de proporcionar al Ministeri
els medis necessaris (terrenys) per
a cubrir Les necessitats educatives.

V.: El problema de l'especulació del
terreny en funció dels treballadors
que han de pagar el terreny a preu
de turista o inversionista?

R.L.: Se creara un patronat de viviendes
I treballar amb col.laboració amb les
medis que dóna la Comunitat Autônoma.

V. Com veu la Hisenda pública?

R.L. No volem fer creixer la presió
fiscal més que l'increment del cost
de la vida. Ara bé el pressupost actual
és necessari per a Calvià, per() actual-
ment no se tradueix en la qualitat
de vida qte aquest alt pressupost podria
significar. Esta mal administrat.

R.L.: Conec dos números de VeInats.
Crec que cumpleix la funció com a medi
de comunicació, i que té una possible
funció a cubrir en un futur: la possibi-
litat de contribuir a crear aquest
entramat social que hem estat diguent
anteriorment. De totes maneres me sembla
millor que el periòdic de l'Ajuntament,
ja que aquest és una publicació clara-
ment partidista i voltros no.

V.: Se pensa presentar frequentment
davant el poble per fer un resum de
la seva gestió?

R.L. Si, i em compromet a fer-ho. El
problema és trobar el sistema de contac-
tar amb la gent. Potser passejant i
parlant omb la gent. I convocar a la
gent per als assumptes més importants.

Té por a les critiques?

R.L. Les critiques m'afecten molt,
sobretot les constructives, ja que
serveixen per a dur-nos al cami correc-
te.

V.: Què opina de aquesta entrevista?

R.L.: Crec que ha cumplit la missió
que tenia. Això vol dir que em sembla
bé. Ha tractat dels problemes reals.
Ara bé crec que per ventura ha faltat
coses que poguessin haver fet arribar
més a la persona de l'entrevistat.

V.: Des d'aqui volem agrar al Sr.
Rafel de Laci Fortuny la seva amabilitat

lamb la nostra Revista. Gracies.
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A la primera legislatura vàrem obrir
el camí a l'esperança d'aquestes
Illes i de tots els seus pobles.
Amb el teu vot continuarem l'obra
començada amb encert i eficàcia.
Perquè corren nous temps per a la
nostra Autonomia.

VOTA
PROSPERITAT

VOTA
Alianza Popular I 

. Partido
en coalición con imberal

PER011E CORREN NOUS TEMPS
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AP
negatives per exemple,si l'ajuntament
de Palma fa un parc com el Parc de
la Mar,tot ciutada diu jo tenc el meu
parc.Pere) si aqui fas un a Peguera,els
de Palma Nova diuen,i el meu parc on
és?. Es a dir cada cosa que fas,hi
ha sis i set que te demanan lo mateix.

K.V.-Resum del seu programa.
F.F.- Hem fet,en principi,un progra

ma ideológic general de grans temes
i després en base a una enquesta passada
a totes les zones i amb el resultat
que mos va donant,feim una cosa més
especifica de cada zona,de cada barri
però coses més petites que interesara
només en aquest sector.

En quant en el programa general,
l'hem diferenciat amb una série de
Arees.Turisme entenem que la millor
política que es pot fer,és millorar
tota la infraestructura,que hi hagi
més iluminació ,millors voravies,etc.i
més zones verdes. En quant a promoció
tenir amb conte el que és la primera
font d'ingressos d'aquest terme.Volem
donar moita importância a la jardineria,
creim que costa poc convertir-lo en
un jardi.Cada vegada les necesitats
de Calvià van canviant, a un moment
era fer depuradores' perque era una
primera necessitat, avui dia prActicamen
estan fetes per tot,ide, hem d'anar
canviant. Es difícilment comparable
una actuació de uns anys enrera perquè
les necessitats canvien,Creim que és
el moment de fer tots els finals, per
exemple posar flors fins i tot per
les carreteres, es dir insistir amb
aquest tema.La responsabilitat de AP
damunt turisme aquest darrers anys,lógi-
cament,lo que s'ha de fer és una políti-
ca continuista.

En quan al tema cultural i educatiu
com poden opinar tots els partits,insis-
tir en el tema de l'institut per fer
BUP i la resta creim que• coincidirem
amb els altres partits.Noltros continua-
riem amb els premis Calvia.

En quan a la política agricola,tal
vegada de moment estA equivocat,noltros
els gran tema que pensam fer amb això
es que mos agradaria comprar una finca,
o molt grosa per() si lo suficient
om perquè sigui explotable agrícolament
que aquesta finca tengui varies ver-

ents, una seria com a lloc de recreo
que la gent pugui anar a fer una

ENTREVISTA AL CAP DE LLISTA 
DE ALIANZA POPULAR 

FRANCISCO FONT 

R.V.- 	 biogràfic.
F.F.- Vaig néixer a Calvia.Tenc

41 anys,som enginyer industrial.Som
funcionari amb excedència especial
de la Conselleria de Sanitat,també
professor numerari de matemAtiques
de FP i he estat batle de Calvià del
79 al 83.Conseller fins ara.Casat amb
dos fills i en aquests moments,estudiant
de 3g de dret.

R.V.- Quina problemAtica és la
del Terme de CalviA?

F.F.- Es la mateixa de fa uns
anys,és el fort creixement dels darrers
anys amb el "boom" turistic que ha
transformat tota l'estructura de CalviA
i l'Ajuntament té la necessitat d'orde-
nar tot aquest creixement.

R.V.- Com veus la diversificació
dels nuclis a Calvi?

F.F.- Per una part bona,cada un
té la seva forma,la seva actuació.Per
altra banda,l'Ajuntament té coses molt 
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perenada.Segona,que sigui d'experimen-
tació escolar i tercera que sigui,verta-
lerament,com a explotació agrícola
i experimentació.Jo crec que el camp
necessita coses concretes i millorables
i que tenguin un futur i després si
aquesta finca te un tractor i hi ha
pagesos que no en tenen i dificultats
3n trobar-ne,que el pugui cedir a un
preu,es dir tenir una infraestructura.
kltre punt,seria servir de vivero per
Dperacions de jardineria.

En quan a urbanisme,direm que
larevisió del Pla general, noltros

:reim que s'ha perdut un temps,tocava
7evisar l'any 86 i no s'ha començat,
)er tant qualsevol cosa que se pugui
Eer mal en aquest temps,hi ha una respon
sabilitat.Aquesta revisió,quan se va
fer l'adaptació l'any 82, només hi
ha una revisió bona de fer,canviant
algunes zones i tenguent especial inci-
déncia en primeres línies, però noltros
lo que som partidaris, en lloc d'anar
en contra de la propietat i 1' iniciativa
privada,mos agradaria eliminar gastos
fixos i comprar,per exemple,terrenys
cada any perque no se pugui construir,
tal com fa la Comunitat Autónoma, per
exemple,la darrera crec que és l'albufe-
ra per fer com a parc públic.Anar com-
prant solars que estiguim especialment
situats.I la via de circunvalació de
Peguera també te suficient importancia.

En quan a hisenda i pressuposts,és
eliminar gastos per no haver de augmen-
tar els imposts.Crec que l'estat finan-
cier de l'Ajuntament no és l'adecuat,
això és una de les nostres queixes,cadas
cun fa la seva política i com a tret
més vots que ningú id6 és molt respeta-
ble,ara,creim que la política que s'ha
duita de hisenda és equivocada i se
podria veure qui fa el pressupost del
88 amb 1380 milions de deuta com s'arre-
gla l'any qui ve.Es dir és difícil,no
sé podrA fer res com no sigui pujant
imposts o fent més deuta.Aixó arriba
a un moment que ja t'has d'aturar i
que és impossible seguir,inclús per
Llei.Per tant no te una solució,aix6
és un dels punts forts nostros.

A infraestructura ja estan fetes
les grans obres,id6 ara hem de fer
les millores.També seguir cercan aigua,
ja que si no en tenim,és una bomba
pel turisme.Juntar-nos amb la CA i

altres ajuntaments per dur-la d'allà
on pugui sobrar, però no com arrendata-
ris,sino com a socis.

En sanitat,col.laborar,intentar
conectar amb la CA, que dediqui centres
de salut en els pobles.Millorar el
servici d'urgència d'aquí.Per6 aix6,no-
més són gestions perquè la sanitat
esta fonamentalment en mans de Govern
central.

En joventut,esports i 3a edat,
el que pensam fer és subvencionar als
clubs perquè prenguin les seves iniciati
ves,som partidaris de no haver d'estirar
la gent, sino d'ajudar a allà on la
gent vol anar.I després,una cosa que
no ens acaba d'agradar,no és que esti-
guem en contra, com per exemple el
marathon,creim que és un esport para
gent passada,un atleta de 1500,en reti-
rar-se es dedica als marathons, i aqui
s'ha d'afavorir el vertader atletisme.

En quan a la gestió municipal,
creim que sobren funcionaris,per les
informacions que tenim.Pareix que un
guarda a l'altre i els que ens conten,
els mateixos funcionaris no es coneixen
entre ells i la gestió no ha estat
la que hauria d'esser.



- A5
R.V.-Quines A rees hi ha destinades

1 pels membres de la llista?
F.F.- Quan feiem el programa,cadas-

cún feia aportacions dins la seva Area.
Pere) tot depen del nombre de regidors
que poguem treure,hauriem de fer una
divisió o una altra.

R.V.-Quin pressupost teniu per
la campanya?D'on treu els doblers?

F.F.- Hem fet uns bonos que els
afiliats han intentat vendre o han
fet l'aportació ells mateixos al nivell
de cadascún. El bono de major quantia
és de 25000 Ns. El que no hem fet ha
estat demanar doblers a cap grup de
presió, en absolut.

El pressupost _encara no sabem
quin serA,perà aproximadament un milió
de ft.

R.V.-Quin n 2 d'afiliats té al
Terme?

F.F.- Uns 120.

R.V.- On es pot localitzar el
seu part -A?

F.F.- Al carrer Iglesia n 2 10
de Calvia.

R.V.-Es un partit o una llista
d'indepimdents?

F.F.- Un partit.
R.V.- Quines guaranties de seriosi-

tat dona el partit?
F.F.- Ja són una série d'anys

d'actuar, i a mi mateix,ja duc 8 anys
de vida pública que és pot jutjar.

R.V.- Per quina raó es presenten
a CalviA i no a un altre lloc?

F.F.- Perquè vaig néixer aqui.

R.V.- Quants de regidors pensau
treure?

F.F.- Som optimistes,ens podem
equivocar o no.E1 vot és secret, quan
vaig pel carrer trob que la gent em
fa un cas que a lo millor no em feia
abans, i jo pens que vol dir que ert
vol promocionar, i això ens fa pensar
que sortim dins els favorits, i pensam
treure,tal vegada,roçant la majoria.

R.V.- Qué pensa del transport
públic?

F.F.- Em toca a mi per dues vertent
La part de taxis,crec que funciona
bé i sense problema,inclós qualsevol
mida que es vulgui posar crec que de

vegades no és adequada,i hi ha de haver
una mica de llibertat sempre que es
complesquin uns minims,com ja fa anys
que es tenen establerts.

Quan a transports colectius,s'han
de fer una série de reformes,particular-
ment estic amb elles. En aquests moments
estam intentant posar algunes unies
directes,(per anar a Santa Ponça has
de fer una voltera),e1 que sempre et
topes que 'ha d'esser objecte d'unes
negociacions, perquè el transport públic
és a base d'unes concesions,amb uns
drets i has de mirar d'encaixar aquestes
noves necessitats amb els drets.

R.V.- Problema turístic.
F.F.- Hem d'esser realistes,hem

d'intentar millorar per(*) els turistes
que venen són uns i no podem idealitzar.
Jo crec en aquests moments, el que
interesa,seré dur amb això, és la quanti
tat. De totes maneres una cosa no pot
anar deslligada de l'altra, quantitat
I qualitat, si només vengués quantitat
seria un desastre.S'ha de fer una combi-
nació, però ho diré a l'inversa, no
es pot dir només qualitat perqué seria
un fracE)s. .

R.V.- Balearització de la costa.
F.F.- Fa un any o dos virem fer

una gira amb barca i la sorpresa va
esser que quan varen acabar la volta,i
és que no estava tan perduda com la
gent es pensava.Jo pens que si estAs
tan malament no vendria ningú i de
cada vegada venen més turistes.Ja comen-
ça estar saturada i ens hem passat
en alguns cas.Perà, ara, el que es
faci fer-ho ben fet.No intentar creart
coses noves, sin() acabar d'omplir el
que tenim amb més racionalitat. Crec
que hem estat una mica forts amb noltros
mateixos amb la paraula balearització,
però val la pena tenir-la present per
no seguir fent això.

R.V.- Pis General d'urbanisme.
F.F.- He llegit algunes cròniques

que diuea que jo vaig fer una revisió
al meu temps i no és cert.Noltros ferem
una adaptació i modificació, que crec
va esser molt útil i seriosa perquè
es va fer sense cap vot en contra i
amb alguna alegació per un problema
técnic.'Crec que va estar ben feta. per
exemple,ara és impossible fer 6 altures.

•
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Ara s'ha de fer el que no se podia
fer a la modificació.S'ha de millorar
la distribució,sobre tot a primera
línia.

El que va tenir d'important l'adap-
tació, va esser la seguretat.També
el patrimoni municipal es va engrosar
amb molt de terreny, que quan jo vaig
entrar nc tenia un metre quadrat enlloc.

R.V.- Normalització lingüística.
F.F.- Bono,a CalviA s'ha de fer

sense traumes.La gran majoria no són
de les illes.Per tant, no s'ha d'imposar
,sino que s'ha de fer una feina fent
influència.Jo també vaig a classe de
catalA.Per6 ha d'esser voluntari,sense
imposicions.

R.V.- Educació.
F.F.- No correspon a l'Ajuntament,c

correspcn a l'Estat.L'ajuntament ja
va començar fa una sèrie d'anys i s'ha
anat perfeccionant.Dona una sèrie d'in-
fraestrlActura on el Ministeri no arriba,
id6 seguir la mateixa política.

R.V.- ESpeculació del terreny.
F.F.- Hi La dues vertents.Per

una banda, el senyor que fa una urbanit-
zació especula,ja que converteix el
terreny rústic en terreny urbà, per()
no obstart,amb la legislació actual,
ha de fer totes les carreteres,donar
els serveis,]. 10 % d'aprofitament
a l'Ajuntament,zones verdes.E1 negoci
no sembla del tot redó.No és com a
les primeres urbanitzacions.
I si per l'altre no deixam construir,evi
dentmenv_ els especuladors no són els
promotors,s6n els senyors que van a
comprar an solar i esperen que no hi
hagi terreny urbanitzable directament.
Són els altres els quei li valoren.
DE totes maneres a Calvia hi ha sufi-
cient terreny urbà com per pensar en
noves urbanitzacions.

R.V.-Solució per integrar els
diversos nuclis.

F.F.- Jo crec que s'integren per
ells tots sols.M'han contat que hi
ha hagut moviments un poc separatistes,
no sé fins a quin punt arriba aix6.Sé
que diverses AAVV tengueren reunions
per si separaven el municipi.Jo crec
que el Municipi ha d'esser gran, per
que tot es més barat.Si cada part ten-

gués el seu ajuntament,hauria de tenir
els seus funcionaris.L'ajuntament ha
d'aglutinar, no fer coses per uns deter-
minats veins, sino per tots.

r.F.- Insisteix,jo veig que en
aquest moment,esteim endeutat en 1388
milions de N. Si llevasim el deute
d'enguany,tendriem uns 200 milions
per poder invertir.L'any que ve,no
bastarà per per personal i gastos co-
rrents.Id6,o augmentes imposts o fas
deuta i aquesta l'has de pagar amb
inter6s.No és pot viure amb un sou
de cent mil N i gastar dues centes
mil,després has de pagar l'interés.Aixi5
és lo que passa actualment a l'ajunta-
ment. S'ha de fer la deuta per coses
imprescindibles.Ara les inversions
són per fer alardes.Els habitants no
volen més imposts, aix6 és lo que nol-
tros volem captar.Per tant,hem de rebai-
xar en lo possible,personal i gastos
corrents.

R.V.- Coneix alguna possessió
del Calvià?

F.F.-Insisteix,som calvianef i
no hi ha problema.Son Roig mateix:'

R.V.- Sap quin va ser el ler.
hotel de Calvià?

F.F.-Es sol dir el Maricel,però
no sé si va esser a Peguera qualque
tipo de pensió.

R.V.- Sap on és el Salobrar?
F.F.- Es a Magalluf.
R.V.- Sap on és la factoria romana

de peix?
F.F.- No ho sé.
R.V.- Sap quina és la muntanya

més alta del Terme?
F.F.- El Galatzó.
R.V.- Sap on és el Pi de ses Creus?
F.F.- No ho sé.
R.V.- Sap on és Cala Rafeubetx?
F.F.- Per Portals Vells.
R.V.- Sap on va desembarcar en

Pere el Ceremoniós?
F.F.- No ho sé.
R.V.- Sap d'on ve el mot Peguera?
F.F.- No m'en record.Aix,5 si que

ho sabia.

R.V.- Coneix la Revista "VeYnats"?-
Què en opina?

F.F.- Si.Crec que no està adequada
a la realitat, o pel fi que va sortir.
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R.V.- Se pensa presentar frequent-
ment davant el poble per fer un resum
de la seva gestió?Cada quan de temps?

F.F.- Si.Quan jo era batle procura-
va fer una memória anual, allà on venia
resumit tot, i llavors hi havia moltes
sessions cara al pfiblic,quasi no havia
de sortir de tu, sino que anaven a
les sessions.A1 principi de la democra-
cia hi havia més moviment.En aquest
moment he de dir, que si no és aixi
i no t'ho exigeixen,crec que s'ha de
fer.Jo crec que la valoració l'ha de
fer cadascia,no li has de donar feta.

R.V.- Te por a les critiques?
F.F.- Es una pregunta molt intere-

sant.Mai quan són sinceres,lo dificil
es veure si ho són.

R.V.- Qué opina d'aquesta entrevis-

F.F.- Me pareix que aquesta part,-
encara que jo ho hagi fallat,està per
veure si la gent esta integrada o no
dins el poble.Jo me sent calvianer,vaig
néixer i hi he viscut molts d'anys,in-
clils que vaig anar a viure,per motius
laborals,a la peninsula,mai vaig deixar
i'estar censat aqui,sense pensar que
seria poiftic.Lo anterior és adequat
a lo que un públic pot esperar de lo
iue vol saber lo que sera un grup poli-
tic dins de l'Ajuntament.
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PSIVI

ENTREVISTA AL CAP DE LLISTA 
DEL P.S.M. 

JOSEP M 4 CANO DADER 

-veInats: Perfil biogrAfic.

-J.M.C..-Som Josep M 4 Cano Darder.
Metge anestesista de l'Hospital General
i Clinica del Dolor de mateix hospital.
Tenc 33 anys.Casat,amb dos fills.Fa
uns 4 o 5 anys que estic al P.S.M.

-V.- Quina problemática és la
del Terme de Calvi?

- J.M.C..- Té tota la problemàtica.
Ja tradicionalment la direcció ha estat
caótica i sense ilusió.S'han fet les
coses per fer-les i, sense posar exem-
ples,a totes les zones hi ha coses
mal fetes.

-V..- Com veu la diversificació
dels nuclis a Calvi?

-J.M.C.- De dins la diversificació,
cada zona té una personalitat pròpia
i esteim en contra de "Costa de Calvià",
ja que aquest projecte mos vol convertir
en L'Arenal. S'han de respectar les
zones residencials, que són aixó,residen
cials.

Resum del seu programa.
-J.M.C..- El més important és

que anam amb molta ilusió."Un aire
net a l'Ajuntament" és le nostro lema.
A altres pobles no tendria lloc.A Calvià
la gent té la sensació que les coses
no s'han fet amb la claretat que seria
desitjable. Llavors.aquest eix central
que és l'honestitat,fa que no prometem
res fins no coneixer l'Ajuntament.
A cada una de les arees ja tenim uns
projectes	 preparats,per6,per 	 aixó,
volem coneixer bé la realitat.

- V..- Arees destinades als membres
de la seva llista.

- J.M.C..- Va una mica lligada
a l'anterior.Es una candidatura d'ilusió
.Podem definir-nos del primer al darrer
com aixó.Ningú de noltros és prdfessio-
nal de la política ni creim amb aixó.La
voluntat és de servei i millorar coses
que puguin ser competències del Govern
Balear o estatal. Donar branca a aquest
organismes per lograr pressuposts o
millores.Com no esteim especialitzats,
al seu moment ja mirariem qui s'encarre-
garia de cada Area.

- V..- Pressupost per a la campanya
D'on treu els doblers?.

- J.M.C..- Ara no ho sé.Peró tenim
permis del partit per fer una campanya
digna.Peró com no som un partit estatal,
els doblers no ens venen del cel.

- V..- N 4 d'afiliats al terme.
- J.M.C..- No ho sé perquè no

tenim agrupació local,dependeix de
Palma a efectes d'organització de partit

- V.- On es pot localitzar la
seu del seu partit?Es un partit o una
llista d'independents? Quines guaranties
de seriositat dona el partit?.

-J.M.C..- La seu és a Palma.Tots
són del partit.Bé,les.guaranties venen
avalades per 11 anys de presència del
PSM a la societat mallorquina.Per demos-
trar la gran capacitat de feina,una
mostra: els diputats del PSM,que són
el 7 %, han duit a terme més d'un 30
% de les iniciatives parlamentaries
d'aquesta legislatura.

- V..- Perquè es presenten a CalviA
i no a un altre lloc?.

- J.M.C..-Hem presentat llistes a
una gran quatitat de pobles de Mallorca
i Menorca i a Palma.Jo me present a
Calvià perquè fa 25 anys que hi visc.
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- V..- Quants de regidors pensan

treure?.
- J.M.C..- Ens presentam per treure

el major 0.Pensam que podem arribar
als 3 o 4, que podrien arribar a tenir
un pes molt important al municipi.
A puestos on els 4 anys darrers,només
hi ha hagut un regidor (Sant Llorenç),
pels grups de poder o pressió ha estat
com una busca dins un ull;no els ha
deixat passar ni una,de dolenta,és
clar.

- V..- Problemes específics :-
Transport públic.

- J.M.C..- El que més s'ha de
destacar d'unes mesures de transport
i trAfic, són dues: ld empiparem als
organismes 	 superiors 	 per 	 conseguir
que el gruix de trAfic no passi pel
centre aels nuclis urbans. 2 Creació
per part municipal o privada, d'un
microbús que comuniqui tots els nuclis
del municipi entre sí. Hi ha més coses,
pen!) crec que aquestes són les més
importants.

Turisme. 
-J.M.C..- Calvià és un municipi

turístic i per tant la gestió nostra
sera fomentar el turisme de qualitat
i evitar les mides que puguin matar
la gallina.Aixó fa que estiguem per
la revisió del Pla General, per evitar
que la "costa de Calvi" es convertesqui
en l'Arenal, donada la progressiva
degradació del medi, que fa planejar
l'espectre de la massificació al Terme.
5'1-Ian de potenciar zones verdes i parcs
naturals.(Gestionar que la zona de
Cala Figuera deixi de ser militar i
sigui parc natural per completar l'ofer-
ta turística). Creim que s'ha de millo-
rar molt l'infraestructura de la zona.
Es inadmisible que molts de nuclis
urbans, per exemple,encara no tenguin
clavegueram, pel que es produeixen
inundacions a cada moment. Creim que
també s'ha de tenir un control eficaç
damunt tot tipus de contaminació (renous
platjes,aigua,etc..).S'hauria de fomen-
tar ofertes complementAries de cara
al turisme, culturals,esportives,etc..

Balearització de la costa (destruc-
ció indiscriminada). 

- J.M.C..- Calvià és un municipi
extensament explotat i per tant,és

imprescindible ,per evitar la continua
degradació, la revisió del Pla D'ordena-
ció, el qual tendrA per finalitat,
ser l'eina eficaç per oposar-se a la
continua degradació de Terme i protegir
les darreres zones verges del municipi.
Ademés, farem respectar molt especialmen
les peculiaritats urbanístiques de
cada nucli de població.Com Exemple
del que no s'ha fet, no permetre grans
construccions a zones residencials
com Portals Nous,Costa de la Calma,
el Toro,etc.

Pla general d'ordenació urbana. 
- J.M.C..- Revisarem el Pla d'orde-

nació si arribem a l'alcaldia per tot
el que he dit abans, però que resumeix
en conseguir millorar i mantenir l'ofer-
ta turística.

Normalització lingüística. 
-J.M.C..- Esteim per una normalitza

ció lingüística, però opinam que una
terme, on més del 50 % provenen de
fora de les Balears, també s'ha de
protegir i tenir respecte a les cultures
que venen de fora, per() sempre int,entant
l'integració de tot tipus d'aquesta
gent, per, d'aquesta manera,estar amb
una igualtat de condicions.

Educació. 
- J.M.C..- En aquests 4 anys s'han

obert una sèrie de col.legis, pen')
encara és deficitari, per lo que s'ha
de continuar fomentant la creació de
noves escoles i a més a més, ja amb
visió de futur, la creació d'un institut
Volem que les escoles del terme siguin
de qualitat, amb una oferta suplementà-
ria important (informAtica,idiomes,etc.)
tota una série d'activitats.

Crearem guarderies als llocs que
no hi hagi o estiguin massificats i
intentarem que els horaris d'aquestes
coincidesquin amb els horaris de la
gent que faci feina a l'hosteleria.

Protecció de tots aquells exponents
de la societat que es veuen amenaçats
per l'abandon o la seva destrucció,
com és el cas de la factoria de peix
sepultada per un hiper. Protegirem
molins,torres de vigilAncia,possessions,
i tot alló que constitueix el passat
del nostre terme.No sols els monuments,

sino l'entorn.
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Especulació de terreny. 
- J.M.C..- Aix(5 és uns dels proble-

mes greus donat que tots aquests anys,
consistori tras consistori, ha afavorit
a constructors i especuladors. Aix()
és una raó més per considerar urgent
la revisió del Pla general. Actualment
només es pot cosiderar com asequible
per el "treballador", l'urbanització
Son Ferrer i Galatz6. Totes dues a

• l'interior i amb déficit d'infraestructu
ra molt greus.

Com integrar els diversos nuclis? 
- J.M.C..- Esteim en contra tal

com s 'ha plantejat lo de "Costa de
També esteim en contra d'un

centralisme per part de la vila de
Calvi, creim que fer una integració
a la força o un sentiment de conjunt,
sense que hagi arrelat en els habitants
a més de costós, és improductiu. Per
exemple, per molt que s'organitzin
carreres tipus marathón, amb figures
contratades, si no hi ha aquest sentime-
nt de poble, son agafades amb desinterés
i inclús amb irritació, donat les greus
deficiencies que hi ha en el terme.Creim
que el sentiment de formar un poble
se conseguirà quan hi hagi una política
neta a l'ajuntament i els habitants
vegin que l'ajuntament no té favoritis-
mes amb cap nucli. En resum, pensam
que a base de feina ben feta per tothom
se va fent poble i pais.

recaudació prévia perque sinó, el nostro
programa en realitat seria merament
paper banyat o propaganda. Tot i aim)
pensam, que donat la mala gestió tradi-
cional del municipi, creim que amb
l'actual carrega impositiva es podria
dur a terme la major part del nostro
programa .

- V..- Ara venen una serie de
preguntes de cultura del terme.

- Coneix el nom d'alguna possesió
de Calvià?

- J.M.C..- Si: Son Vich, Sa Porras-
sa, C'as Saboners, Ses Planes, Son
Caliu,(que ara és un restaurant), Bendi-
nat, Santa Ponça, i més.

- Sap quin va ser el ler. hotel
de Calvi?

- J.M.C..- O bé l'hotel Morocco
o el Villamil de Peguera.

- Sap on és el Salobrar?
- J.M.C..- Tot lo de darrera de

Son Maties, que ho varen dessecar.

- Sap on és la factoria romana
de peix?

- J.M.C..- 	.Debaix	 l'hiper.A
Santa Ponça.

-Sap quina és la muntanya més
alta del Terme?

- J.M.C..- El Galatzó.

- SAp qué és el pi de ses Creus?
- J.M.C..- No.

- SAp on és Cala Rafeubetx?.
- J.M.C..- Crec que enfront de

l'illa del Sec.

- Sap on va desembarcar en Pere
el Ceremoniós?.

- J.M.C..- No

- Sap d'on ve el mot Peguera?.
- J.M.C..- No.

Hisenda Pública. 
- J.M.C..- Hi ha una cosa molt

clara, i és que si es volen tenir serve-
is municipals s'ha de tenir una recauda-
ció. Si en el nostro programa volem
intentar tot una série de serveis,
aquests logros, han de sortir de la

- VeInats.- Coneix la revista
"Veinats"? Qué en opina?

- J.M.C..- No la conec.

- V..- Se pensa presentar frequent-
ment davant el poble per fer un resum
de la seva gestió ? Cada quan de temps?.
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- J.M.C..- Crec que és imprescindi-
ble, donat que, com he dit abans,és
una candidatura que vol conseguir una
gestic') neta i transparent. També crec
que els regidors del PSM,la seva volun-
tat de servei els ha de dur incl6s,
a gestionar i estudiar problemes particu
lars com si fosin propis.Per lo del
temps, crec que aix6 ho donarà la dinAmi
ca de l'Ajuntament.Sempre que se mos
demani, donarem la cara.

- V..- Te por a les critiques?
- J.M.C..- Home,crec que la critica

no agrada a ningú, però quan es fan
les coses per convicció i amb voluntat
de servei s'arriba a comprendre qualse-
vol actitut o decisió.

- V..- Què opina d'aquesta entrevis
ta?. 

- J.M.C..- Llevat de que hauré
suspés una sèrie de preguntes culturals,
crec que les altres poden transmetre
a la gent el nostre punt de vista i
com som en realitat com a persones.
Agrair,per suposat, l'interés de la
revista "VeInats" i perquè és un eina
que s'hauria de fomentar per conseguir
esser poble.
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RADICAL

ENTREVISTA A LA CAP DE LLISTA

DEL PARTIT RADICAL BALEAR 

M 4 ANTONIA BARCALA FRAU 

- VeInats.- Perfil biogràfic.

- M.A.B.- Tengo 26 años y provengo
de una familia normal. Tengo dos herma-
nos mayores que yo y siempre he vivido
en la democracia. Casada desde hace
3 años.

Mis estudios son los del BUP.
y luego licenciada en informática,
en basic, en cobol y aparte soy conseje-
ra delegada de Info, es una empresa
de 14 personas y desde los 17 años
estoy trabajando.

Después del trabajo en Info, tengo
mis quehaceres domésticos como ama
de casa que soy.

Como empresaria sé lo que es el
trabajo diario y soy una gran amiga
de las personas con quienes trabajo.

¿Porqué me introduzco en el mundo
de la política? simplemente porque
quiero trancribir los éxitos o los
fracasos que he tenido en mi vida,
pero considero que la política no es
nada más que la unión de unas personas
para que todos decidamos crear una
arretera en la democracia de la liber-
tad, vivir bien, estar contentos y
después hacer, primero un publo bueno,
luego una ciudad buena, luego una pro-
vincia buena y luego, terminando ya,
un país mejor.

La ambición que pueda tener es
la ambición, si se la puede llamar
así, porque la palabra es muy fea,
porque incluso puede llegar la ambición
por la ambición, pero eso no es cierto.
Es dejarme ayudar por toda la gente
que tengo detrás en este momento en
el Partido Radical y porque me han
elegido cabeza de lista de un Partido
Social Demócrata y que cree mucho en
los derechos del trabajador, mucho
n la economia española, en las nuevas
ideas que tienen que existir a partir
de ahora, porque vamos hacia una políti-
ca del año 2.000 y 2.010 y no una poli-
tica de hace 40 aios o de 4 o de 1
año de legislatura. Yo me fio de este
equipo de profesionales que tengo de-
trás, gente d ela calle, del pueblo,
todos trabajadores con más o menos
éxitos que me eligieron presidenta
del Partido Radical en Calviá y luego
cabeza de lista.

Lo que fue muy bonito en una asamblea
y en un comité ejecutivo se ha converti-
do en algo problemático que hay que
defender a ultranza, mejor o peor que
los demás, pero con respeto ante las
personas que están a mi lado.

Este es mi perfil, una mujer nor-
mal y corriente, que lo mismo que hace
ahora ha hecho siempre, con la diferen-
cia que ahora tiene lo ojos puestos
encima y que está en tela de juicio
por muchas personas que ni siquiera
la conocen, pero es ley de vida, ¿no?



- VeInats.- quina problemAtica:
és la del Terme de Calvià?

- M.A.B.- El término de Calvi,
resumirlo es muy difícil, pero sdi
tuviéramos que usar un termómetro social

dentro de lo que es Calviá, marcaría
el desagrado que hay en el propio
pueblo. El pueblo es todo, no solo
el Ayuntamiento o el pueblo de Calvià,
es todos los vecinos, todas las asocia-

ciones, hasta los niños.

Y soluciones no hay ninguna, no

se ha prestado ninguna, al menos que

se vea. Faltan servicios, colabora-
ción, cosas tangibles con las que el
pueblo pueda estar contento y orgullo-

so de lo que se ha hecho por ellos
y ellos han hecho por el pueblo.

La equivocación es de todos, no
sólo de un alcalde o de una serie de
personas.

Con el presupuesto que tiene el
Ayuntamiento, deseamos que sea del
año 2.000, cabeza de turismo y ejemplo
para todos.

hay mucha gente trabajadora que
vive únicamente del turismo y, a veces,
vive mal, trabaja todo el día y, para
colmo, no encuentra todos los servicios
necesarios en ese pueblo.

Es un pueblo muy disgregado, mayo-
ritariamente con gente de fuera, la
mayor parte andaluces. Mi padre es
andaluz y comprendo bastante bien el
problema de estas gentes y veo que
no encuentran el pueblo allí. Y yo
no encuentro el pueblo, encuentro que
faltan muchas cosas para poder decir
"adoro Calvià". Faltan muchas cosas.

- Velnats.- com veu la diversifi-
cació de nuclis a Calvià?

- M.A.B.- Tiene que existir, ya
están. el Partido Radical opina que
las cosas que ya están no se pueden
cambiar, nuestras posturas no son radi-
cales, aunque la palabra pueda sonar
a extrema izquierda o extrema derecha,
eso no es cierto, nuestras posturas
son social demócratas.

Creemos que la solución sería
hablar con las asociaciones de vecinos,
que son las que están pagando los platos
rotos e intentan solucionarlo, hay
ue comprender que cada zona concreta
tiene sus problemas concretos.

También nosotros queremos descen-
tralizar el Ayuntamiento, pero no para
hacer un "cacao", sino que para algunas
personas es difícil llegar hasta él,
sobre todo los trabajadores, que no
tienen coche. Entonces hacer unas ofici-
nas para que luego canalicen la proble-
mática de cada núcleo y la pasen al
Ayuntamiento. Es decir, tratar cada
núcleo con sus problemas determinados
en sanidad, en seguridad, en todo lo
demás. Serían pequeños pueblos, todos
en uno, que se llamarían Calvià, que
cada uno tenga su identidad porque
además se lo merecen y la andan bus-
cando.

- VeInats.- Resum del seu programa.

- M.A.B.- Nuestro programa sale
con el slogan "La verdad en marcha".
No hay nada más bonito que la verdad
y, además, en marcha. El Partido Radical
es regionalista, o sea, está por toda
Baleares, lo que sucede es que nuestra
punta de lanza está en Calvia, que
es, a lo mejor, el municipio más difí-
cil.

lo que nosotros resumimos en nues-
tro programa electoral, son los proble-
mas que nos han dado las personas que
participan dentro de la lista y dentro
del comité, y cada uno de ellos ha
elaborado un pequeño dossier de los
problemas que hay en CalviA, aparte
que ya los conocemos, pero luego te
tienes que centrar en cifras.

Enseñanaza. Pedimos un Instituto,
para que nuestros chavales no tengan,
una vez finalizada la EGB., que trasla-
darse a Palma, porque es una injusticia,
aparte que cuesta dinero, y la mayoría
de los que vivimos en Calvià somos
trabajadores.

Sanidad. Queremos que haya servi-
cios, unas ambulancias del Ayuntamien-
to, que le gente no tenga que esperar
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a la intemperie a unas determinadas
horas a que llegue el médico. Luego
centros hospitalarios y servicios sani-
tarios en las playas porque, el. verano,
hay un milón seiscientas mil personas
que desfilan, y esto también es un
problema.

Administración local. La descentra-
lización del Ayuntamiento, oficinas
e información turística, los transportes
públicos también son escasos, y pasan
muy de tarde en tarde, con el dinero
ue tiene el Ayuntamiento, se puede
llegar a algún acuerdo, pactar para,
solucionarlo por cualquier vía, para

que la gente no se sienta aislada.

Urbanismo. Queremos unas urbaniza-
ciones buenas, respetar al máximo lo
que ya tenemos, lo que ya está hecho
no se puede solucionar. Ojalá pudiéra-
mos respetar las playas, la costa,
pero no pcdemos hacerlo porque el 80
% ya está hecho. Respetaremos este
20 : que hay, y tendremos mucho cuidado
con los nuevos proyectos, ayudaremos
al urbanizador, porque también se lo
merece, pero tiene que haber un "tête

tête", un contacto, el Ayuntamiento
está siempre en todo, y para eso que
haya técnicos, personas muy preparadas,
que para eso cobran.

Servicios. Calviá huele, y llegar
a las depuradores es tercermundista.
Arreglar esto lo primero en vez de
hacer otra serie de cosas, y si para
arreglar estos 5 ó 12 puntos hay que
estar 4 años, luego ya hablaremos,
pero ya estará arreglado, y así se
lo dejarás a otros. Nosotros creemos
que todos, poco a poco, deben ir gober-
nando para saber lo que pasa, como
en una comunidad, cada año tiene que
ser uno presidente.

Luego queremos construir parques
porque, tarde o temprano, si vamos
urbanizando, nos quedaremos en cajas
de ladrillos. Queremos cuidar nuestros
jardines, porque son la esencia de
la vida. Cuidar mucho las playas, porque
de ellas se extrae el mayor beneficio.

En deportes,hay muchos chavales
incluso to misma.Hay que mejorar el
sector escolar en todo lo que sea depor-
te,en dotación de centros deportivos,uti
lizar más los programas deportivos,hacer

que la gente viva más el deporte en
Calvià.

Un tema muy importante es la seguri
dad ciudadana, que tendría que ser
una solución de todos los partidos,ya
una vez metidos,a1 día siguiente inten-
tar solucionar un problema.Los chavales
que hoy tienen 13 años,dentro de 2
tendrán 15 y, o les damos dónde ir,
o les damos algún beneficio, en deporte,
en playas o posiciones culturales,o
estarán en la calle, y estos chavales
no tendrán dónde ir,qué hacer.Luego
la inseguridad ciudadana,cuando vienen
esos turistas,que parece ser,que como
no están es su tierra se desmadran
un poco,y los robos.Nosotros creemos
que se debería aumentar la plantilla
de la policía municipal y policías
en cada núcleo,como si fuese un puebleci
to.Magalluf tendría su propia policía,
que pasasen cada noche por una calle
determinada,cada equis tiempo,eso es
volver a empezar como se ha hecho siem-
pre,porque estamos deshumanizando un
poco. QUE tuviese medios modernos para
afrontar todo lo que viene en verano.Cal
viA es muy extraño,en invierno está
desolado,pero en verano es incontrolable
y hay que controlarlo y no esperar
más.

Fomentando el trabajo de guarderías
colegios,y todo lo demás,se disminuiría
el paro,aunque hablando del paro en
Calviá,hablamos sólo de un 3%,pero
interesa.

En turismo,está claro lo que vamos
a hacer es muchas campañas publicitarias
reales, no dentro de la isla sino fuera,
dando imagen,porque así queremos conse-
guirlo, que Calvià sea la etiqueta
negra, que lo conseguiremos,seremos
la etiqueta negra del turismo.Que venga
buena gente,que gastará, y así los
establecimientos dedicados al turismo
estarán llenos y todos tendremos lo
que queremos, comer y vivir bien.

Queremcs controlar a los estranje-
ros,para saber quienes son,que hacen,
ayudarles,apoyarles en sus dudas,etc.
Ahora mismo vas a pedir un censo de
estranjeros y no saben cuantos son,ni
quienes hay,ni donde viven.Esta gente
está participando en lo que es la econo-
mía y sin embargo están hay tirados
de la maro de Dios y son vecinos míos
y los quiero y participan en arreglar
esto y aquello,son gente que han decidi-
do vivir en Calvià y eso hay que respe-
tarlo.
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•	 En cultura,fomentarla a base de
fiestas y hacer más participe a la
gente de lo que es su pueblo.En definiti
va es un programa muy de pueblo,no
ataca a nadie.Lo único que quiere es
ser como los de Fuenteovejuna,todos
a una y trabajar.Aunque pueda parecer
utópico se tiene que llevar a cabo,por-
que todo el mundo,desde un ama de casa
hasta el que tenga negocios,quiere
lo mismo,vivir bien y que la zona no
se deteriore. Que la gente participe
en el pueblo de CalviA,sin utilizar
la política.

R.V..- Arees destinades als membres
de la seva llista.

M.A.B.- Todos están cogidos porque
significan algo en el término de Calvi,
es decir si la personar que están en
la lista,salieran todas, pueden ocupar
perfectamente un cargo. Lo que sucede
es que a mi no me gustaría que todo
el ayuntamiento fuese radical, porque
no hay nada más bonito que la contra,
pero que sea eficaz , si se comete un
error lo han cometido las 17 personas
que están allí. Sería bonito que yo
dijera una cosa y tú estuvieras en
contra.

- Veïnats.- Pressupost per a la
campanya? D'on treu els doblers?

- M.A.B.- El presupuesto está
cifrado actualmente en 4 millones.
Han salido folletos, libros, pegatinas,
hay vallas colocadas, megafonia y fies-
tas.

Toda la gente que está detrás
es competente y colabora aunque no
sté en las listas.

El dinero sale de esa gente. De
las fichas de afiliación y de la aporta-
ción que se ha hecho indistintamente.

Te puedo decir que hay una persona
en nuestra lista que no se ha comprado
un coche para hacer un aval, esto es
muy bonito.

- Veínats.- 	Número	 d'afiliats
al Terme?

- M.A.B.- En el Término seremos
unos 370 aproximadamente. Con que nos ,

votasen estas personas ya nos bastaria,
y con un amigo más, imaginate. La gente
piensa equivocadamente que somos un
partido de derechas y no es cierto,
somos social demócratas.

Yo no puedo ser nunca de derechas,
porque tengo 26 aims, porque no sé
lo que es exactamente la derecha, la
izquierda y el centro. Lo único que
quiero es vivir y vivir bien, y nunca
iré en contra del trabajador, porque
mi padre es un trabajador andaluz.
Mi madre es mallorquina de pura cepa
(Frau Bonet) y son trabajadores de
toda la vida.

Lo que sucede es que todavía hay
palabras tabús, el ir en contra de
una persona o una situación parece
ser atacar todo un sector y no es cier-
to. El Partido Radical está formado
por albañiles, camareros, etc. y por
personas que ni tan siquiera sabemos
si saben leer o escribir, pero son
dignas y saben de política de pueblo.
No sabrán dela coyuntura económica,
pero sí saben los derechos que tienen
y yo disfruto con esta gente, porque
yo vengo de ella.

- Veïnats.- On es pot localitzar
la seu del partit? Es un partit o una
llista d'independents?

- M.A.B.- La vamos a tener pronto
aquí delante.De momento,para cualquier
información pueden acudir a Info o
al apartado de correos 1704.

Si no hubiese sido por problemas
burocráticos ,nos hubiésemos presentado
a las elecciones autonómicas y al ayunta
miento de Palma, pero no al parlamento
europeo,ya es un asunto más serio y
habría que encontrar la persona adecuada

Habia mucha iniciativa por hacerlo,
hay personas que tenian interés en
que se hiciesen listas en otros lugares
pero no había tiempo posible.Date cuenta
que la idea surgió de decir: ¿lo hacemos
o esperamos cuatro años más?.
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R.V.- Quines guaranties de seriosi-
ta', dona el partit?

M.A.B.- Mira, como e'	 partido
lo voy a encabezar yo, te puedo hablar
de mis garantias, y no me atrevería
a hablar de nadie porque como somos
humanos alguien puede haber cometido
fallos y eso puede perjudicar a un
partido.Mis garantías SOh que tengo
una empresa que me ha costado mucho
trabajo, a la que me dedico por entero
hasta el punto de no tener hijos como
me gustaría.Lo que pasa es que cuando
mis amigos me comentan los defectos
que hay en el término, me duele.No
te voy a prometer nada ni voy a dejarme
comprar por nadie, porque me gusta
dormir tranquila.

R.V.- Perquè es presenten a Cal-
vià i no a un altre lloc?.

M.A.B.- El CalviA queri participar
•

todo tipo de gente, pero al final se
hizo con la gente que vivía en el térmi-
no.Gente que conoce los problemas de
cada lugar, por eso damos tanta impor-
tancia a las AAVV. Pero más que nada
porque va a ser la punta de lanza,
ya que fuerza tiene, aunque degraciada-
mente se la dé el dinero.Vamos a inten-
tarlo aqaí para que tos otros municipios
vayan cogiendo la idea, y vean que
el PR no es un fantasma de otras épo-
cas.Dentro de cuatro años, hablaremos.
Aunque seguiremos luchando siempre.

R.V.-
treure?

M.A.B.- A mí me gustsria sacar
los 9 necesarios para tener mayoría.
Pero no hay que olvidar que el PSOE
tiene mucha fuerza.No me voy a meter

en el tema porque respeto a las personas
que están afiliadas.Creo que nuestra
otra alternativa es el PSOE, me refiero
al enemigo aunque no me gusta esta
palabra.

Nos gustaría sacarlo todo para'
empezar a trabajar.Pero aunque sola-
mente hubiera un representante estaría
en contra de cualquier cosa que estuvie-
ra contra el pueblo.

R.V.- Qué opines del problema
del transport públic?

M.A.B.- Es el primordial.Hay que
solucionarlo, hay que dar más sevicios
públicos a los ciudadanos de CalviA.De-
bemos unir todos los núcleos.

R.V.- Problema turístic.Qualitat
o quantitat?

M.A.B.- gomentar el turismo bueno
y de calidad.Hablar con los tours ope-
rators, noteles,y conseguir que sea
turismo ae etiqueta negra.Conseguir
que todo el mundo se beneficie, ya
que hay muchos negocios en CalviA.

R.V.- Balearització de la costa.
M.A.B.- No podemos tirar lo que

hay hecho,pero hay que respetar lo
que queda,tener en cuenta que si tengo
un hijo mañana dentro de diez años
tendrá derecho a nadar y disfrutar
de Mallorca, porque si no se convertirá
en un bloque de cemento.No podemos
dejar las cosas así y esperar que venga
otro y lo arregle.

R.V.- Pia general d'ordenació
urbana. Renovació).

M.A.B.- ES una cosa que todos
los partidos van a tocar.Todo el mun-
do está a la espectativa, los primeros
los urbanizadores.Lo hemos estudiado
y pensamos que lo más importante es
apoyar el crecimiento urbanístico de
Calvià, con urbanizaciones de calidad
y preservar las zonas necesarias,no
sólo para cuatro años sino para toda
la vida.

Construir por construir es un
absurdo, y nos arrepentiremos dentro
de unos años.

Realmen ,:e el Plan es de los mejores
que hemos visto pero hay que perfeccio-
nar los pantos sobre la protección
de las zonas.Revisar los planes parcia-
les y animar a que se construya bien
y mejor.Froteger la costa, pero no
parando,

Quants de regidors pensen
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R.V.- No -malització lingüistica.
M.A.B.- Como ya te he dicho antes

fíjate en mi familia,todos somos de
distintas procedencias.La normalización
lingüística debe existir, pero como
se recoge en la Constitución que cada
uno se exprese como quiera.Debemos
preservar nuestro lenguaje pero debe
haber libertad de verdad.En Calvià
me parece un poco difícil,si acaso
tendríamos que aprender todos a hablar
inglés.Háblame,como quieras, que yo
te hablaré como quiera mientras nos
entendamos.

R.V.- Educació.
M.A.B.- o creo mucho en ella

Cada vez 3e va mas joven a la escuel
y de ahí saldrá nuestro futuro.En Calvià
faltan guarderías ,transporte escolar ,ese
instituto de B.U.P. para que nuestros
chavales no tengan que ir a Palma.
Creemos que se puede lograr quitando
un poco de aquí y allá del presupuesto.
Así se puede hacer pueblo.Creemos mucho
en la ensefianza.Hay mucha gente joven
en el partido,Calviá está formada por
muchas mujeres y muchos jóvenes y eso
es lo que yo represento.

R.V.- Especulació del terreny.
M.A.B.- Lo que está hecho, lo

está.Especulación no solamente hay
en el terreno, hay en todo, lo que
hay que ser consciente del beneficio
que puede dejar. eso al pueblo.Lo que
podemos decir es:vamos a parar la espe-
culación.

R.V.- Hisenda pública.
M.A.B.- Nosotros no haremos aumen-

tar los impuestos.Lo que hay que hacer
con ellos es dar mejores servicios
El ayuntamiento es como una empresa,si
nos pasamos en el presupuesto nos ahoga-
mos con los bancos. Y como el ayuntamien
to lo recibe del pueblo,yo no pienso
ahogar al pueblo.Se debe destinar el
presupuesto a los servicios que en
realidad están pagando.

no se puede cerrar un ejercicio
con mil y pico millones de pérdidas,eso
lo llevaría a la quiebra y así es como
está actualmente el ayuntamiento, y
no es bueno habiendo pagado todos lo
que hemos pagado.

R•V.- Sap quin va esser el ler.
hotel de CalviA?

M.A.B.- Soy de 1987.Me puedes
preguntar el último,pero el primero
no lo sé.

R.V.- Sap on és el Salobrar?
M.A.B.- No lo sé.

R.V.- Sap on és la factoria romana
de peix?

M.A.B.- No lo sé.Qué mal me vas
a hacer quedar.

R.V.- Sap quina és la muntanya
més alta de Calvià?

M.A.B.- El Galatzó.

R.V.- Sap qué és el Pi de ses
Creus?

M.A.B.- No lo sé.

R.V.- Sap on és Cala Rafeubetx?
M.A.B.- !Qué cero voy a sacar!.No

lo sé.

R.V.- Sap on va desembarcar en
Pere el Ceremoniós?

M.A.B.- NJ lo sé.

R.V.- Sap d'on ve el mot Peguera?
M.A.B.- No lo sé.

R.V.- Coneix la revista "VeTnats"?
Quê en opina?

m.A.B.- En mi casa la leo a veces, 1

lo que no sabía que era una revista
aficionada.Sé que es pequeflita,que
toca temas culturales,pero no sé cómo
la distribuís. Todo lo que sea cultura
me parece bien.Me tendreís que perdonar
no leerlE más.

R.V.- Coneix el nom d'alguna posses
sió de Calvià?'

M.A.B.- No se me ocurre ninguna,no
me acuerdo.Santa Ponça.

R.V.- Se pensa presentar frequent-
ment davant el poble per fer un resum
de la seva gestió? Cada quan temps?

M.A.B.- Si fuese alcalde no me
gustaría cambiar, porque necesito cono-
cer a la gente y que me conozca y luego
deducir.Me gustaría participar en todo,
no como la primera de Calvià sino porque
me lo pueco pasar muy bien,conocer
muchas cosas.Me gustaría estar en todo,p
pero estar como una amiga.
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R.V.- Té por a les critiques?
M.A.B.- Hasta hace poco no lo

tenía, pero soy una persona normal
y corriente,joven y me da miedo que
me juzguen sin conocerme.Los politicos
me dicen que me acostumbre a las criti-
cas, pero yo creo que no;dorque cuanto
más humana seas y más s.ensible,más
normal serás.No tengo por qué ser Dios.

R.V.- Qué opina d'aquesta entrevis-
ta?.

M.A.B.- Me ha gustado mucho.Me
parece que me habéis tratado bien.Todo
depende de que vosotros os creais más
importantes o que yo soy más o menos,
o penséis que he mentido o no. Creo
que podéis hacer algo importante con
esta entrevista.Todo depende de que
me hayas entendido.

* * * * ** * * * *
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PER LES COSES BEN FETES

PSOE
PER LES COSES BEN FETES 

Ens trobam ara al moment importan-
tíssim en que hem de decidir quines
persones han de governar el nostre
municipi i com ho han de fer. A aquestes
eleccions municipals elegirem entre
els programes que es presentin, i ho
farem pensant, sobretot, en millorar
la nostra qualitat de vida, el lloc
on vivim i en les condicions o possibi-
litats que se'ns ofereixen per a conti-
nuar vivint i treballant a aquesta
terra. D'aquí la importancia que asso-
leix el fet que els programes electorals
siguin globals i orientats, principal-
ment, cap al benestar corma.

El programa electoral del PSOE,
s'ha elaborat des d'aquí i pensant
en aquest Calvia atípic i dispers,
len totes les urbanitzacions, carrers,
zones i nuclis que el configuren. Exis-
teix un denominador comú, sobre tot
a la costa, que és el turisme, i per
damunt de tot hi ha una personalitat
una cultura, una història i una identi-
tat per defensar. Tenim l'obligació
de preparar CalviA de cara a l'any
2.000, per() ho hem de fer des de la
nostra idiosincrasia mediterrania i
real, sense diluir-la i tot reforzant-
la.

Pensar en la nostra riquesa turís-
tica i en el que significa des del
punt de vista econòmic i d'activitat
humana, vol dir pensar en el que és
més important, i pensar que som nosal-
tres, els veins de Calvi,, els qui
detectam i tenim l'obligació de corregir
les principals deficiències. Fer

. d'aquest municipi un lloc digne i atrac-
tiu per al turisme, és fer-lo adequat
per a nosaltres mateixos. Calvià ha
d'esser còmode, habitable i segur per
a tots, veins i visitants.

El turisme és la nostra font de
riquesa més important i el nostre pro-
grama ho té molt present, és per això
que planteja alternatives orientades
cap a la creació d'empreses i llocs
de treball. L'obligació dels Ajuntaments
-o deis qui els governen- és la de
preocupar-se de temes d'ordenació urba-
nística o territorial, que es reser-
vin espais públics o naturals, que
hi hagi zones verdes o espottives,
voravies, enllumenat, transitabilitat
i seguretat ciutadana als carrers,
que existesqui un sistema adequat de
transports, oferir possibilitats de
col.laboració o participació.

Resumint, cal dir que es fa neces-
sari pensar en dues coses fonamentals:
en com volem que sigui el nostre munici-
pi i qué podem fer vivint en ell durant
els temps de treball i d'oci de tots
'els veins. Per aixà, a un dels apartats
,del nostre programa es parla precissa-
ment de Foment Econòmic.

A altres apartats es parla d'Urba-
nisme, Benestar Social, Hisenda, Admi-
nistració Municipal, Participació ciuta-
dana, Protecció Civil, etc... Amb l'ex-
periència que ens donen quatre anys
de govern, hem intentat realitzar un
anàlisi puntual i concret del que encara
queda per fer. En quatre anys hem passat
d'una mentalitat de poble rural, amb
una maquinaria administrativa reduIda,
i que, prActicament, només es preocupava
de permisos, sancions i extranys estal-
vis, a la perspectiva ampla d'un munici-
pi que mira cap al futur. Invertir
significa arreglar deficiències, realit-
zar zones verdes, obres esportives,
culturals o socials que ens aportin
un benefici a tots. Aix() ha estat possi-
ble sense augmentar els imposts i amb
una política fiscal, sobretot, redis-
itributiva.

Fins ara hem posat els fonaments
i hem marcat un camí molt clar. Han
estat quatre anys satisfactoris per
a tots. Els qui hem governat som plena-
ment conscients de que aquest municipi



és molt diferent a com era abans, pers,
si bé el que era principal, o millor
dit, peremptori, està resolt, no només
és a causa del nostre treball, sinó
també per l'interés dels veins per
comunicar a l'Ajuntament quines eren
les seves principals necessitats. I
així, col.locant els interessos de
la majoria sobre els de la minoria,
s'ha de continuar construint aquest
Calvié que mira cap al futur, i posar
les paraules "inversió i participació"
sobre totes les demés.

Una de les principals responsabi-
litats de l'Ajuntament de propera cons-
titució serà revisar .el PIA General

l d'Ordenació Urbana, volem fer-jo a
partir de la defensa el paisatge coster,
evitant la construcció massif icada,

i reservant amples zones a espais naturals
pensant més ,en la qualitat de vida

que en reductes per a la construcció.

Qualitat, per a nosaltres, és
inSnim de benestar i riquesa producti-
va. Oferim, en síntesi, un programa
que possibilita el que la qualitat
i el benestar estiguin a l'abast de
tothom i que això sigui amb la partici-
pació de tots.

Francesc Obrador Moratinos 

Candidatura

PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL 

1.- Francesc Obrador Moratinos.
Batle de Calvi.
2.- Margarita Nájera Aranzábal.
Tinent de Batle.
3.- Antonio Pallicer  .
Servei de recaudació.
4.- Juan Carlos Jiménez Bonet.
Hosteleria. Secretari gral. PSOE-Cal-
via.
5.- Francesc Mulet Alberti.
Tinent de Batle d'Esports.
6.- Manuel Suárez Salvé.
Professor d'E.G.B.
7.- Miguel Cristóbal Arranz.
Hosteleria.
8.- José Lorden Alvarez.
Hosteleria.
9.- José Miguel Torrens.Aloy.
Director de Banc.
10.- Serafín Queiruga Ferro.

1Hosteleria.
11.- Joaquin Campoy Ruzafa.
Hosteleria.

' 12.- Miguel Angel Mayorga Díez.
Banca.
13.-Antonio Alcalá Martos.
Electricista.
14.-María del Carmen Pagés Mas.
Estudiant.
15.-Teresa Nieto Gil.
Funcionària de Justícia.
16.-Juan Cledera Cayuela.
Hoste leria.
17.- Alfredo Bachmaier Alvarez.
Pensionista.

Suplents 
1 2 .- Miguel Oliver Sansó.
Regidor de l'Ajuntament.
Director de planta de CAMPSA.

2 2 .- Antoni Boix Pons.
Regidor de l'Ajuntament.
Propietari d'un supermercat.
3Q.- Lorenzo Bravo Muñoz.
Hosteleria.
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DEL P.S.O.E. 

FRANCESC OBRADOR MORATINOS 

- VeYnats.- Perfil biogràfic.

- F.0.- Vaig nèixer l'any 42 a
una barriada de Palma, "s'hort des
ca".

Vaig estudiar peritatge i poste-
riorment vaig acabar els meus estudis
eclesiàstics fent feina al mateix temps
a una fAbrica de sabates.

L'any 67 vaig passar a fer feina
a l'hosteleria, concretament a l'hotel
Punta Negra de Calvià, i fins ara he
fet feina dins el Terme.

- VeYnats.- Problemàtica del Terme
de CalviA.

- F.0.- la fonamental és el turis-
me, és a dir, la seva riquesa.

La problematica d'un terme neix
de la seva activitat industrial i eco-
nômica que marca directament als ciuta-
dans.

Aquesta economia turística genera
una sèrie de problemes, com és la inte-
gració cultural, com per problemes
de tipus econòmic i social generats
per una riquesa que, de vegades, no
és ben utilitzada.

- VeInats.- Com veus la diversi-
ficació dels nuclis?

- F.0.- La veig com un element
integrador. Calvi, en realitat, és
un Ajuntament dispers i disparatat,
I el que té d'important és que cada
nucli aporta un carActer, una rique-
sa dins aquest món turistic variable.

la gran riquesa de Calvià consis-
teix en l'enriquiment que fa cada un
els nuclis al que és la riquesa total
del Terme.

Crec que amb una integració total
dels diferents nuclis, mantenint la
seva peculiaritat i la seva descentra-
lització i la seva pròpia organització
i integrats dins un sol municipi.

- VeYnats.- Ens pots resumir el
vostre programa?

- F.0.-	 Política	 Urbanística:
Preservar tota una riquesa que, poc
a poc, hem anat destrossant. Encara
ens queda molta natura, platges, ld
fila de la mar. Es tracta de mantenir
un urbanisme més al servei de l'home
i no de tota la col.lectivitat, i tenir
turisme nonomés en benefici d'un parell
d'especuladors.

Cultural: 	 profunditzar dins la
realitzt de cultura pròpia i integrar
aquestes cultures que viuen entorn
nostre i que també aporten una riquesa.
Integrar també el que és l'aportació
cultural del Tam europeu que ens penetra
cada dia i ens va consolidant amb una
fisonomia especial.

Potenciació d'escoles, de preesco-
lars, d'escoles d'infants.

Manteniment, per tant, d'un carAc-
ter propi i d'enriquiment a través
d'uns centres culturals específics.
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Manteniment de la nostra riquesa
arqueológica, és importantíssima, de
la nostra riquessa histórica A. sobre
tot la creació de llocs on aquests
diferents pobles que trobam, ens poguem
trobar junts.

Crear serveis descentralitzats;
no s'ha de rompre la unitat d'aquest
terme, el que s'ha de fer és descentra-
litzar els serveis, és a dir, cada
zona ha de tenir les seves instal.la-
cions esportives, sanitaries, una poli-
cia permanent, inclús una certa adminis-
tració pressupostaria pròpia i també
unadescentralització administrativa.

Llocs de treball. A través del
Fons de Solitaritat, a través del fons
social europeu, s'Ajuntament ha de
crear llocs de col.locació, també a
través d'iniciatives locals, de fons
de s'INEM, sobre tot a més joves i
a sa dona.

- VeInats.- Arees que estiguin
destinades als membres de la vostra
llista?

- F.0.- Concebem que si estam
majoria dins l'Ajuntament de Calvià,
volem participar amb qui vulgui, en
la nostra línia, estam oberts a altra
gent que vulgui col.laborar amb nosal-
tres. Volem distingir dos tipus d'es-
tructura: Una territorial, que ja defen-
sarem en el seu moment i no acceptaren
els altres grups, que és una certa
representació de regidors per persones,
és a dir, un regidor a cada una de
les zones concretes del Terme de Calvià
que pugui estar en contacte directe
amb la gent de la zona.

En segon lloc, una estructura
d'àrees o de serveis que estiguin dedi-
cades a 1'k-ea de cultura, d'esports,
d'hisenda, de turisme, del Consell
Econòmic i Social, que per a nosaltres
és importantíssim, de serveis urbans,
etc.

Es tracta d'una doble distribució
per zones geogràfiques i per àrees
de treball.

- VeInats.- Pressupost per a la
campanya. D'on treu els doblers?

- F.0.- Amb aim!) ningú sol dir
la veritat. Nosaltres pensam gastar
tot el que poguem.

Surtiran de les aportacions volun-
taries dels membres que vulguin col.la-
borar a través d'uns bonos, com a través
de l'aportació del propi grup municipal
fins ara present a l'Ajuntament, com
els crèdits que puguin contreure el
ue surtin elegits, com també de Vapor-
tació general que el partit dedica
la campanya electoral pels vots i pels
regidors que es treuen.

- VeInats.- Quants d'afiliats
teniu al Terme?

- F.0.- Aquesta és una estructura
poc desenrotllada, ens devem tenir
uns 200 de fa estona. No hem fet campa-
nyes d'afiliació.

entorn d'aquests 200 hi pot haver
grups de simpatitzants, pen!) per desgra-
cia encara no hem conseguit encara
fer un partit amb un nombre suficient,
important, precissament perquè també
tenim el problema de _la diversitat
dels nuclis urbans.

- VeYnats.- On és la seu del seu
partit? Quines garanties de seriositat
ofereix?

- F.0..- La seu és a Santa Ponça.

La seriositat del nostre partit
crec que esta provada. Estam practica-
ment a tots els governs autònoms del
país, a la major part governa en majo-
ria. Estam en el govenr, al Parlament
i sobre tot que tenim una línia que
ja té més de 100 anys d'història, això,
com a minim, ofereix una garantia de
seriositat.

- VeYnats.- perquè vos presentau
a Calvià i no a un altre lloc?

- F.0.- Ens presentam a quasi
tots els pobles de Mallorca i a les
Comunitats Autònomes, és a dir que
és un partit que cubreix quasi tot
l'aspecte municipal de Mallorca i Es-
panya.
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- VeYnats.- quants regidors pensen

treure?

- F.0.- Els que ens donin els
vots. Com es pot suposar, nosaltres
desitjam tenir una majoria absoluta,
però no per governar totsols, sinó
per poder participar millor dins una
línia i fer participar els regidors
que vulguin treballar amb nosaltres.
No creim en un govern únic, el que
si creim és que és necessari obtenir
majoria per poder desenvolupar una
política clara a Calvi.

- VeInats.- Anem a tractar una
. série de problemes específics. Comencem
pel transport públic.

- F.0.- Es un tema que a Calvià
s'ha de discutir clarament. De moment,
tenim que totes les línies d'autobusos
depenen d'empreses privades i que,
com a tais, depenen de la Conselleria
de Transports del Govern Autònom, perquè
travessen carreteres de caràcter provin-
cial. En aquest sentit no tenim poder
damunt elles.

Nosaltres tenim només els taxis,
però creim que aquest aspecte del trans-
port s'ha d'anar incrementant. Com
fer-ho? Poc a poc, a través d'acords
concrets amb empreses que ho vulguin
fer o, per ventura, arribar al dia
en que l'Ajuntament es plantegi poten-
ciar unes linies interiors.

- VeInats.- Problema turistic.
Qualitat o Quantitat?

- F.0.- Les dues coses. La quanti-
tat és dolenta quan suposa massificaci6
o regalar duros a quatre pessetes.
Si nosaltres tenim una quantitat a
un preu adequat, el producte és interes-
sant.

El que si és cert és que, en
aquests moments necessitam tenir franges
de major qualitat, precissament per
er que aquesta quantitat es consolidi
per a poder mantenir aquesta qualitat.

No estan barallades quantitat
i qualitat, sempre i quan el que es
pagui sigui el preu just al producte
que s'ofereix.

- Veinats.- Balearitzaci6 de la
costa. Destrucció indiscriminada.

- F.0.- S'ha fet una destrucció
indiscriminada al nostre terme i tots
hem d'assumir la part que ens toca,
i evidentment, nosaltres entrArem l'any
83 amb un Pla General aprovat i consoli-
dat precissament el novembre de l'any
82, en portes de les noves eleccions.

El que si volem dir és que hem
d'asumir aquesta història i l'hem d'in-
tentar corregir. Evidentment no estam
d'acord amb cap tipus de desastre que,
per desgràcia, hem hagut de veure al
nostre Terme.

- VeInats.- La renovació del Pla
General d'Ordenació Urbana.

- F.0.- Això serà la tasca més
important que tendrA la nova corpo-
ració, perqué el novembre del 86 va
vêncer el plaç del Pla General del
82. Una de les primeres feines que
ha d'afrontar el nou consistori és
fer un Pla General nou, amb noves bases,
un Pla General que no es reduesqui
a esser una pura instrumentalitzaci6
per a donar s61 urbà o no, o simplement
per donar licències urbanistiques o
no, sinó un Pla innovador, amb una
perspectiva molt més integradora del
nostre Terme i que doni més realitat
al que venim dient de que sigui un
Pla que marqui tot el creixement econò-
mic i urbanístic futur del terme, igual-
ment que les inversions al municipi.

- VeInats.- Normalització lingüis-
tica.

- F.0.- Aix6 és una tasca que
s'ha encetada amb aquest Consistori,
per6 que estam lluny d'aconseguir.
Jo crec que més que res és que s'han
sentat les bases, s'han firmat uns
convenis amb l'Obra Cultural, s'han
fet unes publicacions en català i en
castellà, s'ha introduit la nostra
lengua dins les nostres publicacions,
però encara queda molt per fer, sobre
tot perqué la normalització és també
una educació cultural i política de
tot el nostre Terme que serà dificil
però que hem d'arribar a aconseguir.
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- VeYnats.- Educació.

- F.0.- S'ha anat a resoldre els
problemes més immediats. No hi havia
escoles i se n'han fetes. En acabar
aquest any 87 s'haurà cubert en gran
part tot el Terme, llevat de Portals,
d'escoles d'EGB. Ens queda l'Institut
d'Ensenyances Mitges, hi ha una Escola
de F.P. S'han oferit terrenys pel BUP

aquest és un dels temes que haurem
de desenrotllar.

- VeYnats.- Com integrar els diver-
sos nuclis?

- F.0.- La integració ha de venir
per una descentralització, d'aquests
erveis que deia abans (esportius, cultu-
rals, de policia, de netetja, de saneja-
ment, etc.) Dins aquesta desintegra-
ció, com es pot integrar? Donant una
especificitat a cada zona, és a dir,
intentar crear serveis específics a
cada una de les àrees geografiques
que obligui a la movilitat dins el
nostre Terme.

- VeYnats.- Hisenda Pública.

- F.0.- Un Ajuntament com el nostre
el que ha de fer, en primer lloc, és
que tothom pagui, que no passi com
abans que de 35.000 unitats de contribu-
ció, n'hi havia 23.000 que no pagaven,
això és una barbaritat.

En segon lloc, la política d'im-
posts ha d'estar perfectament coordina-
da amb lk capacitat de gestió municipal.
El que no es pot és gestionar menys
del que s'és capaç de recollir, perquè
sinó es creen superavits escandalosos
com fins ara hi avia. .

del

L'Ajuntament ha
de gestionar, amb un
qué és aquell que es
tranquilament.

d'esser 	 capaç
endeutament sa,
pot anar pagant- VeInats.-

terreny.
Especulació

- F.0.- Quan arribarem l'any 83,
l'ajuntament quasi no tenia cap tipus
de s61 urbà, en aquests moments crec
que arriba a prop del milió de metres
quadrats en sòl urba. Això és important
perquè jo crec que l'Ajuntament ha
d'anar a crear reserves, precissament
per a rompre l'especulació del siòi
i per facilitar vivendes pels treballa-
dors. Per6 ha d'estudiar molt bé on
els ha de col.locar, no es pot impro-
visar i ha de possibilitar que a agues-
tes zones hi puguin viure d'una manera
digna els treballadors que es van inte-
grant dia a dia al nostre Terme.

S'ha de tenir un programa molt
clar de vivendes socials, i el Pla
General és qui s'ha de plantejar això
molt seriosament.

Aquest endeutament es fixa en
un 25 % i en aquests moments ens movem
entorn del 6 %, estam encara a 19 punts
del que hariem d'invertir.

- VeYnats.- Ara venen una série
de preguntes de cultura local. Coneix
el nom d'alguna possessió de Calvia?

- F.O.- La gran majoria, des de
Valldurgent, Galatz6, Son Vich, Santa
Ponça, Ses Barraques, etc. Pràcticament
crec que conec la quasi totalitat de
totes les del Terme.

- VeInats.- Sap quin va esser
el ler. hotel de Calvià?

- F.0.- El primer va esser el
Maricel, si bé n'hi va haver un abans,
que era un petit hostal anomenat "S'hos-
tal de Ca's Catale.
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- VeInats.- Sap on és el Salobrar?

- F.O.- Hi ha el de Magaluf, una
de les zones que és una llàstima que
hagi estat destrossada tancant-li totes
les sortides i avui és un dels greus
problemes que té el nostre T“me.

- VeInats.- Saps on és la factoria
romana de peix?

- F.O.- Està situada devora l'hi-
permercãTT-al costat de les cases de
Santa Ponça, i existeix un mercat fenici
situat quasi dins el golf.

- VeInats.- D'on ve el nom de
Peguera?

- F.O.- Ve de pega.

- Velnats.- Coneix la Revista
VeYnats? Què n'opina?

- F.O.- Crec que és una contribució
cultural important al nostre Terme
i d'informació que ja ve fent feina
des de fa estona, i que seguesqui.

- VeInats.- Es pesna presentar
freqüentment davant el poble per a
fer un resum de la seva gestió? Cada
quan de temps?

- F.O.- Ho he vengut fent normal-
ment durant aquests 4 anys, a nivell
individual, d'Associacions de VeInats,
de Comunitats de Propietaris, de grups
de veins que m'ho han demanat.

Pens que aixó és una prActica
habitual, però pens que sera molt niés
interessant el que pensam fer a través
del Consell Econòmic i Social, que
és institucionalitzar aquestes relacions,
és dir, que totes les organitzacions
que com a tal són legalment constitui-
des, tenguin un lloc per a debatre
els problemes municipals amb el Batle
i tota la corporació.

- VeTnats.- Quina és la muntanya
més alta del Terme?

- VeYnats.- Tens por a les criti-
ques?

- F.O.- En absolut. Pens que sempre
són possitives.

- Velnats.- Què opina d'aquesta
entrevista?

- F.O.- Què és interessant sempre
i quan servesqui perquè els ciutadans
de CalviA coneguin un poc més els qui
ens presentam a aquestes eleccions.

- F.O.- El Galatzó.

- VeInats.- Sap on és el pi de
Ses Creus?

- F.O.- Devers el repetidor de
TV-3 a Na Burguesa.

- VeInats.- Saps on és Cala Rafeu-
betx?

- F.O.- ns una de les bateries
de costa que tenen els militars. Rafeu-
betx, Cala figuera i el Banc d'Eivissa.

- VeInats.- Saps on va desembarcar
Pere el Cerimoniós?

- F.O.- A Peguera, per venir a
la batalla de Llucmajor, contra Jaume
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GENTE DEL
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ENTREVISTA AL CAP DE LLISTA 
DE GENTE DEL PUEBLO 
ANDREU PIZA MAS 

- Veinats: Perfil biogràfic.
- A.PizA.-.Andreu PizA Mas. Dedicat

3 la marina i hosteleria, fa 27 anys
que som a Calvi, he fet feina de conser
ge a l'hotel Villamil, i per la part
política 	 vicepresident 	 de 	 ramaders

agricultors de CapdellA, jutge de
:onciliació laboral, vocal de l'asocia-
:ió de veinats de Peguera,tinent de
jade durant 9 anys del 70 al 79, presi-
ient de la avv de Son Ferrer. He fet
reina pel poble i sense cobrar. Casat
ier segona vegada i tenc tres infants.

- V..- Quina problemAtica és la
del trrme de Calvià?

- A. PizA.- Son molts de proble-
mes quasi tots quotidians, no son secu-
lars. Alguns son creats per la prempia
administració. Es la gent del poble
qui té problemes per solucionar-los
hem de acudir al refrany ajuda't i
t'ajudaré.S'ajuntament 	 ha	 d'ajudar
però no ha de fer de pare i mare, sols

és un administrador dels bens publics,
ha de coneixer tots els problemes i
les necessitats de tots els nuclis.Som
servidors del poble que ens oferim
per servir.Noltros no mos fiam de les
promeses l'ajuntament s'ha de limitar
a cubrir els servicis necessaris.Ajudat
per les aavv coneixer les necessidats
del poble, perque, qui ha demanat de
CalviA que facin un ajuntament nou i

i un poliesportiu?. S'ha de demanar
al poble permis per fer obres grans
i sobre tot quan surtin de lo normal.

- V..- Com veu la diversificació
de nuclis a CalviA?.

- A.PizA.- Pot crear problemes,
però parlant s'enten la gent.

Com que he estat a la costa i
amb els pagesos conec les dues cares
de la moneda. El pagés paga el turisme,
perque sempre és el que reb.L'ajuntament
ha de tutelar les diferents necessitats
de cada un dels nuclis.Platges, aigües
brutes,etc.Han de saber cobrar els
imposts. Com que la costa genera més
beneficis s'aurien de distribuir les
contribucions de la costa i l'interior.
No és lo mateix el metres d'un xalet
a la costa que una casa al poble.Cobrar
lo mateix és injust. L'ajuntament no
és un empresari.Es com un pare que
ha de repartir entre els fills, que
son tots difrents.

-Resum del seu programa.
- A.PizA.- A la nostra candidatura

hi ha gent de tota classe. Noltros-
no prometem res,e1 nostro slogan es:som
gent des poble i servim 13er servir.Venim
a servir i no a servir-mos.Quan l'any
70 me vaig presentar a l'ájuntament
pel CapdellA me vaig fer eco de
peticions de la gent i me vaig encarre-
gar de que la gent la ho sabia fer
ho fes.L'ajuntament no ha de prendre
l'iniciativa

Crec que en la meva actuació ante-
rior la gent ja mos coneix, i jutgerA
per aix(5.Prometre és un cuento.Farem
lo millor que sapiguem, lo que el poble
vulgui.S'ha d'escoltar lo que demana
la gent i quan no se fa una cosa expli-
car-li el perque no se fa.

- V.- Arees destinades als membres
de la seva llista.
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- A.Piza.- La primera de totes

la jurídica i s'encarregaría el segon
de la llista.E1 qui no shiga
una cosa, a l'ajuntament l'ajudarem.Aque
lla persona que ja no rendeix a una
feina privada, l'ajuntament li ha de
donar feina .L'ajuntament no ha de
guanyar doblers, ha d'admin itrar-los.
A sa part d'agricultura tenim u-a perso-
na molt indicada que és en Tomeu de
Ses Planes.I un des punts que tenim
es que la guarderia rural ha de dependre
dels pagesos, no de la policía;ja que
ells coneixen millor amb lo que fan
feina.

Un dels temes mé importants per
noltros semi els vells.Els han enganat,no
han fet res per ells.Noltros, tenguent
majoria ,destinariam l'ajuntament 	 nou
com a residència i posariem una furgone-
ta per recollir-los i dur-los alla.Tenim
les persones més capacitades com son
na Catalina Terrassa i la seva mare
per que coneix les seves necessitats.
S'han de sentir apreciats.

Altre punt molt important es el
Pla General.Vaig ésser president de
la comisió d'obres i crec que s'ha
de contar amb els tècnics, per6 aquests
s'han convertit en polítics.Els funcio-
naris estan perque tot funcioni.E1
politic ha de donar les idees i ells
les han de desenvolupar.

Si teniem majoria, anomenariem
una persona de cada AAVV per estar
a l'ajuntament i que mirin pel seu
nucli i els seus associats.

Si governavem, seriem una mica
populistes i deixariem que tots visque-
ssin i els ajudariem.Hem de agafar
lo millor per la majoria.

- V..- Pressupost per a la campanya
D'on treu els doblers?

-A.Pizà.- No m'agrada la pregunta
perque no tenim presupost.

Hem anat demanant a la gent, però
no per això hem d'afavorir ningú per
haver posat doblers. Hem reunit 1 mine)
I mig, amb la labor de convecer a la
gent.La majoria són coneguts i ens
coneixen a tots; qui ha ajudat més,donat
més feina,etc.La gent mos jutgara per
això. Si el poble és inteligent, no
es deixarà enlluernar per la propaganda
dels altres.Tampoc omplirem la panxa
a ningú perque aims) és una beneitura.

El grup del batle en questió de
propaganda de tot lo que te a la seva
disposició a l'ajuntament. Noltros
donarem la cara i no ens volem vendre.

- V..- N 2 d'afiliats al Terme.
- A. Piz.- Començarem fa dos

messos i en tenim uns 300.No són molts.
Varem anar a les persones que coneixiem
i els damanavem el seu vot i si mos
deien que si, els proponiem afiliar-
se. Afiliarem de deb6 quan estiguem
dedins i vegin la nostra actuació.

- V..- On es pot localitzar la
seu del seu partit? Es un partit o
una llista d'independents? Quines guaran
ties de seriositat dona el partit?

- A. Pizà.- La seu és a Son Ferrer
i a la finca de Ses Planes.Ara ve lo
bo. Intentarem fer , un grup d'electors
i el secretari de l'ajuntament no ens
va voler reconeixer les firmes i varem
anar al notari i tampoc va voler autenti
ficar-les. Hi havia "mano negra". Vaig
anar al partit lliberal i els vaig
exposar el problema i mos oferiren
presentar-nos pel PL. S e únic poble
en que no va amb AP és a Calvi. Es
va intentar per6,ells no volgueren.
A Madrid varem legalitzar "Gente de
Pueblo. Los liberales de Calvi". Des-
prés d'estar despreciats per AP,aquesta
es presenta com coalició i no ho estah.
Si els impugnavem, no haguesin tengut
temps per arreglar-ho.Però no ho varem
impugnar, perquè pareixeria una vengança

Quan varem veure que l'Ajuntament
anava de "mal en peor", decidírem pre-
sentar-Los. Abans uns entraven i altres
els, els que quedaven en portes, "nunca
más se supo". Pensam fer com a curses
de testimonis, cada 4 anys correrem
la llista. Es la nostra intenció poten-
ciar a la gent que no entri quan hi
hagi assumptes de la seva zona i una
connexió entre les zones. Totes les
personEt, de la mateixa llista han de
tenir les mateixes possibilitats, els
17 són l'executiva, som un grup d'amics
i ens ajudam a tots, i aixe, és el que
hauria de fer l'Ajuntament, on hi entra
gent de per tot menys del Terme.

Jo crec que no som la persona
dequada per a ser el primer, però em
varen elegir. Som totalment independents  
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d'altres partits politics, aquest és
el nostre compromis amb el Partit Libe-
ral.

- V.V.- Perquè es presenten a
Calvia i no a un altre lloc?

- A.Pizá.- Perquè tots som d'aqui
i tenim els interessos aquí.

- V.V.- Quants de Regidors pensen
treure?

- A. PizA.- Dos o tres, però anam
per la majoria.

- V.V.- Anem a parlar de proble-
mes especifics. Parli del transport
públic.

- A. PizA.- Molt malament, no
es potencia l'empresa privada i és
el que s'hauria de fer. el tracte amb
na Catalina Marqués no s'acompleix,
no han de fer com a Palma que perd
doblers i es posa medalles. Una empresa
privada milloraria la qualitat, si
guanya doblers.

- VV.- Turisme.

- A. PizA.- L'Ajuntament no és
l'amo de Tes platges, si cobra per
elles també pot cobrar el sol. Les
concessions haurien de ser per tres
o quatre anys i exigir segons el que
s'invertesqui. Jo voldria més qualitat
i així vendria més cultura.

L'Ajuntament hauria d'ajudar a
l'empresa privada millorant l'entorn.
Hem de fer feina al que ja tenim, per
exemple fer un jardi i entregar-lo
a l'hotel perquè el cuidi.

Els hotelers i l'Ajuntament haurien
de fer aquest programa junts.

Ara tenim una escola de turisme
i hi hauria d'haver idiomes. L'Ajunta-
ment hauria de potenciar uns intercanvis
entre professonals del turisme del
erme i altres estrangers. S'hauria
de demanar gué volen o gué els interes-
sa a totes les associacions.

- V.V.- Ralearització.

A. Pizá.- No ho podem tenir
tot. A Mallorca hem de cuidar el que
tenim i embellir-ho. No podem tomnar-
ho tot. Hem de mantenir una catego-
ria segons la distancia a la mar. hem
de recolzar totes les milores que es
acin a apartaments i hotels, no podem
destruir res pels llocs de feina. No
podem enviar la gent que hem duita
fer feina a la seva terra una altra

vegada.

- V.V.- Pla General d'Ordenació
urbana.

- A. PizA.- JO vaig assistir al
del 70. S'ha de fer amb molta idea,
perquè s'ha fet de tot i coses que
s'haurien d'haver fet no s'han fet.
Hem d'agafar els tècnics i estudiar-
ho per zones, carrers, barris, amb
tots els afectats. Es importantissim.
Es la darrera oportunitat d'arreglar-
ho. S'han fet bestialitats i els respon-
sables ho haurien de reconèixer. El
pla no s'assembla al que hauria de,
ser , el plaç de reclamació s'hauria'
de fer abans i després adobar els can-
vis. Aqui les A.A. V.V. han de tenir
veu.

- v.V.:- Normalització lingüística.

- A.PizA.- Això no agradara a
molta gent, per() als 50 anys tenc idees
fixes. La normalització no s'ha de
convertir en catalanització, jo ja
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sé que venim dels catalans, però ja
hem transformat l'idioma. L'Ajuntament
amb això no ha de ser un di,tador,
tothom ho hauria de fer de forma volun-
taria, no s'ha de prendre costat i
tenir preferits, aim') seria una dictadu-
ra piramidal.

- V.V.- Educació.

• - A. PizA.- A Son Ferrer vaig
,fer una guarderia ja que quan els al-
'lots pujaven a Calvià, els mestres
deien qu? no sabien res. Els pares
paguen tot lo de la guarderia i deci-
deixen (1,16 han de fer els nins.

Ara el M.E.C. posarà primer d'EGB.
Aqui si no ho pot fer el MEC. l'hauria
de fer l'Ajuntament. A l'educació seria
on haurien de posar els doblers.,	 •

!ts demencial gastar mil milions en
un any. Jo he duit els pressupostos
al jutjat perquè sari escandalosos.
S'ha de consultar els qui paguen i
axie) no es fa. S'han de reduir i racio-
nalitzar. No hi pot haver 900 milions
de gastos personals, aim') s'ha de des-
glossa.

- V.V.- Anem a la cultura. Coneix
el nom d'alguna possessió de Calvià?

- V.V.- Nota de la revista: en
va dir més de déu.

- V.V.- Sap quin va esser el ler.
hotel de Calvià?

- A. PizA.- Possiblement el Maricel
o l'hostal de Ca's Català, i a Peguera
el de Ca'n Tianet.

- V.V.- Especulació del terreny.

- A. PizA.- No m'agrada, però
no puc fer res i és beneit fer discur-
sos. L'Ajuntament hauria d'ajudar als
promotors de finques de protecció ofi-
cial. Si volem turisme , hi ha zones que
es dediquen a aim') i hauriem de recolzar
les vivendes socials a l'interior.
No podemfer truites sense rompre els
ous.

- V.V.- Com integrar els diversos
nuclis?

- A. PizA.- Hi ha una manera.
HI ha dos nuclis definits que són Calvià
i Es Capdellà i tot el demés la costa.
Se'ls pot unir fent-los sentir Calvià.
"Costa de Calvià" no uneix res. Hem
de tenir orgull d'esser calvianers,
ja sigui d'Iletes, de Portals o d'El
Toro. Pot esser cultural o esportiva-
ment. L'Ajuntament ha d'anar cap a
ells. Que els regidors s'acostin a
les zones, que les coneguin.

- VV.- Hisenda Pública.

- A. PizA.- EstA desfasada. Ens
esteim endeutant i no ho podem aturar.
Primer s'han de mirar les despeses
i les millores necessaries, i si no
es pot fer tot, es retalla i després
ja vendra sa recaudació. Ara recaudam
el maxim i ho guardam en un calaix.

- V.V.- Sap on és el salobrar?

- A.PizA.- Si, i ja no ho sera
mai més.

- V.V.- Sap on és la factoria
romana de peix?

- A. Pizá.- No.'

- V.V.- Sap quina és la muntanya
més alta?

- A. PizA.- El Galatzó.

- V.V.- Sap on és el Pi de Ses
Creus?

- A. PizA.- No però hi tenc curio-
sitat.

- V.V.- Sap on és Cala Rafeubetx?

- A. PizA.- Hi he anat a pescar
i a cercar esclatasangs, també he ajudat
a soldats perquè facin la "mili" alla.

- V.V.- Sap on va desembarcar
?ere el -C?7/71-moniels?

- A. PizA.- No.

- V.V.- Sap d'on ve el mot Peguera?

- A. PizA.- De pega. Pera hi
ha diferentes versions.
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- V.V.- Coneix la Revista VeInats?

Què n'opina?

- A. Pizá.-Si. Bé, va començar amb
molt d'entusiasme i s'ha refogat i
lo més important, no s'ha polititza-
da. I jo ja n'he vistes d'altres. Tot
i aim) que hi he vist articles que
no m'han agradat gens.

- V.V.- Es pensa presentar fre-
quentment davant el poble per fer un
resum de la seva gestió? Cada quan
de temps?

- A. Pizá.- Si. No pens mai estar
fora del doble. Llevaria les portes
del despatx. Si tenc majoria, ho faria
de forma oficial cada quinze dies i
per zones o particulars cada quinze
dies tairbé. I molt important, també
WTI) el personal de l'Ajuntament perqu.
les queixes nq s'enredin, evitar mals
enteniments i que diguin els seus pro-
blemes. Llevaria el rellotge i que
cadascú prengui la seva responsabilitat.
Hem d'explicar perqué feim les coses.

- V.V.- Té por a les critiques?

- A. Pizá.- No, en absolut,
no dic que les vulgui, preferesc que
m'ho diguin en persona i poder xerrar.

PASSATEMPS 

Quiniela política:

¿Se considera usted muy hábil?
Acierte los 17 concejales que estarán

presentes en nuestro Ayuntamiento y

vacile a sus amistades con su titulo

de "brujo-diplomado".

- V.V.- Qué opina d'aquesta entre-
vista?

- A. Pizá.- No som d'entrevistes,
però crec que la gent que ja em coneix
sap que el que dic ho mantenc. Jo no
faig promeses i els que les han fetes
les hauran de mantenir.

Tots els administrats tenen els
mateixos drets i els politics hauríem
de deixar les seves idees a la perxa
de l'entrada de l'Ajuntament.
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*ESQUERRA UNIDA pretén impulsar una forma participativa
de fer política. A la societat capitalista en qué vivim, s'en-
tén que només els "politics" han de preocupar-se dels temes
socials. Aixi cadascú roman a casa i la "política" es conver-
teix en quelcom per a "enterats", que se suposa es dediquen
a això per treure'n un profit.

*ESQUERRA UNIDA està en contra d'aquesta societat i d'aques-
ta forma de fer política. Només preocupant-se cadascú dels
propis problemes i de la seva relació amb els de la col.lecti-
vitat, és possible avançar. Només aixi s'evita la corrupció
dels càrrecs públics i es fa una gestic!) eficaç. Per això pro-
posam la creació de canals de participació, la informació com
a base de la nostra concepció per tractar els problemes socials
i politics.

*Diven que Calvià és el municipi més ric d'Espanya, pera
aim') no es veu realitzat en fets que afavoreixen Als treballa-
dors i a les classes populars. El salari social en forma d'edu-
cació i cultura, llocs de feina, sanitat, transports públics,
vivenda, zones verdes i equipaments... es negocia a la taula
del Ple de l'Ajuntament.

*La nostra experiència d'homes i dones que no es moven
només en temps d'eleccions, ens demostra que sols amb la lluita
podem aconseguir el que volem els treballadors, per aim')
ESQUERRA UNIDA, amb el teu suport i el teu vot, hi ha DE SER.
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ENTREVISTA AL CAP DE LLISTA 

D'ESQUERRA UNIDA 

MANUEL DOMENECH i BESTARD 

- VeInats: Perfil BiogrAfic?

- M.D.- El meu non és Manuel Vicenç
Doménech Bestard, tenc 33 anys, som
Mestre d'Escola i veInat d'Es CapdellA,
on he estat a l'Escola durant 4 anys
i ara estic destinat a Palma-Nova,
però m'han redestinat a Palma al Centre
d'Adults de Son Canals. Som fadrí.

La coalició electoral Esquerra
Unida, aglutina al Partit Comunista
els Pobles d'Espanya (P.C.P.E.), el
P.C.E., el P.A.S.O.C., la Federació
Progressista i per tota una série de
gent independent que no està d'acord
amb la línia que du el PSOE i que creu
que és necessAria una opció d'esquerres
en aquest país, que és el que vol esser
Esquerra Unida.

"0-e:41,th -

- Veinats.- Quina problemAtica
és la del Terme de Calvià?

- M.D.- Calvià és un municipi
molt dificil perquè té molts de nuclis
de població, és un municipi molt divers.
Si parlAssim només de Calvià i Es Capde-
11A trobariem que la situació és criti-
ca, pen') si ens n'anam de cap a la
costa el problema és més greu.

Encara que el fet d'anar de cap
de llista signifiqui que som un dels
alcaldables, la missió dels possibles
regidors que tengui Esquerra Unida
és defensar molt clarament els interes-
sos del treballador.

ere) com que a aquesta pregunta
no es tracta de dir el que nosaltres
volem fer sinó analitzar els problemes
que presenta aquest Terme nostre, anem
per feina.

Un dels problemes més greus que
surt a la darrera enquesta de l'INEM,
és el que diu que a CalviA hi Jia 1.600
aturats, aquest és un dels problemes que
ens han de fer reflexionar.

Estam a un turisme que viu fonamen-
talment del turisme, però tot i essent
important per Esquerra Unida, la nostra
opini6 és el que tothom es preocupa
perqué vengui més turisme, que es trobi
millor aqui, però ningú es preocupa
per les condicions de vivenda, les
condicions de feina, de tota una série
de gent que fa feina pel turisme i
que si estAs millor atesa, tengués
unes milors condicions, millor aniria
el treballador i al mateix temps el
turisme.

- VeInats.- Com veus la diversifi-
cació de nuclis a Calvià?

- M.D.- Està molt clar que hi
ha dues zones tradicionals, Calvi
i Es CapdellA, i després tenim tota
la franja costera, on, en diverses
situacions, hi ha unes minimes concen-
tracions de gent que viu i fa feina
(Son Ferrer, U. Galatz6...), mentres
que hi ha una série de nuclis on la
gent no està relacionada amb la vida
del poble sinó que hi fa feina o que
hi ve de vacances. El problema que
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veig jo és que moltes vegades es mira
i mês pels qui venen de defora que pels
qui viven dins el Terme, sigui Cnlvia,
ICapdellA o aquests nuclis en els que
'abans féiem referência.

- VeInats.- Ens podries fer un
resum del vostre programa?

- M.D.- El nostre programa és
molt senzill. La nostra fita és que
els nostres representants dins l'Ajunta-
ment toquin una sèrie de temes que
són comuns als altres programes electo-
rals, com sem els referits a educació,

1 centres de salud, transport, etc. Ara,
el que per ventura ens pot diferenciar
són una sèrie de punts concrets, com
per exemple el problema de la vivenda:
en aquests moments, ja sense fer menció
dels 1.600 aturats, com es pot comprar
un treballador una vivenda al Terme
de Calvià? Aix(!) suposa crear un Patronat
Municipal de la Vivenda o el recolzament
monetari per part de l'Ajuntament fent
una sèrie de vivendes, bé per comprar,
bé per llogar, per aquella gent que,
en aquests moments, per la situació
econômica, no es pot plantejar adquirir-
ne una.

Educació, tema de les guarderies.
L'actual govern de l'Ajuntament de
Calvià esta fent anques enrera en el
tema de les guarderies. El que no dema-
nam nosaltres és que hi hagi escoletes
cada mitja dotzena de cases, ara, de
la mateixa manera que, de la mateixa
manera que hi ha un grup especial de
policies municipals per quan hi ha
excés de treball durant l'estiu, que
s'habilitin les fórmules pertinents,
que no estribin en fer uns "aparcaments"
d'infants, sinó perquè quan més problema
i necessitat hi ha d'aquest aspecte,
que és durant l'estiu, i veure l'assump-
te dels horaris, que no en surtin perju-
dicats els treballadors; el fet és
que s'ha de menester un servei, que
és car, per() com que no el dona ningú,
que el doni s'Ajuntament que té medis
per a fer-ho, és un servici car perquè
s'ha de donar bé, per() hi ha serveis
deficitaris i un d'ells és aquest.

Continuant amb temes d'educaci6,
és necessari un Institut de BUP.
encaminat a facilitar aquests estudis
als fills dels treballadors.

Tema del transport públic. S'ha
de fer una programació molt detallada,
amb un circuit de circumvalaci6.

A l'aspecte dels esports, hi ha
que reconèixer que s'han fet moltes
de coses, però encara n'hi ha per a
fer. Això entra en relació amb el pro-
blema del transport, quan pensam que
tenint el Palau d'Esports a CalviA,
es va necessari habilitar un sistema
perquè la gent s'hi pugui traslladar.

El gran tema municipal és el turis-
me, el qual nosaltres miram des d'un
altre punt de vista: ler.- patronat
Municipal de Turisme on hi estiguin
representats Ajuntament, sindicats,
forces socials i emprasaris. A través
d'ell l'Ajuntament hauria d'imposar
els seus criteris, perquè fins ara
s'estan donant unes subvencions a uns
senyros i el que aquests fan es gastar-
les en promoció del seu propi establi-
ment turístic.

Actualment la promoció del turis-
me està en mans dels hotelers, quan
el turisme no és tan sols d'ells.

Els treballadors es troben amb
unes tendes amb articles a preus molt
elevat. S'haurien d'organitzar unes
oficines d'Informació al Consumidor
que controlas qualitat, encara que
o ho podria fer amb el preu perquè
estam a un mercat lliure, per() promoure
iniciatives destinades a ajudar a la
gent, com per exemple cooperatives.

En quan a Urbanisme, tenim la
revisió del Pla General d'Ordenació
Urbana. El nostre Terme està saturat,
inclús a l'oferta i demanda, per la
qual cosa s'ha de procurar augmentar
el turisme en qualitat i.no en quan-
titat, la qual cosa pressuposa una
major professionalitat i dedicació
de cap al món turístic, i, en la mida
de que la gent que fa feina pel turisme
tengui espais verds, zones habitables,
escoletes, l'Urbanisme s'ha de fer
en funció de l'home i, en principi,
del que viu damunt aquest terreny,
que sem els treballadors. Jo crec que
així hi surtirem guanyant els uns amb
els altres, tant els qui venen com
els qui són d'aquí.
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S'ha de frenar la construcció

incontrolada en tots els sentits, in-
vestigar determinades urbanitzacions,
fer que es definesquin entregant-la
o no, preservar les zones que encara
queden verges, medi ambent, jaciments
arqueològics.

- VeInats.- Quines Arees destinarás
als membres de la teva llista?

- M.D.- La nostra candidatura,
ncapgalacTW—T)er jo mateix, té una sèrie
de persones que són treballadors (d'hos-
teleria, d'administració local, d'ense-
nyança...) que és gent lligada al movi-
ment obrer.

Formam lin bon equip. Una cosa
que nosaltres consideram fonamental
és la participació ciutadana, no ente-
nent-la com a participació de forces
vives, o com fa el PSOE que atreu les
avantguardes, per tant nosaltres inten-
tarem fer renéixer aquesta participació
i atracar la gestió.

La nostra no és una llista que
es presenta per col.locar i un regidor
i "fins d'aqui a 4 anys", sine) amb
voluntat de crear infraestructura,
no tan sols a aquest Ajuntament, sine)
per tot aqui on va E.U. i això vol
dir Reglament de Participació Ciutadana,
intervenció en els Plenaris, referendums
municipals, etc.

- Velnats.- Quin pressupost teniu
per la campanya? D'on treis els doblers?

- M.D.- Nosaltres tenim molts
pocs doblers. Durant la campanya farem
un cartell, un resum del programa elec-

toral i després els col.loquis. Això
pot pujar, com a molt, fins a 100.000
pessetes.

Els doblers surten de que els
partits fan una aportació, els indepen-
dents que es presenten també en fan
una aportació i després de la col.la-
boració dels ciutadans.

- VeInats.- Quants afiliats teniu
al Terme?

- M.D.- Al Terme hi ha una cèdula
del P.C.P.E., després el P.C.E. té
la seva organització, però jo no et
puc dir tota la gent que tenen. En
aquests moments, movilitzats amb la
candidatura d'E.U. hi pot haver un
centenar de persones.

- VeInats.- On es pot localitzar
la seu del teu partit?

- M.D.- Es el fet de sempre, nosal-
tres hem d'anar de manllevat i, en
aquest moment no ens podem plantejar
el tenir una seu nostra.

Però, podem afirmar que en tenim
moltes, perquè el domicili particular
de cada persona d'E.U. está obert a
tots els veInats, el lloc de feina
de cada treballador d'E.U, és una petita
seu de la coalició.

- VeInats.- Es un partit o una
llista d'independents?

- M.D.- Es tracta d'una colaició
electoral formada com deia abans, al
principi de l'entrevista.

- VeInats.- Quines garanties de
seriositat dona el partit?

- M.D.- Esquerra Unida està comen-
çant, va iniciar el seu camí amb la
convocatòria per Andalucia, que es va fer
abans de les darreres eleccions generals
i va treure 17 diputats, essent aquest
un dels motius de que el PSOE adelantás
les eleccions generals. Tenim una repre-
sentació parlamentAria i ara pensam
ue tenim moltes possibilitats per entrar
amb representació dins l'Ajuntament.

Som gent que duim bastants anys
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dins aquest maneig i pensam que podem
fer una bona feina, sobre tot perquè
pensam que aquest municipi no esta
ben governat, i ha de menester, no
el nostre govern perquè en aquest moment
no ens plantejam com alternativa, però
si fer que el PSOE no miri cap a la
dreta i es giri de cap a l'esquerra.

- VeInats.- Perquè vos presentau
a Calvià?

- M.D.- Anteriorment, E.U. baix
les sigles del P.C.E. va tenir un regi-
dor independent, a la segona legislatu-
ra no hem tengut cap representació
municipal, però creim que en aquest
moment és important que dins el Consis-
tori hi hagi una representació de l'es-
querra.

- VeInats.- Quants regidors pensen
treure?

- M.D.- Pensam que el primer regi-
dor esta assegurat, el segon és proba-
ble... 3 seria un bon número.

- VeYnats.- A continuació anam
a tractar dels problemes especifics.Cp--
mençam amb el transport públic?

- M.D.- Es totalment insuficient,
hi ha d'haver un servei de circumvala-
ció. El cas concret del Palau d'Esports,
o de la gent que necessita pujar per
feines a l'Ajuntament, necessita d'un
bon servei de transports, que serà
deficitari, que ha d'estar molt ben
estudiat, però és fonamental el que
hi hagi un servei de transport públic
així com toca, amb microbusos,etc.

- VeYnats.- Problema 	turístic,
qualitat o quantitat.

- M.D.- Estâ clarissim que quali-
tat, per() no tan sols de cara en els
turistes din6 qualitat de cara a les
persones que fan feina damunt el turisme.

- VeYnats.- Balearització de la
costa. Destrucció indiscriminada.

- Esta balearitzada en la
seva majoria. Per tant aquesta qualitat
de que abans parlavem s'ha de dirigir
també a la gent que viu i treballa

no tan sols a la costa, sinó també
a l'interior, perquè alla també s'ha
produit aquest fenomen.

- VeInats.- Pla General d'Ordenació
Urbana.

- M.D.- S'ha de revisar amb aques-
tes caracteristiques.

El municipi en general esta satu-
rat, el que hi ha que intentar és millo-
rar la infraestructura, no tot a càrrec
de l'Ajuntament. El que no es pot fer
és tancar-se a tot tipus de construc-
ció, per() s'hi ha d'anar amb molta
més eima, molt més racionalment de
com s'ha fet.

- VeYnats.- Normalització Lingüís-
tica.

- M.D.- Després del mural que
tenim plantat a la façana del vell Ajun-
tament, pensam que no ha de ser l'Ajuta-
ment sinó una funció de llengua, de
costum de viure. Mentres tenguem "gue-
tos", entés en el bon sentit de la
paraula, on. només visquin persones
forasteres i no hi hagi centres de
elació, arrelament ala terra, mentres
no es conseguesqui això, no hi haurà
normalització.

Normalitzar l'escola, l'ajuntament,
endavant, però també s'ha de cuidar
molt aquest aspecte de cultura popular,
el sentiment de poble, que és el que
farà que la gent s'integri i no només
en la llengua.

- VeYnats.- Educació.

- M.D.- esta clar que el punt
fonamental en aquests moments, com
deia abans, és l'Institut de BUP.,
Hi ha que fer un esforç més de dotació,
però només d'això perqué no és només
problema d'això, sinó problema de parti-
cipació, d'assciacions de pares, d'esco-
la de pares, perquè no sempre amollant
doblers s'arregla tot.

Hem de fer que l'educació sigui
un tema no tan sols dels mestres, no
tan sols dels al.lots ni de la gent
que vagi a escoles de pares i d'adults.
S'ha de començar per aconseguir que
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l'educació sigui un tema de tots i
no únicament dels especialistes.

- VeInats.- 	 Especulació 	 del
terreny.

- M.D.- Esta clar que aqui és
nefasta. L'ideal seria una municipa-
lització del sól urbà, per() som cons-
cients de que no es pot fer, per tant
l'Ajuntament hauria de tenir el maxim
de s(5 l possible i evitar el procés
especulatiu.

- VeInats.- Com integrar els diver-
sos nuclis?

- M.D.- Es una feina dificil,
però jo crec que per integrar el que
hi ha d'haver primer és comunicació,
i en aquest moment no n'hi ha. Després
hi ha que intentar crear consciência
de poble, no de poblet folklòric, recu-
perant tot el que ha estat Mallorca
fins ara, però, la cultura popular
s'ha d'anar fent una miqueta cada dia,
i no és tan sols recuperar el que va
passar fa una sèrie d'anys, sine) anar
creant cultura.

En el moment que hi hagi comunica-
ció i la gent estimi el terme, la gent
es sentira seu el terme i s'acabarà
aquesta guerra existent.

Per exemple, una cosa que seria
fonamental en aquest sentit: colònies
d'estiu. Aqui tothom estiueja menys
els fills dels treballadors, això crea-
ria una integració. La platja casi
casi és més dels estrangers que no
de la gent que viu aqui.

- VeInats.- Hisenda Pública.

- M.D.- Aqui torna surtir el tò-
pic de l'Ajuntament més ric d'Espanya
Amb 2.600 milions de pessetes, que
no es gasten bé i a més es recauden
malament. No s'ha arribat al moment
de calcular que no és el mateix un
senyor que fa de cambrer o esta aturat,
que pagui "x" pessetes per una tasa
que un senyor que té un xalet. S'ha
de revisar a fons des del punt de vista
del treballador.

Encara hi ha molta cosa per a
recaudar (indústries amb beneficis,
xalets de molts de metres...)

- VeInats.- Ara venen una sèrie
de preguntes de cultura del Terme.
Per començar, coneixes el nom d'aigu-
na possessió de Calvià?

- M.D.- Ses Algorfes, Son Claret,
Torà, Peguera, Son Vich Vell, etc.

- VeYnats.- Saps quin va esser
el ler. hotel de Calvià?

- M.D.- Crec que el Maricel.

- VeYnats.- Saps on és el Salobrar?

- M.D.- Per la zona de Sa Porras-
sa i Magaluf.

- VeInats.- Saps on és la factoria
romana de peix?

- M.D.- A Santa Ponça, devora
un hipermercat.

- VeYnats.- Saps quina és la mun-
tanya més alta del Terme?

- M.D.- En es Puig de Galatz6,
s'hi fan carabasses blanques,
al.lotes mostrau-me ses anques
que jo vos mostraré es gorrió.

- VeInats.- Saps on és el Pi de
ses Creus?

- M.D.- Per la Serra de Na Burgue-

- VeInats.- Saps on és Cala Rafeu-

- M.D.- Se que hi ha cosa de mili-
tars... Per devers Cala Figuera...

- Velnats.- Saps on va desembarcar
en Pere el Cerimoniós?

- M.D.- A Peguera.

- VeYnats.- Saps d'on ve el mot
Peguera?

- M.D.- D'una fabrica de pega.

sa.

betx?
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- VeInats.- Coneixes la Revista
VeInats? Què n'opines?

- M.D.- Tenc l'honor d'haver escrit
un article al primer nombre de la Revis-
ta VeInats criticant la gestió de l'an-
terior Batle, que ara es torna presen-
tar a les eleccions municipals com
a cap de llista d'una determinada opció
política, que em va dur al jutjat
naturalment, vaig surtir absolt amb
tots els pronunciaments favorables.

La Revista VeInats esta cumplint
una important funció jo desig que
seguesqui, milorant la linia que ha
duit fins ara.

- VeInats.- Et penses presentar
frequentment davant el poble per a
er un resum de la teva gestió? Cada
quan de temps?

- M.D.- No tan sols presentar-
me davant el poble. Com s'ha vist abans,
un dels punts del programa és la parti-
cipació ciutadana, i això no és redueix
a que el regidor monti una assemblea
per mostrar uns planols, sine) que la
gent participi abans que s'hagi let
tot.

La periodicitat de les presenta-
cions la dura la mateixa dinâmica,
esta clar que s'ha de fer un seguiment
continu de la feina que es fagi dins
l'Ajuntament, el que tampoc pot esser
és cada setmana convocar una assamblea,
pera el que deia , abans de tenir les
coses enllestides, convocar assamblees
generals i arribar inclús fins al refe-
réndum municipal damunt temes d'una
erta importancia i després fer habitual
la participació dels veInats en la
preparació, en la gestió i amb el segui-
ment de les feines municipals.

- VeYnats.- Tens por a les cri-
tiques?

- M.D.- No, per una cosa, perquè
si són critiques que no tenen fonament
no hi ha perquè fer-les cas i segon
perquè si són critiques que són encer-
tades, em poden ajudar a millorar la
meva feina com a regidor, per lo tant
els accept.

-NAzitA Ji 9
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Hoaizontaie.s.- 	 1.-DeApojo 	 dei
enemiyo.Convite entae paimeaois

2.-4itaae.Vocai.41eao
i tejado. 3.-Ciento cuanta y nueve.
7aeisciento.s.Paión dei aima. 4.-Paepo-
isic.ión In/sepaackie.De/ecto/s.Campeón.

,5.-Vocai.4aaojaa,Aec1zo7aa.Vocai. 6.-
Doy an coate.Nedida de Aupea/.icie.
7.-Cononante.V.iatud teoioyai.Con/sonan-
te. 8.-4i aevéA,nota muicaidiaLitación
painc-ipai de ia caaa. Sga comeaca-
ie,s. 9.4joitao miiitaft.Hoyaa.4i aevéis,
camino, conducto. 10.-4geatuaa hecha
en ia teia paia agaochaa ei gotón.anco.
Cueano. 11.-Noyueaa.7eaaeno eco y

Ve4LicaizA.- 7.-VaA4lja poco honda
de toade ancho.4cto de tiAaa. 2.-Oxido
de hieaao.Con4onante,Humedezco,empapo.
3.-Iyuai, ,semejante. 4i aev,coche

aeai/oame,ai izevé. 4.-
Nota mu4s.icai,ai aevi.Pizza,3a de gaano
cocido,con ia's que /se cugjze ia techum-
gae.Nota 5.-Conisonante.Capat07.
Cincuenta. 6.-Medida de mipea/icie
antiyua.4i aevé4,yogeanadoa de un e,stado
muJsuim4n. 7.-Vocai.Que caia.Vocai.
8.-4i aev,s,imtoio de ia piata.Dei

. V.e4,a0 4sea.Voz miIJI an. 9.-Yeano de
pana peiscaa.De e-sa maneaa.

10.-Paepo,sición.Vocai.Situoda. 11.-
7--oamae eaa.ReiaLivo a ia maaina.

jo/sep Surinez. 
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UNIÓ CALVIANERA

ENTREVISTA AL CAP DE LLISTA 
D'UNIO CALVIANERA 

RAFEL XAMENA MATAS 

VeTnats: Perfil bioRrAfic.
Va néixer el 19 de febrer de 1942

Ciutat, fill .d'una familia molt humil
per mostre el seu pare no va dur

sabates fins fa 17 anys per no poder-
se-les comprar, era d'ofici calafat.

En Rafel és casat i té dues filles
de 18 i 17 anys. De professió és comer-
ciant. Va venir a Calvià a l'edat de
28 anys i va comprar unes parcel.les
a Son Font a causa de la racomenaci6
del metge de prendre aires saludables,
de garriga, per la millorança d'una
malaltia de pulmó que patia.

Va ser desconegut fins fa 6 anys
que es va ficar en política i des de
fa 4 anys és a l'Ajuntament com a regi-
dor. Diu que se sent integrat plenament
dins la vida calvianera i que té moltis-
sims amics per tot arreu del municipi.

Després d'aquestes petites notes
sobre la vida del nostre entrevistat
passa a contestar el qüestionari que
hem preparat per a tots els partits
que es presenten a les properes elec-
cions:

VeTnats: Quina és la problemática del
Terme de Calvià?

Rafel Xamena - Es un Municipi que creix
i els problemes no estan mai aturats,
sempre n'hi ha de nous. El més important

trobar una solució per aturar la
pujada de contribucions i per fer front
ìl deute de 2 mil milions que té el
nunicipi. Li preocupa sobretot que
il poble no tengui a canvi compensacions

se demana on van aquests dobbers
lue se recapten.

Una altra cosa que el preocupa
és el manteniment o augment del turisme
cap a Calvià. Li preocupa molt la situa-
ció de les finques riístiques ja que
si s'aturAs el turisme no tendriem
de quê viure. Dins la política Municipal
troba que Calvià i Es CapdellA hauria
de tenir Residència, perà no hi ha
unes perspectives "halagueflas".

"VeTnats- Com veu la diversificació
dels nuclis a Calviá?

Rafel Xamena - La diversificació és
un alicient per fer més bona gestió.
Arribará un moment en que els nuclis
se tocaran, i és molt important fer
una bona coordinació entre l'Ajuntament
i les AAVV, que creu que si existeix.

VeTnats - Pot resumir el seu programa?

Rafel Xamena - El programa fins dia
9 de maig no se fará, i el duran a'
terme persones de diferents nuclis
que nos diran la seva problemática.

Ens adelanta que el programa, tanmateix
no pot surtir del que diuen els Estatuts
del seu partit

A continuació els ens comenta:

1- Se fará una gestió amb els pasos
que nos visiten: Tour-operators/empresa-
ris/ajuntament perquè hi hagi manco
diferència entre la temporada alta
i baixa que repercuteix directament
sobre s'empresari.
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2 Voldriem rehabilitar les finques
rústiques i que la gent hi visqués
ells, iguals que un temps.

I- Creu que el teme té un nivell cultu-
al acceptable, encara que hi manquin
ilgunes escoles.

4- En aquest punt hi ha molta tasca
a fer per() sempre en cooperació amb

INSALUD:
- metges en els pobles
- farmácies (bons torns)

5- Nos preocupa que se donin morts
per sobredosi de droga,i creim que
una forma d'evitar-la és la distracció,
el deport...

6- En el partit hi ha una perfecta
harmonia entre petits empresaris i
treballadors,si hi ha qualque calvianer
aturat feim una carta als mateixos
empresaris i li trobam una feina tot
d'una.

7- Aquest és un problema que tant exis-
teix a nivell nacional com a local.Ipten
tarem dotar millor a la nostra policia
municipal i cooperar amb la GuArdia
Civil i també fer gestions per aconse-
guir un "quartelillo" de la policia
Nacional ,a1 igual que l'Arenal de
Llucmajor.

8- S'ha de fer un millor és dels imposts
i intentarem trobar una fórmula per
no pujar-los.

9- S'han de cercar maneres perque els
joves disfrutin de les mateixes coses
que els nostres pares varen disfrutar:
jocs,balls...

10- Ja que el próxim Consistori revisará
el Pla d'Ordenació,farem tot el possible
perque hi hagi més espais naturals
i manco ciment.

VeInats - Quines arees té destinades
als membres de la seva llista?

Rafel Xamena - La nostra llista és
ampla i hi ha gent de totes les zones
i tots els oficis,hi ha especialistes
en turisme,agricultura,restauració...No
tendrem problema si guanyam,en distri-

buir els cArregs.

VeTnats - Quin pressupost,tenen per
aquesta campanya electoral i d'on treuen
els doblers?

Rafel Xamena - Els partits politics
"grossos" tenen la Central a Madrid,la
sucursal a Palma i la delegació a Calvià
i s'han de posar baix les ordres dels
poders fActics.Noltros sabiem que les
eleccions eren a plaç fixo i ja hem
fet rifes,hem recaptat petites col.labo-
racions d'afiliats i simpatitzants
i també disposam de les quotes.

Som un partit de calvianers i
amb calvianers,ningú de defora nos
dirà com ho hem de fer.

Tenim de pressupost per la campanya
el permés per la llei:20 N per habitant.

VeInats - Quin número d'afiliats tenen
en el terme?

Rafel Xamena - tenim 287 afiliats,és
una afiliació grossa i constant,els
únics requisits que demanam per entrar-
hi és que siguin calvianers i honrats.

VeInats - On es pot localitzar la seu
del seu partit? Es un partit o una
llista d'independents? Quines guaranties
de seriositat dóna la seva llista?

Rafel Xamena - La nostra seu és "S'Ofici
neta",molt modesta,a1 carrer Major
32.

Es un partit que va néixer el
29-1-1985 i està inscrit en el tom
I,fol 552 del llibre d'inscripcions
de Partits politics a Madrid.

Si no guanyam seguirem estudiant
i vetllant per la problemAtica municipal
per() sempre en linea independent.No
tenim intenció de pactar amb ningú
però di d'ajudar.Noltros donam guaran-
ties de transparència.Eš un partit
per a durar.

VeInats - Per quê es presenten a CalviA
i no a un altre lloc?

Rafel Xamena - Per sentiments,noltros
no tenim interessos propis: no som
constructors ,ni urbanitzadors ,ni tenim
negocis que haver de declarar de interés
social.Nos nos interessen ni els viatges
ni els "banquetes".
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VeYnats - Que Pensa de la diversificació

;

de nuclis d'aquest terme?
Les nostres pagues,a1 manco la

meva aniran destinades a beneficència.No
més nos uneix un interés per el poble.

VeInats - Quants de regidors pensen
treure?

Rafel Xamena - Anar tots sols significa
guanyar.Si se va amb la idea de pactar
amb altres forces polítiques,e1 que
se fa és enganyar als afiliats i votants
I el partit que actúa així és ja un
partit derrotat.

VeInats - 	 Anem ara a analitzar un
a un,temes concrets. Quê pensa del
problema del transport públic?.

Rafel Xamena - Calvià creix molt i
els transports s'han de posar al seu
nivell,han d'esser rApids,segurs i
eficaços i freqüents.

VeInats - I del probleme turístic que
és preferible la quantitat o la qualitat

Rafel Xamena - Hi ha que selecionar
sense perdre la quantitat.Farem l'impo-
sible per fer-ho,per,5 sense fer tans
viatges.

VeInats - I que opina de la "balearitza-
ció de la costa?

Rafel Xamena 	 me remet a l'article
10 dels nostres estatuts.
VeInats - I del Pla General d'Ordenació
Urbana?

Rafel Xamena - S'ha de revisar.

VeInats - Sobre la normalització lingüís
tica?
Rafel Xamena - A mi m'agrada l'accent
calvianer.Els peninsulars i estrangers
no tenen probleme en entendrer-ho però
si en xerrar-ho,i moltes vegades la
culpa és dels mallorquins.

VeInats - Quê pensa de l'especulació
del terreny?

R
Rafel Xamena - Hi ha zones accessibles
als treballadors;encara que a vegades
són ells mateixos que al tornar-los
vencre fan pujar els preus.

Rafel Xamena - Es impossible inregrari
els diferents nuclis ja que cadascún
té la seva AA.VV amb una dinâmica dife-
rent.

VeInats - Ara anem amb un parell de
preguntes culturals:

Sap el nom d'alguna possessió

Rafel Xamena - Les he "patejades" totes,
ja que jo he estat a la Comissió d'Agri-
cultura amb una dinâmica forta,en diré
qualcunes:Banatiga,Mofarés,Ses Algorfes,
Son Alfonso...

VeInats - Sap quin va ser el primer
hotel de Calvià?

Rafel Xamena - El de'n Pep Rosses a
Palma Nova ? o el Villamil a Peguera.

VeYnats - Sap on es troba el Salobrar?

Rafel Xamena - Ja quasi podem' dir on
era:Devora Sa Porrassa.

VeInatE - Sap on es troba la factoria
romana de peix

Rafel Xamena - No, Santa ponça.

VeInats - I la muntanya més alta?
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Rafel Xamena.- El Galatzó.

VeInats.-On és el Pi de ses Creus?
Rafel Xamena.- No.
VeInats.- Sap on és Cala Rafeubetx?
Rafel Xamena.- On hi ha la bateria.
VeInats.- On va desembarcar en

Pere el Ceremoniós?
Rafel Xamena.- A Sa Porrassa.
VeYnats.-Sap d'on ve el mot Peguera
Rafel Xamena.- No.

VeInats.- Coneix la revista "Veinats"?
Què en opina?

Rafel	 Xamena.-Ja 	 ho 	 crec.Opin
que ses persones que la fan ho fan
d'una forma dessinteressada i és d'admi-
rar,ja que aquestes coses no solen
durar molt.

VeInats.-Es pensa presentar frequen
ment davant el poble per fer un resum
de la seva gestió?

Rafel Xamena.- Quan el poble me
requeresqui,sense plaços fixos ni condi-
cionants.

VeInats.- Te por a les critiques?
Rafel Xamena.-No.Ho procur fer

el millor possible.Les critiques ajuden
a corregir-se.

VeInats.- 	 Què	 opina 	 d'aquesta
entrevista?

Rafel Xamena.-Són realment necessa-
ries per donar a conèixer la qualitat
i categoria dels candidats.

CURSOS DE CATALA

L'Ajuntament ha aAAi&at u un acoAd
anzL i'OtAa CuLtuAai DaieaA, pei quai

poa a diJspo/sició municipai a ana
eApeciaiiJs.ta en Lien gua Catalana que
dedicaAd ia maul del -seu temp a donaA
ciaJme/3 L 'attAa mi.tat a /eA /un-
cionA dic2A/seis4oAament a i'Ajuntament.

Lei cia,me,s e /atan a Cai vid
i a Santa Ponça. Si voieu AeaAe

oAmació, anau a ia Bitiioteca de
CaiLuld o a i'Ecoia de Santa Ponça.

ANIMAU-VOS I APRENEU L4 VOS 7R14 LLEN9UA 

EN EL TRIATHLot.1
NO DEJARDN1 PARTIGlekk

k LOS PUL-PoS PORQQE
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Aparece con saldo positivo los
resultados de este mes cosechados por
el C.D. Calvi, pues de cuatro partidos
jugados, dos en casa y otros dos fuera,
ganó dos, empató uno y perdió otro.
Siendo que el empate fue en Moferès,
sumó otro negativo en su cuenta, restan-
do posteriormente dos en una de las
alidas en la que logró el triunfo.

Analicemos 	 estos	 partidos. 	 El
primero del mes lo disputó en Calvi,
venciendo al Alayor por 1-0. El siguien-
te supuso un desplazamiento a Menorca
para enfrentarse al líder, el auténtico
coco de la competición, perdiendo por
la minima, 1-0, cuando todo el mundo
se esperaba una goleada de escándalo.
De nuevo en Moferès, recibe al Baleares,
con el que sólo se pudo empatar, 1-
1, si bien hay que hacer constar que
el Calvià, parodiando al Mallorca,
perdió un punto en el tiempo de descuen-
to. En su siguiente salida, concreta-
mente a Santanyí, demostró su recupera-
ción consiguiendo la victoria por 2-
1.

Y ahora a esperar que nos deparan
estos tres partidos que quedan por
disputar.

Esperemos que nos sonría la for-
tuna.

Que así lo veamos.

S. Barceló. 

Tercera División

SP. MAHONES
At. Baleares
Santa Eulalia
Badia
Constancia
Portmany
Alarto
Mayor
Ferreries
Manacor
Ibiza
Hospitalet
Santanyí
Murense
Son Sardine
Escolar
Calvii
Montuiri
Sóller
Isleno

35 24 5 6
35 18 II 6
35 16 12 7
35 15 14 6
35 17 9 9
35 15 9 II
35 15 9 II
35 14 10 II
35 11 13 II
35 14 7 14
35 12 10 13
35 11 10 14
35 11 10 14
35 12 6 17
35 6 16 13
35 9 10 16
35 7 13 15
35 9 9 17
35 6 11 18
35 7 8 20

75 25 53 *17
65 40 47 *11
56 32 44 *10
46 29 44 *8
61 33 43 *9
55 43 39 *3
55 58 39 e5
53 37 38 *2
33 32 35
	 I

61 61 35
	 •1

40 41 34 —2
37 44 32
31 54 32 —4
44 58 30 —4
27 40 28 —6
45 69 28 —6
38 45 27 —9
32 50 27 —9
36 67 23 —13
28 55 22 —10

Regional Preferente

*5

20
18
17
18
16
18
13
13
14
14
11
11
II
9
9
9
7
4

33
33
33
33
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32

6 7 52 26 46 •14
7 8 70 37 43 *13
8 8 47 24 42 *10
6 9 60 30 42 *8
8 8 55 31 40 *8
4 I! 53 40 40 *6

12 8 29 25 38 *10
9 11 40 46 35
6 13 55 47 34
5 14 38 43 33 —1
8 14 52 66 30 —2
8 14 51 67 30 —4
6 16 48 51 28 —6
10 14 44 51 28 —6
7 17 35 50 25 —9
6 18 33 49 24 —10
7 19 32 58 21 —11
6 22 29 88 14 —16

LLOSETENSE
Santa Ponsa
Alcbdia
Cade
Andratx
p 

Campos
A r tit
12L. Victoria
Margaritense
Cardassar
Ses Salines
Porto Cristo
Esporles
Arenal
Felanitx
La Unión
Cultural    
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la forta afició a la música que se

veia clar que podia acabar en professió

per ell,li agrada particularment el

piano.Una vegada acabada la carrera,s'hi

va dedicar de ple al jazz,primerament

tocant a Palma un parell d'anys i des-

prés anant-se'n al nort d'Europa,concre-

tament a Estocolmo (Suècia),ha estat

una nota molt interessant a la seva

vida,e1 viatjar tant perque a cada

lloc la gent té una manera de veure

la vida,diferent.AllA se va desenganar

un poc de la música de jazz com a prof es

siója que la tenia molt idealitzada.

Després d'això se va dedicar al

Anàlisi d'Empresa,a la importació de

maquinària d'acers suecs a Barcelona.

També se dedicAa Paris al disseny de

moda i a la fotografia.

Sempre havia sentit molta curiosi-

tat per la filosofia'i cultura oriental,

I va tenir oportunitat de partir cap

a l'Orient, quan li varen encarregar

un reportatge fotogrAfic, juntament

amb dos periodistes francesos, sobre

la guerra del Kurdistan, que ja feia

anys que existia, però no s'havia dit

res d'ella. Després d'aixe) va decidir

quedar-se i tornar tocar el piano a

Teheran i estalviar una mica de dobbers

per a continuar el viatge per l'Orient;

aquesta experiência li canvi l'escala

de valors sobre la vida de tal manera

que sempre que pot hi torna a una casa

que té a Goa (una ex-colônia portugue-

sa, que per haver-ho estat no és tan

pobra com gran part de la resta de

Ia India. Ha recorregut l'Himalaya,

ribet,...

ENTREVISTA AL CAP DE LLISTA 
D'UNIO MALLORQUINA 
JOSEP FERRER FILLOL 

Hem estat rebudes molt amablement 

per Josep Ferrer,cap de llista del

partit Unió Mallorquina. Primerament

li hem demanat que nos donAs un parell

de notes de la seva biografia que

aqui vos reflexam al igual que les

altres respostes al qüestionari que

ha el.laborat la revista.

Josep Ferrer va nèixer a Valência

pers tot d'una va venir a viure a Ciutat

Va estudiar el batxillerat a Montessión.

Va fer la carrera de Dret,obligat pel

seu pare,a causa de distreure'l de     
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Ha estat més de 20 anys enfora

de Mallorca, i fa 4 anys va decidir
tornar-hi. Quan va arribar li varen
oferir la feina de jutge i és la primers
vegada que ha disfrutat del Dret, que
ii feren estudiar, de tal manera que
li ha sabut molt de greu haver de deixar
momentAniament aquesta feina tan apas-
sionant.

Va venir a viure a la Costa den
Blanes i el varen animar a que entrAs

com és el creixement evolutiu accelerat
I més concretament les deficiències
de Calvià es troben a la manca de infra-
estructura pel creixement que té, que

no se podia preveure. Ara bé, dins

el Terme de Calvià, llevant els proble-
mes de turisme j urbánització que són

els dos motors més importants, hi ha
altres problemes que estan per tot

com sail: Inseguritat ciutadana, expan-
sió de la droga i els problemes de

la tercera edat. Quant a n'aquests
darrers actualment el concepte de la

a la Junta Directiva de l'Associació
de Veins, arreglant moltes coses i
en ganes de seguir-ne fent, aixa li
ha servit per entrar en un contacte
directe amb l'Ajuntament i els problemes
de la Zona.

Actualment és casat amb una dona
americana, amb la que se du molt bé,
que li ajuda molt i amb la que és molt
feliç; té un fill d'un primer matrimoni,
a Suècia, pera ja està surat: té 24
anys i és casat.

Després 	 d'aquesta 	 introducció
de la persona de'N Pep Ferrer passam
al questionari:

VeYnats - Quina és la problemAtica
del Terme de Calvi?

Pep Ferrer - Hi ha uns problemes gene-
rais que passen a gran part del main,

familia ha canviat i les residències
són una bona solució als seus problemes:
s'entretenen, se diverteixen, se troben
a gust.

Un altre tema molt important que
ja UM va tractar fa 4 anys és el Pla
de Reconversió d'algues residuals el
qual el Govern Balear no n'ha fet cas
fins ara, i és molt important per la
part d'economia rústica del terme,
perquè Mallorca era agricole i autosufi-
dent en un temps i amb l'arribada
del turisme s'ha perdut. Jo faria una
rehabilitació de les finques rústiques
combinant aixi turisme, agricultura
i indústria.



VeInats - Com veu la diversificació
dels nuclis de Calvià?

Pep Ferrer - ës una problemAtica geogrà-
fica que fa que el municipi tengui
problemes diferents a altres,és un
problema i no ho és.ës una realitat.S'ha
de coordinar.Jo crec que l'Ajuntament
a d'estar a CalviA i ha de tenir ofici-
nes delegades als diferents nuclis
perque la gent no s'hagi de desplaçar
per petites coses.

VeInats - Nos pot informar del seu
programa?

Pep Ferrer - Encara no puc fer campanya,
és el programa d'U,M. (l'entrevista
se va fer abans d'obrir-se el periode
de campanya).
VeInats - Quines arees té destinades
als membres de la seva llista?

Pep Ferrer - Encara no he tengut temps
de dedicar-m'hi,ja que encara estic
resolguent sentències pendents per
deixarei jutjat al dia.

VeInats 	 Quin pressupost té per la
campanya i d'on treu el dobbers? 	 •

Pep Ferrer - Hi ha un fons d' U.M.
jo particularment vull convèncer a
tota la gent,hotelers...a que
al partit,ja que és l'únic partit
qui .L'estratègia per resoldre els
mes,és resoldre'ls noltros i no
els resolguin des de Madrid.

Veinats - Quin 0 d'afiliats té al
terme?

Pep Ferrer - No ho sé exactament,però
on hi ha més és a Calvià i Es CapdellA.

VeInats - On es pot localitzar la seu
del seu partit?.Es una partit o una
llista de independents? Quines guaran-
ties de seriositat dóna el seu partit?.

Pep Ferrer - La nostra seu és a Calvià
poble,a1 carrer Jaume I.

U.M. és un partit que no ha volgut
dins les seves llistes cap independent.
Per aquestes eleccions s'ha procurat
renovar quasi tots els noms de la llista
anterior,i estic content de que en
Carles Alabern es presenti de nou,ia

que ell coneix molt bé la dinâmica
de l'Ajuntament.
El partit d'U.M. dóna aquesta guarantia
de seriositat.

VeInats - Per què es presenten a Calvià
i no a un altre lloc?

Pep Ferrer - Perque hi visc.

VeInats - Quants regidors pensen terure?

Pep Ferrer - Tots.

VeYnats - Passam ara a analitzar temes
concrets:

Que pensa de la situació del trans-
port públic?

Pep Ferrer - S'ha de revisar tot:Trans-
ports,carrateres,sanitat,ports... D'aquí
sis mesos podré parlar-ne més ja que
estaré més informat.

VeInats - I del problema turístic?

Pep Ferrer - Jo som partidari de menys
quantitat i més qualitat,fins ara hi
ha hagut una manca de planificació.Hem
acabat venent unes vacances molt barates
i a més la major part dels dobbers
se'ls queden els Tour Operators.L'illa
és limitada en quant a terreny,polució,
aigua.Es precis que tothom hi col.labori
els hotelers haurien de seleccionar
i que els hotelers hi seleccionin un
poc.A la meva gestió vull tenir més
contacte i fer més concienciació dels
mallorquins,forasters i estrangers
que estam aquí per lluitar en una matei-
xa direcció.

VeInats - Que troba de la destrucció
indiscriminada de la costa?

Pep Ferrer- Ja s'han fet massa desbarats
No vull aturar la construcció perque
dóna feina a molta gent però si planifi-
car-la d'una manera més racional.Me
vull aficar fort en la protecció del
paissatge. que pensa de la-,Iiiagarmg>
del Pla Gal. d'Ordenació Urbana?
VeInats -
Pep Ferrer- Hi ha que consensuar les
coses importants i pactar si és necessa-
ri.

VeInats - I del tema de Normalització
lingüística?

ajudin
mallor
probij
queens
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1-'ep ferrer - Es una arma de "doble
filo".Som partidari de que sigui més
una invitació i no una imposició,perque
produeix un "rechazo".
Es mallorquí d'avui en dia és internacio
nal i cosmopolita,però no per 	 aixe,
s'han de perdre la nostra identidat.

VeInats - Quin problemes hi veu en
quant a educació?.

Pep Ferrer - Pens que les escoles encara
no són suficients, i que hi ha que
dur a terme una campanya d'alfabetitza-
ció.

VeInats - Quê creu que hi ha que fer
en quant a l'especulació dels terrenys?

Pep Ferrer- Això esta relacionat amb
l'alt nivell de vida de l'illa,peró
hi ha que posar fre perque no repercu-
teixi damunt es treballador.

VeInats - Com integrar els diversos
nuclis9

Pep Ferrer - Ja ho he tractat abans

VeTnats - Què pensa de l'Hisenda Pública

Pep Ferrer - Faig contes de revisar-
les,perà això heu hauria de contestar
un pic a dedins perque és molt fAcil
xerrar des de defora sense saber la
problemàtica.

VeInats - Ara donam pas a unes preguntes
culturals:

Coneix el nom d'alguna possessió
de Calvià?

Pep Ferrer - Son Font.

VeInats- Sap quin va esser el ler.
hotel?

Pep Ferrer- Deixem pensar,jo he conegut
Palma Nova quan només hi havia Son
Maties,quan a ca's Català hi havia
un tranvia,també un tren que unia Sa
real i Establiments...i un altre que
anava fins a s'Arenal i després se
va arribar fins Campos.

Des primers hi hagué el Maricel
de Cas Català,e1 Villamil a Peguera,a
Santa Ponça no hi havia res,només la
possessió.

Veinats - Sap on és el Salobrar?

Pep Ferrer - Pentura per sa Punta Negra
deim on és i diu - Ah,si,hi havia

moltsde joncs i moscards.

VeInats - Sap on és la factoria romana
de peix?

Pep Ferrer - No ho sé,perà he llegit
qualque cosa.

VeInats - Sap quina és la muntanya
més alta?

Pep Ferrer - Si, el Galatzó té 1080
m i S'Esclop 800 i pico.

VeInats - Sap on es troba el Pi de
Ses Creus ?

Pep Ferrer- Tenim tants de pins! Jo
només conec on és el pi de sa Pedrissa
,a Delà.

VeInats - Sap on és la cala Rafeubetx?
No.

VeInats - Sap on va desembarcar en
Pere el Ceremoniós?.

Pep Ferrer - No, però jo hi era aquell
dia.
VeInats - Sap d'on ve el mot Peguera?

Pep Ferrer - Si de que feien pega amb
la reina dels pins.

VeInats - Coneix la revista VeYnats.Què
opina d'ella?

Pep Ferrer - Si. Que fan unes preguntes
horroroses!

VeIpats - Pensa presentar-se freqüent-
ment davant el poble per fer un resum
de la seva gestió?

Pep Ferrer - La meva tàctica és tenir
contacte continu amb la gent.Es més
important contactar amb el poble que
saber on va desembarcar en Pere el
Ceremoniós.
VeInats - Té por a les critiques?

Pep Ferrer - No.sempre que no sigui
per a destruir a una persona.Les vull

i perque t'ajuden a aprendre.
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LAII0 AVLLOROUINA 

1.- (A-6.6 7e4/uut Tiiioi.
2.- CaaioA Atagm Nonti/s.
3.- loi Lui,5 PLeco Copaja.
4.- Juan Olivet jokze.
5.-Cataiina Sa4tae Vaquelt.
6.- laime luan Valia4.
7.- 7eite4a loAdana Jou.
8.- Calzec,3 E. ke.a.geAn Von Ro4ea.
9.- kegeAto Ca4,za.sco
10.- Lorcenzo Perteta Ro4cl&5.
11.- Catai.ina 	 Amat.
72.- Niguel Segal Quelgea-s.
13.- CA.i4,Una BaiLge/Lá Saigot.
14.- Segcmticin PaLiceA elait.tofteU.
15.- Ma/ttinez MaiLtinez.
16.- lUan Caw 4rtg64.
77.- .1o4i Onokze Ro - eis ;wit-Leda.
Sup.tent4 
1Q.- Fizancihco HeAncIndez Ploitaie4.
2Q.-.8anuei
3Q.- Plaiaa Nata.6 LiagYzé4.

CAL VIA
HADE GUANYAR
AMB
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UNIO Mi4LLORCIU1N4 

1.-lo.3é Teaaea
2.- Cualo.3 Riaiean OontiA.
3.- lo.ié Lui.s Paco Copaja.
4.- luun Otivea lo/ae.
5.- Cataiina Su,stite Vaquea.
6.- /aime ;win VuXii4.
7.- 7e/ze,sa lo4dana 7ouz.
8.- Cualo.3 F. Aliagkan Von Roen.
9.- Alizato Cuitaa,3co
10.-Loaenzo Peatild Ro6,seti6.
11.-Cataeina 	 Amu-U.
12.-Niguel Segal. Quelyfah.
;3.- Cai.stina Baageah higoL.
14.-SeCuAtión Paticea Maato4e,I.
15.-A/se:LA Ouatinez OuaLinez.
16.-luan CatARA elae6.4.
17.-lozé Ono' e Ro'se..3 luuneda.
Suptent's 
iQ.- TAanc_i'sco Heanáadez eloaaieh.
2Q.- rianue-e &Lino's Ro,meiló.
3Q.- Oaala Matu L/aiuz&s.
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