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Durant el mes passat...
-Morí Raymond Burr "Perry Mason"
-Acord entre Palestina i Israel
-EIs nins tornaren a escola
-EIs famosos de vacances a l' IHa signaren contra Ia nova
carretera Deià-Sóller
-Waine Rainey, campió del món dels 500 c.c. caigué, es
trencà una vèrtebra i es creu que quedarà paralitzat de les
cames.
-Darreres festes als pobles de l' IHa
-Balears,denoudiscriminadapelsespanyolsalnovoler-nos
cedir el 15% de l' IRPF perquè serien massa doblers.
-Concert de Mike Oldfield a Barcelona.
-Freddie Mercury de nou n° 1 a Europa.
-Quan plourà?
-Concert de Montserrat Caballé a Ia Seu.
-Es donà llum verda a Ia instal·lació de dues naus per a Ia
reparació de iots al port de Palma.
-Encara no han capturat el piròman.
-TV3 compl( els seus primers deu anys.
-Excés de partits de futbol televisats aquest estiu.
-S'incendià Ia fabrica de galletes Quely a Inca. Qui hagués
ditqueunasimplegalletapoguésessertanimportantiestimada
en Ia vida quotidiana del pa(s.
-Què en serà del POOT?

GAWM

Que consti en acta...
La inauguració de Ia temporada d'exposicions a s'Escorxador.
La bona feinade Ia pintora Maria Canyelles Crespí.
El trist paper que fa algun dels alts càrrecs de l'Ajuntament i els
polítics que ho consenten i el protegeixen.
El perill i el col·lapse que suposarà creuar Ia carretera d'Inca al nou
enllaç amb l'autopista. Quan es corregirà aquesta greu deficiència?
El canvi de Ia pujada a Lluc, oficialment, pel maltemps. N'hi ha que
ho interpreten com una excusa de darrera hora per no haver de sortir
a Ia foto amb les autoritats autonòmiques.
El premi de fotografia de Binissalem a Vicenç Sastre.
Marratxí a Ia Gran Enciclopèdia de Mallorca.
L'entrenament, enmig del carrer, d'alguns grups de l'Escola municipal de bàsquet del PIa de na Tesa.
Les queixes, constants, reiterades i ampliades dels usuaris del
Polígon de Marratxí.
La lentitud de l'Administració per resoldre l'enllaç dels Caúlls amb
l'autopista.
El PP-UM ha aconseguit que l'equip de govern tanqui files entorn
a l'ex batle Miquel Bestard.
La brutor que hi ha per Marratxí i el poc seny que té Ia gent de no
cuidar l'entom.
Les corregudes que hi comença a haver per ocupar llocs clau dins
les associacions marratxineres.
La murtiplicitat de càrrecs d'algunes persones.
El silenci sobre l'apotecaria de Pòrtol, ja concedida.
El silenci sobre l'entitat bancària del PIa de na Tesa.

Cartes Obertes

COMUNICAT DE L'ASSOCIACIÓ
DE VEÏNATS DE PÒRTOL

COMUNICAT DE L1EQUIP DE
GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE
MARRATXÍ

Pòrtol, 23 de setembre de 1993
Reunida Ia Junta Directiva de
l'Associació de VeTnats de Pòrtol, per
unanimitat, pren l'acord d'expressarla seva
sorpresa en assabentar-nos per Ia revista
Pòrtula del mes d'agost que l'Ajuntament
de Marratx( baixava Ia subvenció anual a
les entitats socio^ulturals del Terme en un
20%.
Consideram:
1 r- Que Ia subvenció anual municipal a
les entitats sockMMfturals del Terme podrien
en tot cas esser congelades, entenem que
mai esser reduïdes.
2n- Que és incorrecte no informar del
temamitjancantalgunareunio,comunicat,
etc. per part de l'Àrea responsable de
l'Ajuntament.
3r- Que l'Ajuntament s'hauria d'obrir al
diàleg amb les diferents entitats (en dos
anys només ens han convocat una sola
vegada) ja que això permetria un millor
intercanvi d'idees.
El president
Joan Francesc Canyelles

L'Equip de Govern de l'Ajuntament de
Marrab(( ha tengut coneixement de les
diverses acusacions de l'oposició PP-UM,
sobre "comportamiento cadquí', "por pasarse por el entreforro las leyes", \ més
frases d'aquest estil, referides al Sr. Miquel
Bestard i publicades aquests dies a Ia
premsa. Per aquests motiu vol fer els
aclariments següents:
1.- L'AjuntamentdeMarratx(haanat
habilitantatotes les localitatsunasèriede
locals públics per a Ia realització d'activitats
sociocutturals i perquè puguin esseremprats
pels diferents col·lectius nnestresses de
casa, gent gran, associacions, etc.- per
desenvolupar-hi les seves activitats.
Igualment, al Pont d'Inca, l'Ajuntament va
fer les gestions necessàries per oferir als
seus veTns uns locals destinats a activitats
com les esmentades suara: assabentat de
l'existènciad'unspisosubicatsal'Avinguda
d'Antoni Maura n° 63, propietat de Ia Caixa
de Pensions, va iniciar les negociacions
amb aquesta entitat per llogar-los.
(» pàg 18)

Suggeriments?

Queixes?

COMUNICAT DE LA COORDINADORA
EN DEFENSA DE LES AIOÜES
DE SENCELLES
(» pàg 20)

Opinions?

EIs articles publicatsexpressen,
únicament, l'opinió de llursautors,
elS quals esfan responsablesdel
'.•:•'•:•:•\-:-^^: '

contingut.
. ' ' • ":•• '*.it *

" . . . • ; •'

La R0dacct6no $ideriflflc8,
necessanament,ambelcontingutdels

escrttspublicats.
•' * * *
Recepcióde material:
abansdel20de cadames

COMUNICAT DEL
PSM-NACIONALISTES DE MALLORCA
DE MARRATXÍ
L'agrupació de Marratxí del PSMNacionalistes de Mallorca ha presentat,
fent ús del dret de petició, una moció pertal
que sigui tenguda en compte al proper ple
ordinari de l'Ajuntament de Marratxf.
En aquesta moció es proposa reclamar al govern de l'estat Espanyol Ia cessió
del 15% de I1IRPF a Ia nostra comunitat.
Aquesta moció es basa en el fet que les Illes
Balears es veuen discriminadesja que s'ha
establert com a necessitat de finançament
23.278 pts/habitant i any, mentre que Ia
mitjana de Ia resta decomunitats autònomes
és de 27.730 pts/habitant. Aquest sistema
(>>pag21)

Comentaris? Enviau els vostres escrits a Pòrtula abans del 20 de cada mes
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AVUIÉSNOTÍCIA

LA DESALINITZADORA
NO ES CONSTRUIRÀ AL PONT D1INCA
Està bé que de tant en tant, enmig de tants de problemes i de
detantes accions negatives, poguem donar alguna bona not(cia.
La possibilitat que el Pont d'Inca comptàs amb un mal veïnat
es va esvair quan EMAYA va decidir construir Ia planta
desalinitzadora en terrenys de son Tugores, de Palma. Es molt
possibleque en aquesta decisió hi influís Ia positura de l'Ajuntament
de Marratxí que no estava disposat a deixarconstruiruna indústria
que causaria enormes probles d'impacte ambiental. El batle Martí
Serra era clar: "Preferim perdre els seixanta milions del permís
d'obres que consentir les molèsties i perjucidis als veïnats de
MarratxF'. Si l'Ajuntament funcionàs igual en tots els temes seria
exemplar i modèlic.
Hi ha, però, una segona part. La desalinitzadora de son
Tugores funcionarà amb l'aigua dels pous del Pont d'Inca,
actualment ja salats. Hi ha propostes alternatives que parlen de
construir una planta potabilitzadora que permetria tractar l'aigua
de mar i, alhora, deixaria reposar -i tal vegada recuperar- els
aqüífers de Mallorca, tan al baix en aquests moments. Sembla que
encara queel cost inicial sigui superior, a Ia llarga es rendabilitzaria
i s'evitarien els problemes d'una progressiva salinttzació de les
aigües; però EMAYA no ho veu així... i té Ia paella pel mànec.

EMA YA Ja es carregà aquest slmbol del Pont d'Inca; ara Il toca a l'aigua

I mentres, a l'Ajuntament de Marratxí encara no han rebut
l'informedemanat a Ia Junta d'Aigües pertal de controlar l'extracció
dels pous marratxiners...

RAUL
McCARTNEY
VIATGES

4(&7#faJU.
Avda d'Antoni Maura 6, local 8
(Centre comercial Pont d'Inca; davant l'apotecaria)
TeIs: 79 54 83 - 79 54 84 Fax: 79 54 84

LA VOSTRA AGÈNCIA DE VIATGES
AL PONT D1INCA
El nostre horari
Dilluns a divendres: matins, 9'30 a 13'30
horabaixes, 16'30 a20
Dissabtes: 10a13h.

UN MITE VIVENT
APUNTA'T A LA MÚSICA
EN DIRECTE D1UN EX-BEATLE

DIA 26 D'OCTUBRE
PALAU SANT JORDI - BARCELONA
Sortida 19'30 h.
Retorn 03'00 h.
Avió i trasllats, 12.000 ptes
Entrades garantides!
VOLS (Només avió) Estat Espanyol. Anada/anada i torn.
Albacete 8900/14900; Alacant 6500/10900; Barcelona 6000/
9900; Granada 11500/18900; Jerez 12000/18900; Màlaga
9900/17500; Sevilla 11000/17500; València 5500/9500;
Saragossa 9500/15900; Canàries 22000/27000; Badajoz
12700^0000; Bilbao 9000/16000; La Corunya 12000^1900;
Madrid 8900/15500; Oviedo 13500/21500; Pamplona 13000/
22800; Santander 14000^3800; Santiago 12000^1900;
Valladolid 10500/18500; Vigo 12000/21900; Vitòria 9000/
16000.
SANTO DOMINGO * 7 dies, hotel ****(AD), 98.900 ptes.
CUBA * 7 nits, hotel *** (SA), 86.300 ptes.
CANCUN * 7 vespres, hotel ***, 75.900 ptes.
TENERIFE * 7 nits, hotel, trasllats, 39.000 ptes.

Cada mes, Pòrtula al vostre quiosc habitual o a casa vostra mateix si sou subscriptor. Que no vos passi... llegiu Pòrtula cada mes !
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<5UATRE DE FRESQUES

MIQUEL BOSCH

aquestes mesures que serien beneficioses pel municipi també es
resoldria el problema de l'actual abandó dels edificis.

DeI Consistorí
L1AJUNTAMENT VOL TENIR OBJECTORS DE CONSCIÈNCIA EN PRESTACIÓ SOCIAL
L'Ajuntament ha iniciatcontactes pertal deveure Ia possibilitat
de sol·licitar col·laboració amb el règim de Ia prestació social dels
objectors de consciència.
Les tasques que durien a terme estarien relacionades amb Ia
Tercera Edat, Infància, distribució de menjars a domicili i similars.
Peraquest motiu el pleva autoritzaral batle per remetre Ia proposta
a l'oficina per Ia prestació social dels objectors de consciència.

SA

CABANETA

APROVADA LA TERCERA FASE DEL CLAVEGUERAM
FouaprovadelatercerafasedelclavegueramdeSaCabaneta,
per un import de 60 milions de Ptes. Han sol·licitat Ia inclusió
d'aquesta obradins el pla d'obres i serveis del C.I.M. per l'any 1994.

ES PONT D1INCA

EL VENT PROTAGONISTA DE LA DIADA DE LLUC
La pujada a Lluc, quefou aplaçada una setmana, vatenircom
a protagonista principal el fort fent que durant tot el dia va fer. EIs
primersmarratxinersquearribarenapeuhovarenfersobrelesset
i mitja i vuit. Abans del salt de Ia "BeIIa Dona" hi havia instal·lat un
lloc d'avrtuallament. El proper mes vos donarem més informació
sobre aquesta diada queja va per l'onzena edició.
DONAT EL SOLAR PEL CENTRE DE B.U.P.
El centre de B.U.P. tenia prevista Ia seva construcció dins Es
Figueral, i més concretament dins Ia urbanització de "Es Caülls",
però l'Ajuntament ha decidit canviar el solar i oferir-ne al M. E.C. un
dinsSon Ramonell. EIs motiusexposats perl'equip deGovern són
queelsterrenysjatenenlaqualifiacióquepertücaperaquesttipus
deconstruccio.Elsolarteunaextensiode12.023m2 i estàsituat
a prop del Centre de Salut.

L'actual "Casa-Cuar1el al Pont d'Inca (foto: Biel Santandrmi)

DONAT UN SOLAR PER UNA CASERNA
DE LA GUARDIA CIVIL
L'Ajuntament en ple va acordar donar un solar dins Es Pont
d'Inca Nou, per Ia construcció de Ia nova caserna de Ia Guardia
Civil Ja que els edificis actuals estan en males condicions.

ES PLA DE NA TESA

L'estació del Pont d'Inca (Foto: Biel Santandreu)

L'AJUNTAMENT VOL EMPRAR LES ESTACIONS
DEL TREN
El nostre ajuntament vol arribar a un acord amb F.E.V.E. per
poder emprar l'edifici de les estacions del tren, tant Ia d'Es Pont
d'Inca com Ia de Marratx( pertal de poder-hi fer activitats curturals
i socials. Aquest ús seria per un periode minim de 12anys. Al Pont
d'Inca s'hi podria habilitar una oficina tècnica de Correus així com
deixar un local per a Ia Tercera Edat i altres associacions. Al
Figueral hom estudia Ia possibilitat d'instal·lar-hi Ia seu de
l'Associació de veïnats i artres entitats de caire social. Amb

Suggeriments? Queixes? Opinions?

ELS AL·LOTS DE L'ESCOLA DE BASQUET
S'ENTRENEN AL CARRER

Comentaris? Enviau els vostres escrits a Pòrtula abans del 20 de cada mes
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EIs al·lots de l'Escola municipal de bàsquet, no tenen altre
remei que entrenar-se al carrer degut a Ia manca d'instal·lacions
adequades per Ia practica d'aquest esport en aquest nucli de
població.
Lasoluciód'aquestproblemanopareixgensfacil.L'ajuntament,
demoment, notecappropietatperpoder-hiconstruirunpoliesportiu;
té set milions de pressupost peró no té terrenys. EIs solars on
estava previst Ia construcció són de propietatde Ia nova urbanització
"Mucha Felicidad" que encara no ha començat les obres i no estan
cedits a l'Ajuntament.
Mentrestant, els perjudicats són els alumnes d'aquesta escola
que no poden practicar el seu esport favorit per Ia manca d'unes
instal·lacions adequades i en certs casos ho han de fer enmig del
carrer per manca de pistes.

ES FIGUERAL-POLÍGON
apuntaren 37 al- lots de Pòrtol i qualcun de fora poble entre els vuit
i els tretze anys.
El campament començà el dia 26 al matí a l'estació del tren
deSóllerdeCiutatquantotspujàremaltrenipartíremcapalnostre
destí. I no podia començar pitjor Ia sortida perquè durant tot el
trajecte que ens dugué fins al Port de Sóller no va aturar ni un
moment de ploure, fet que feia perillar les activitats del primer dia.
Però per sort va passar el mal temps i va sortir el sol que ens va
permetre poder pujar a Ia Torre Picada. Això dugué tot el dia entre
pujar i davallar. A mitjan horabaixa arribàrem attre cop al Port i
anàrem a nedar. El vespre cantàrem i jugàrem un poc.
El divendress'organitzaren unesolimpíadesqueocuparen
tot el mat( i part de l'horabaixa. A l'horabaixa férem un taller de
paper reciclat i al vespre una sèrie dejocs de camp.
CONTINUA LA PROBLEMÀTICA DEL "CAMÍ AFRICÀ"
La Comunitat de propietaris del Polígon de Marratxf continua
a l'espera d'una solució a Ia problemàtica del cam( dels Caülls africà-, tancat fa cinc mesos, fet que obliga a donar una rodeig bé
sigui per Es Pont d'Inca bé per l'enllaç de Ia carretera de Bunyola.
EIs propietaris no han descartat dur a terme accions legals pertal
de poder trobar una solució a aquest greu problema que els
perjudica tant en temps com en doblers.

PANCARTA DE ENHORABONA A ALCAMPO
LaComunitatdePropietarisdelPoligonvapenjarunapancarta
on donaven l'enhorabona a Alcampo per haver aconseguit en un
temps récord una entrada i sortida a l'autopista, cosa queellstenen
però no poden utilitzar. Mentres els organismes, sigui Ajuntament
o Obres Públiques, es passen Ia pilota d'un a l'attre.

PÒRTOL
CAMPAMENT AL PORT DE SOLLER DE LA PARRÒQUIA
DEL CARME
EIs passats dies 26, 27, 28 i 29 d'agost, i organitzat per Ia
parròquia de Pòrtol, es va fer un campament al Casal de colònies
Ramon de Penyafort del Port de Sóller. A aquest campament s'hi

El dissabte anàrem al mercat de Sóller el matl i l'horabaixa
acabàrem les olimpíades, nedàrem i ens disfressarem tots per
a Ia festa del vespre. Al vespre en acabat de sopar férem una
berbena i es repartiren els diplomes als guanyadors de les
olimpíades i a tots els assistents al campament.
El darrer dia, diumenge, els nins pintaren el paper reciclat
que ells mateixos havien fet i tots assistírem a Ia missa del Port de
Sóller. En acabat Ia missa els qui volgueren nedaranaren a Ia platja
í els qui no anaren al parc del costat. L'horabaixaja no duguérem
a terme cap activitat i ens dedicàrem a recollir totes les coses i a
les set partírem de tomada cap a Pòrtol, per arribar a les vuit a
Bunyola tots cansats però també tots contents.
G.

&j'ifJert44* ¿A C*i¿tt«VL

&i'+hfa&M* k> <t0&efat
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Cada mes, Pòrtula al vostre quiosc habitual o a casa vostra mateix si sou subscriptor. Que no vos passi... llegiu Pòrtula cada mes !
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A/OVES DEL TERME

DeI Pont d'Inca Nou

FESTES A LA
URBANITZACIÓ
Dia 4 de setembre tengueren lloc les festes d'Es Pont d'!nca
Nou. Aquests actes, en principi, es realitzaran sempre dins Ia
primera setmana desetembre, pocabans queels al·lots acabin el
seuperiodevacacional.Elprograma,igualquel'anypassatesdeia
"Festa infantil des Pont d'Inca Nou", perquè són ells els autèntics
protagonistes d'aquest dia, tot i que també se'ns recordava al
programa "pertots aquells que se sentin infants".
Si voleu jugar i córrer
i divertir-vos de valent
mesclau-vos entre sa gent
i sabreu que heu de recórrer.
A l'edició d'enguany, Ia festa tengué dues parts, una al dematl
i l'altra l'horabaixa. A les 9:15 hi hagué una amollada de coets per
inaugurar Ia festa i despertar a tothom. Després seguiren els
cercaviles a càrrec de Ia banda de música de Cas Capita. A les
10:30 començà una gimcana que fou un èxit de participació. Hi
hagué dos grups, per a al·lots fins a 11 anys i d'11 fins a 14. En el
primer grup el guanyadorva ser en Sebastià Sànchez i en el segon
grup varen esser na Sara Jarillo i n'Andreu Adrover. A les 12:30
seguiren les cucanyes i els jocs infantils. N'Estrella va esser
l'encarregada d'organitzar aquests jocs.

De Pòrtol
CURS DE BALL DE BOT 93-94
Curs per a principiants (a partir de 10 anys)
Curs per a iniciats
Cada dimecres a les 20 h. al CoI- legi Costa i Llobera de Pòrtol
Preu: 1000 ptes mensuals (socis de "La Pua", gratuït)
Inscripció i ¡nicí: dia 6 d'octubre al "Costa i Llobera"
Organitzat per l'Associació de veïnats de Pòrtol

L'horabaixa es va fer una concentració de bicicletes a les 16:30,
convidant a petits i grans a fer una volta pels nostres carrers. La
marxa de bicicletes començà ales 17:00 com estava previst. A les
18:15 s'inicià el trofeu de futbol sala "Es Pont d'Inca Nou"; això va
tenirlloc a Ia pista municipal. EIs qui nojugaven, es divertiren a les
corregudesdejoiesqueesvarenferunquartdesprésdecomençar
el futbol. A les 20:00 se serví un pa amb oli amb cuixot i formatge
per a tots els assistents. Alguns no donaven crèdit als seus ulls
quan veien que allò era de franc. Després d'aquest sopar-berenar
començà l'animació musical amb el grup "Leyenda", el cantant
Paco Ballinas i el Karaoke. Entre aquestes actuacions es lliuraren
els premis dels concursos, i a més es donà les gràcies a tots els
veïnats, marques comercials i a Ia subvenció de l'Ajuntament per
poder dur a bon port Ia festa. EIs premis per als guanyadors de Ia
gimcana varen esser cedits per Ia papereria Dos Punts. Ara bé,
quasi tots els altres participants també tengueren alguns obsequis
com gorres, camisetes i medalles recordatori de Ia festa.
Destacam Ia presència de l'ex batle, Miquel Bestard i del
popularTolo Güell, gràcies al qual poguérem presenciarl'actuació
d'en Paco Ballinas que no estava prevista en el programa.
Amb el karaoke, Ia festa s'allargà fins a les dues de Ia matinada,
hora en què es clausurà fins a l'any que ve.
JOSEP ANTONICALVO
Fotos: Cati, Joan, Magdalena i Josep A.

Suggeriments? Queixes? Opinions? Comentaris? E n v i a u e l s v o s t r e s e s c r i t s a P d r f H / a a b a n s d e l 2 0 d e c a d a m e s
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De sa Cabaneta
FESTES POPULARS 1993
Com cada any, a Ia primera setmana de setembre Sa
Cabaneta s'ha vestit dejoia per celebrar les seves festes patronals
en honor de Ia Mare de Déu de Marratx(.
Una vegada més Ia festa ha estat organitzada per
l'Associació de .veïnats de Sa Cabaneta que han rebut Ia
col·laboració i el recobament d' altres associacions com Ia de les
mestresses de casa que s'encarregaren de Ia gran fritada de
Germanor o Ia del Grup d'Esplai "Es Campet" encarregat
d'organitzar Ia festa infantil.
A l'edició d'enguany hem pogut gaudir de moltes novetats
com el tomeig de parxis que va durar tres dies i se va celebrar a
Ia plaça conjuntament amb els de ping-pong i futbolí. En aquestes
dues darreres competicions es feren dos grups per destriar els
menors de 12 anys de Ia resta. El gran nombre de participants va
obligar a fer un concurs eliminatori en el qual els enfrontaments es
decidiren per sorteig. A Ia final, celebrada el dimecres dia 1, varen
jugar tots contra tots i es varen obsequiar els guanyadors amb
trofeus i medalles.
Una artra novetat, per ventura Ia més esperada, fou el
concurs de Karaokequeva contarab Ia presentació deToni Morià
i Ma Rosa Juan i amb Ia col·laboració del Canal 4 detelevisió. El
primer, dia de Karaoke, el divendres dia 3, varen sortir els 10
artistes classificats per Ia final del dia següent més els tres artistes
locals que també varen repetir actuació i que reberen uns trofeus
com a premi. Aquests foren na Bàrbara Serra, el duo format per
na Núria Garzón i na Joana Chamarro i el petit Alejandro.
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Ia plaça van fer un passeig pel mig de Ia garriga. Van pujar al puig
Blanc, passant pel cam( del Jard( i percan Parrisco fins al Pou des
CoII. La baixada es va fer pel mateix camf i els més agosarats
baixaren per Ia cova del Boc. En total dues hores de camí que se
va fertiraatira i sensefrissar. Detornadaala plaça esvaren repartir
gelats i refrescs entre els participants.
A continuació es va disputar un partit de futbol 7 en el Campet
que va enfrontar fadrins contra casats. Va ser un partit molt
emocionant que va concloure amb un empatament a cinc gols i
amb un trofeu per a cada equip. El trofeu de guanyador va ser
gentilment cedit als fadrins per l'equip dels casats.
L'amollada de coets i el castell de focs artificials va posar punt
i final a unes festes molt vistoses a les que no varen faltar Ia
verbena, el teatre ni el ball de bottant característics de les nostres
festes.
En conjunt han estat unes festes mott completes que han
comptat amb activitats per a tots els gusts. Crec sincerament que
hem d'agraira l'AssociaciódeveïnatsdeSaCabaneta l'organització
d'unes festes tan lluïdes i esperam trobar-nos artre cop l'any que

ve.
M' MAGDALENA MORENO FRONTERA

GRUP D1ESPLAI "ES CAMPET",
NOU CURS
Amb l'acabament de l'estiu arriba l'hora de començar
les activitats de l'esplai. S'ha acabat l'avorriment pels nins i nines
de més de sis anys, vos oferim l'oportunitat de fer nous amics,
aprendre a fer nous tallers i sobretot, aprendre a estimar i gaudir
de Ia natura.

La nota d'humor de Ia festa Ia va posar el portolà Bernat
"Cortana" que amb Ia seva imitació de LoIa Flores va aconseguir
estar entre els 10 primers classificats i per tant accedir a Ia final.

Si voleu participar a les nostres activitats, teniu temps
d'inscriure-us fins dia 27 de novembre. Heu de dur una fotografia
tipus carnet i 700 ptes. per pagar l'assegurança.

Elsque es perderen Ia festa de Karaokevarentenirl'oportunitat
de veure-la quasi íntegrament el dijous dia 9 pel canal 4 T.V.

Vos esperam tot els dissabtes a les 10:30 hores del matí
a partir de dia 16 d'octubre al local del grup, c/ Rector Llompart,
20 de Sa Cabaneta.
L'equip de monitors

El que també va agradar molt va ser Ia votta ciclista amb
Mountain-Bike que va tenir prop de 50 participants que partint de

Sa Pista
perruqueria d'homes

FORN - PASTISSERIA

BON JORN

Mateu

De dilluns a dissabte, de 7 a 13'30 h. i de 17 a 20h.
diumenge, de 7 a 14 h.

Plaça Sant Francesc Xavier 1
TeI. 24 29 04 PALMA

C/Queipo de Llano, 8 79 75 72 Pòrtol

Tenim pa de fom de llenya de Pina
i especialitats de can Guixa d'Inca

Cada mes, Pòrtula al vostre quiosc habitual o a casa vostra mateix si sou subscriptor. Que no vos passi... llegiu Pòrtula cada mes !
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UN NOU SERVEI BANCARI
A MARRATXÍ
Comja vàrem avançar el
mes passat el banc de
Santander ha creat una
corresponsalia, amb el nom
oficiald"'agentcoHaborador"
a Marratx( que està regida
Joana Noguera, veïna del
Figueral.

LA BRUTOR A MARRATXÍ (I)
No és Ia primera vegada que plantejam aquest preocupant
tema. Quan entrà l'actual equip de govern varen parlar de
netejar Marratxí com a objectiu prioritari. I és ben cert que s'han
arbitrat mesures per resoldre una sèrie d'aspectes d'aquest
problema, però no basta: no s'ha arreglat.
En el fons és possible que manqui molta consciència per
part de Ia gent, dels ciutadans de Marratx(, quesi volem un poble
net hem de procurar no embrutar. Alguns, lluny d'això, es
dediquen a tirar els fems per qualsevol banda oferint el trist
espectaclequepodemcontemplaralesfotosdeBielSantandreu.

DES DE CASA
I PER TELÈFON

Les tres són del Pol(gon, i només és una primera entrega!

L'avantatge principal
d'aquestsistemaésqueamb
ana Noguera, agent col·la
unasimpletrucadatelefònica
l'agentcol·laboradorfa lesgestions oportunes peraqualsevol
tipus de transacció bancària que vulgui el client. Per aquest
motiu el client no s'ha de molestar en anar a una sucursal
bancària; l'agent el visita al mateix domicili des d'on podrà
efectuartotes lesoperacions habitualssensecaptipus decost
suplementari. Joana Noguera apunta que aquesta manera de
treballar resulta molt còmoda per a les persones majors o per
a aquelles que no disposen de mitjà de transport Ja que així
poden resoldre els problemes per telèfon sense moure's de
casa. L'únicacondició, explicaJoana, ésquetenguinuncompte
corrent, una llibreta o Ia domiciliació de Ia nòmina o Ia pensió
al Banc de Santander.
SERVEI PERMANENT

Només per ¡nformar-seja poden cridar, entre les 7 del matí
i les 12 del vespre, a qualsevol d'aquests números telefònics:
797844
247412
908830588
El darrer és portàtil, d'aquí que dugui prefixe i, per això, Ia
vostra cridada sempre podrà ser atesa.
Des del domicili del client, totes les operacions bancàries
bàsiques: apertura i moviments de comptes corrents i llibretes,
estalvis, domiciliació de pagaments, consulta de saldos... i
també es podrà informar puntualment de les altres possibilitats
que ofereix el banc com crèdits i valors. Actualment una de les
millors ofertes del Banc de Santander és Ia "Super-hipoteca"
que permet un crèdit hipotecari a 10anys pagant 12.803 ptes
permiliocadames;d'aixotambeenpodeudemanarinformacio
a Joana Noguera.
SERVEI DE CAP DE SETMANA

Les oficines bancàries tenen un horari determinat; en canvi,
el servei de l'agent col·laborador dura de les set del matí a les
dotze del vespre i -això és important-també hi podeu contactar
durant el cap de setmana. Servei permanent amb un telefòn
mòbil per atendre ràpidament els clients.
lnformau-vos sense compromís als següents telèfons
797844
247412
908830588
Joana Noguera, agent col·laboradordel Bancde Santander
a Marratxí, espera comptar amb Ia vostra confiança.
PUBLlREPORTATGE

Suggeriments?

Queixes? Opinions?

Comentaris?

Enviau els vostres escrits a Pòrtula abans del 20 de cada mes
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PoI finestró
... tu també hi pots sortir!

Envia'ns Ia teva foto o
posat en contacte amb Ia
redacció de Pòrtula.

Guillem Sabater deixa
El regidorJoan J. Guardiola,
Vicenç Sastre, premiat al
Viatges Marratxí del Pont d'Inca concurs fotogràfic de Binissalem nou responsable d'urbanisme

Miquel Bosch, feliç amb el
L'administració deloteriesdel
trofeu guanyat als cabaneters Pont d'Inca repartí bons premis

TomeuMoll"Pinso"inspirat
davant Ia partitura

Guillem Morro segueix
lluitant pels drets dels Coscolls

Un grup improvisat de cantadores i cantador de l'Associació
de Ia Tercera edat de sa Cabaneta

El regidor Jaume Grimalt
fa poc que deixà de ser fadrí

Dos bons esportistes, els
germans Miquel i Pep Ramis

L'amoenJoandecanCrosta
En Llorenç, propietari del resno perd mai el bon humor
taurantdelmateixnomal Figueral

Junta directiva de l'Associació "Es Turó" de Pòrtol

Cada mes, Pòrtula al vostre quiosc habitual o a casa vostra mateix si sou subscriptor. Que no vos passi... llegiu Pòrtula cada mes !
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SORTEJAT

EL PREMI ESTRELLA
DE CERCAU LA VENTURA
El cinquè i darrer sorteig de Ia present edició Cercau
Ia ventura!fou efectuat públicament dia 13 de setembre
als locals de Viatges Marratxí del Pont d'Inca en presència
de Martí Serra, batle de Marratxí.

El guanyadors del viatge oferit per Viatges Marratxí
foren Joan Torrens i Joana Cabot, de Ia papereria
s'Estel de Pòrtol. Enhorabona!

LLIURATS ELS PREMIS DEL QUART
SORTEIG
Al mateixacte foren lliurats els premis corresponents
al sorteig de l'agost que, comja vàrem anunciar, són els
següents
a) Ensaïmada i cava durant un mes del fom Bon
Jom de Pòrtol a Bemat Tomàs, de sa Cabaneta
b) Assortiment de productes de perfumeria i estètica
Geni del Pont d'Inca a Joana Jaume, del Pont d'Inca
c) Lot de material fotogràfic Prisma Minimax de
Ciutat a Antònia Ramis, de sa Cabaneta
Enhorabona a tots!
Fotos ctefc sorteig i de l'entrega de premis: ToIo Aguiar

Restaurant Ca'n Llorenç
tancat els dimecres vespre i els dijous
tel 60 29 06

Principes de España - davant creuer sa Cabaneta
Es Figueral

s'esclat
pub
Alfonso XIII, 6

TeI. 60 29 06 Es Figueral

Suggeriments? Queixes? Opinions? Comentaris? Enviau els vostres escrits a Pòrtula abans del 20 de cada mes
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MARRATXI DINS L'OBRA
DEL CANÇONER POPULAR
-X- LES MISSIONS DE BALTASAR SAMPER; ESTADAASANT
MARÇAL. MARRATXÍ ISA CABANETA - 3
[El dia 10 d'agost de 1930 , Morey i
Samper, a sa Cabaneta, varen escriure
dues cançons]
Una d'aquestes cançons ha estat
"La vida de les galeres", que no hem trobat
sovint a Mallorca. L'ha cantada una dona de
43 anys, anomenada Antonina Estarelles.
" Hem conegut una noia brodadora,
na Franciscà Bestard, queens ha anunciat
moltes cançons i hem convingut que demà
tornarem a escriure-les, ja que era massa
tard avui percomençarlatasca. Haurem de
quedar mig dia més a Sant Marçal, però
sembla que serà ben aprofitat".
El dia 11 d'agost, Samper anota que
" Na Franciscà Bestard i n'Antonina
Estarelles ens han ocupat tot el matí. La
primerahacantatsensedeixardebrodar;la
segona ha hagutdedeixarel seutreball per
poder estar amb nosaltres i dir també les
cançons quesap. Han col- laborat eficaçment
a Ia cantada na Maciana Bestard i na
Catalina Busquets, una noia de 14 anys.
" Hem recollit una vintena de cançons
¡ hem tornat a Ia Rectoria, disposats a
acomiadar-nos i partir, però Mn. Espases
ens ha fet dinar encara amb ell, i Ia seva
mare, poc abans de partir nosaltres ens ha
cantat un exquisit"Vou-veri-vou", cançó de
bressol ben característica, que ha clos
bellament el nostre aplec d'aquests dies.
Hem deixat aquesta casa, no cal dir-ho,
profundament agraïts pertantes atencions
rebudes. EIs noms de Mn. Espases i dels
seus familiars els haurem de recordar
sempre amb els dels millors col·laboradors
a l'Obra del Cançoner".
Mossèn Espases tengué encara
l'amabilitat d'acompanyar Samper i Morey
a Santa Eugènia per recomanar-los ^Je
paraula, i no per carta, com Ii demanavenal rector d'aquell poble. A Santa Eugènia,
elsmissionerstambéforenmottbenacollits,
fins al punt queSamperva escriureala seva
crònica: "Alcapd'una horaescassad'haver
arribat a Santa Eugènia, ja hem escrit vuit
cançons. Si a tos els llocs haguéssim trobat
tan excel·lents col·laboradors com a Sant
Marçal i a Santa Eugènia, Ia nostra seria
extremadament fàcil".
(»)

Caterina Busquets (Sa Cabaneta )

Antonina Estarellas (Sa Cabaneta)

La família delrectorJosep Espases (SantMarçal, 1930)

(«)

En anys successius, els
missioners de l'Obra del Cançoner
arribaren encara al Pont d'Inca i al
PIa de Na Tesa, Ia zona del terme de
Marratxí més pròxima a Palma. Avui,
però, no tenim temps d'explicar-ho.
Ho deixarem, pertant, per a un altre
dia ija tendreu ocasió de llegir-ho al
seu moment a Pòrtula.

JOSEPMASSOT
IMUNTANER
Margarida Daviu (Sa Cabaneta)

Cada mes, Pòrtula al vostre quiosc habitual o a casa vostra mateix si sou subscriptor. Que no vos passi... llegiu Pòrtula cada mes !
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TONI BIBILONI, EL MON DE L'ESPLAI
DESPRES DE SET ANYS DE "CAMPET" DEIXA L1ESPLAI DE SA CABANETA
PER ANAR A TREBALLAR A EIVISSA

Toni Bibiloni Canyelles és un jove cabaneter conegut
dins el nostre terme municipal per Ia bona feina que ha realitzat al
llarg de 7 anys com a responsable del Grup d'Esplai "Es Campet".
El seu gust per l'educació infantil va ser el que el va impulsar a
seguir Ia carrera de Magisteri. Després de fer feina un curs al
col·legi privat "San Cayetano" i un altre a l'Escola Pública de
Capdepera, sempre en règim d'interinatge, ha aconseguit una
plaça fixa com a professor d'Educació F(sica al Col·legi Públic
l'Urgell, al municipi de Sant Josep de l'Illa d' Eivissa. Per això, en
Toni s'ha vist obligat a deixar el càrrec de responsable del Grup
d'Esplai i fíxar Ia seva residència en aquesta illa pitiüsa per un
mínim de dos anys, desprès dels quals podrà sol·licitar el trasllat
a Mallorca.
- Bon dia, Toni. Còm estàs?
Bon dia. Estic molt bé.
- Ens han dit que ens deixes per una temporadeta.
S(. Després de guanyar Ia plaça m'han destinat a Eivissa per
un sistema que anomenen "Concurs forçós".
- Es una llàstima haver de deixartantes coses com ara el Grup
d'Esplai de Sa Cabaneta del que vares ser un dels pioners. Com
va sorgir Ia idea de formar-lo?
Érem un grup d'amics que per aquell temps teníem entre 17 i
18 anys i ens reuníem pensant que ens agradaria muntar alguna
cosa pels infants, perquè tenguessin un lloc a on anarels dissabtes
i hi hagués una espècie d'unió entre ells.
El primerany érem pocs. De monitors vàrem començar na
Petrina, en Miquel Canyelles, que va ser el primer responsable
oficial, na Cristina, n'Antònia Ramis, na Polita, na Margalida
Sales,n'AntoniaJaume,ijo.Tenfemunatrentenad'al-lotspocmes
o manco. Encara que cap de nosartresteníem gens d'experiència
vàrem aconseguir funcionar tot l'any amb 5.000 ptas. utilitzant el
vell sistema del reciclatge de materials.

Toni Bib/toni (foto: Pep Prats)

El segon any vàrem tenir una molt dura crisi que va estar a
punt de fer-nos abandonar. La majoria dels monitors va començar
una carrera i només en quedàrem tres. Però aconseguírem fer
nous fitxatges i Ia casa va millorar. Vàrem començar a rebre
subvencions de l'Ajuntament i de Ia ComunitatAutònoma, i vàrem
aconseguir una millor organització.
- Quines són les activitats del grup d'Esplai que millor record
t'han deixat?
Les millors activitats tant pels al·lots com per nosaltres els
monitors són els campaments i les excursions.
També guard un molt bon record de Ia festa que férem ara
fa dos anys percommemorarel cinquè aniversari del Grup, en Ia
qual vàrem rebre el recolzament de tota Ia gent del poble.
I clar, tenc un fantàstic record de Ia Diada dels Grups d'Esplai
d'enguany, que ens ha fet anarde bòlid per mort detemps però que
a Ia fi va resultar mort divertida per a tots.
- Què és el quet'hagués agradat fer pel Grup d'Esplai i no has
pogut fer?
M'hagués agradat aconseguir un grup de monrtors més flexible, com amb més incorporacions. I sobretot interessar als joves
que varen començar amb nosaltres perquè després es fessin
monitors i recollissin el relleu.
-Què fha parescut l'acceptació que va tenir el Grup dins el
poble?
Estic molt content de l'acollida que vàrem tenir. Crec que Ia
formació del Grup d'Esplai va servir un poc per despertar al poble
i donar peu al naixement d'altres associacions com Ia deveïns, Ia
de mestresses de casa o el futbol d'arreplegats, entre d'altres.
També és d'agrair Ia confiança que els pares tenen posada en
nosaltres.
-Creus que hi ha moltes diferències entre el Grup dels inicis i
l'actual?

L'entrevistat i l'entrevistadora (foto: Pep Prats)

Suggeriments? Queixes? Opinions? Comentaris? Enviau els vostres escrits a Pòrtula abans del 20 de cada mes
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L'ESTATDELA QÜESTIÓ

Activttats en Es Campet un dissabte qualsevol (foto: ToIo Aguilar)

St. Inclús actualment hem arribat a una situació complicada.
Correm el perill de caure en una inèrcia. Tenim Ia sensació que
hem arribat al màxim i que és molt difícil superar-nos.
Darrerament hem fet moltes coses pels attres esplais, com
l'organització de Ia Diada. Ara el quevolem és dedicar-nos més als
nostres nins.
El Grup d'Esplai ara és una institució. Ara compten amb
nosaltres per moftes de coses. Abans teníem Ia sensació de que
érem un grup de joves que "guardava nins".
-Ambtants d'anystreballantamb els ninstendràs un caramull
d'anecdotes per contar...
S(,lescosesquepassendinsunesplaitenenmoltd'anecdotic.
Record Ia primera sortida que férem amb els nins a Ciutat. Vàrem
anar d'excursió amb l'autobús de línia i va ser una autèntic
desgavell.
També record ara una anècdota que ve a demostrar el
compromfs i Ia lleiartat dels pares amb l'Esplai. A Ia Diada vàrem
demanaria col·laboració dels pares, i a un d'ells Ii varen encomanar
Ia feina de controlar el tràfic i no deixar passar ningú amb el cotxe
fins a Sant Marçal. El pare va complir al peu de Ia lletra Ia seva
tasca, fins al punt que el Bisbe va haver de deixar el seu cotxe i
arribar a peu a dir Ia missa.
Realment tots els campaments estan plens d'anècdotes que
m'estim més que restin anònimes, però el que s( puc assegurar és
que tots els que han anat de campament amb nosaltres té un sac
d'històries per contar.
- Quins són els teus projectes de cara al futur?
PeI futur desig tornar el més aviat possible a fer feina a
Mallorca i retornar a Ia Catequesi i a fer alguna cosa de tipus
voluntariat.

- Tornar al Grup d'Esplai no entra dins els teus plans?
No. Dic que no per una raó molt senzilla. Pens que els al·lots
de l'esplai quan Jo era monitor seran els futurs responsables.
Tornarenunfutursuposariaintroduir-medinsungrupdemonitors
consolidat que me veuria com el seu cap i això no és el que vull.
Voldria afegir que al llarg d'aquest anys s'ha carregat molt Ia
imatge del Grup damunt Ia meva persona, però que al meu costat
hetengutsempre un grup més o manco nombrós sense el qual res
del que som ara no hagués estat possible.
També vull agrair Ia col·laboració de tots els que ens han
ajudat i als pares per Ia seva confiança. El que dóna l'esplai és el
gust de fer les coses voluntàriament i tenir l'oportunitat detreballar
en benefici dels altres.
M' MAGDALENA MORENO FRONTERA

restaurant

BRISTOL
Aero Club de son Bonet

*celebracions i dinars d'empresa
*noces i comunions
*servei de tennis i piscina
SonBonet

tel601146

EsPontd'lnca
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Es
COMENÇA LA LLIGA
Després de les vacances estivals els equipsja estan a punt per
iniciar una nova temporada. EIs equips de Marratxí han anat
acoplant les seves plantilles durant el mes de setembre per
començarlatemporada 93/94 amb les piles ben carregades, ja que
es presenta summament interessant perquè alguns dels equips
marratxiners estan enquadrats dins el mateix grup. Per tant
l'emoció no pot fattar en aquests partits de rivalitat local. Des
d'Espòrtula desitjam sort a tots i que l'esportivitat estigui per
damunttot.
Les entrtats esportives del nostre municipi que entraran en
competició als diferents esports són:
FUTBOL, Sporting Sant Marçal i Unió Esportiva PIa de na
Tesa.
FUTBOL·SALA, Societat Esportiva Sa Cabana, Unió Deportiva Pont d'Inca, Bar cas Ferrer, Unió Esportiva Es Figueral,
Col·legi Santa Teresa, Liceu Balear.
BÀSQUET, Club de bàsquet PIa de na Tesa (vegeu informació
a part)
VOLEIBOL, Es Figueral, Pòrtol, Col·legi La SaIIe.
PETANCA, Can Gaspar, Bar ToIo, Cas Capità, Sa Cabana,
Bar 3 BBB
TAEKWONDO, Escola Rafel Oliver(vegeu informacióa part)

Unió Esportiva sa Cabana de futbol sala (foto: Biel Santandreu)

Selva, dia 15X1 contraAlaró, i el 22X1 contra Búger. Tots els partits
es disputen a les 21 h.
Hem de dirque des de l'Ajuntament no ens han avisat de l'inici
d'aquest torneig. Com tantes attres vegades ho hem hagut de
saber per altres fonts. Només faltaria que haguessin volgut
reservar Ia primícia per al butlletí municipal.

Primera Regional

FUTBOL^ALA
Des del passat vint de setembre es disputa el "Torneig de
futbol salade Ia Mancomunitatdel Raiguer1993". Mi participen
alguns equips en representació dels ajuntaments de Ia zona del
Raiguer.
L'Ajuntament de Marratx( hi ha presentat un equip format per
Miquel Serra Oliver, Joan Francesc Bauçà Planas, Santiago Marín
Arribas, Pere Amengual Amengual, Joan Pere Sanchez López,
Pere Bibiloni Rigo, Francesc Monterde Planas, Josep Portas
López, Josep Ramis Vicens, Fernando Darder González.
L'entrenador és Sebastià Frau Serra i el delegat i coordinador
Manuel Pardo Cabot.

EIs nostres representants dins Ia Primera Regional sèniors,
grup A, duen Ja tres jornades disputades. No es pot dir que el
començament hagi estat del millor Ja que l'equip de Ia Societat
Esportiva Cabana no ha guanyat cap partit, I'U.E. Pont d'Inca ha
guanyat un partit i n'ha perdut dos i el Bar cas Ferrer ha obtingut
el mateix resultat. Aquestes posicions i resultats no ens han de
desanimar
jaquea mesura que
transcorri Ia
temporada
hi
ha
possibilitat
de millorar.

Aquest equip disputa els partits de camp propi dins les pistes
del polisportiu can Farineta. Encara ha de jugar dia 6 d'octubre
contra Santa Maria, dia 13 X contra Binissalem, dia 8 Xl contra

Perfumeria i Estètica

GENI
Reservau hora
C/Gral Franco 2A
Suggeriments?

Neteja de cutis
Depilacions
Tractaments facials

Queixes?

Tel.7951 13

Es Pont d'Inca

<TJiumenges i<ThCCuws tcwcat
Avinguda Antoni Mauia 69 [s Pont dlnca IeIs 60 IO 0]

Opinions? Comentaris? Enviau els vostres escrits a Pòrtula abans del 20 de cada mes
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FUTBOL
Sembla ser que a Ia fi !'Sporting Sant Marçal ha posat fil a
l'agulla per aconseguirfer un equip que sigui Ia imatge i el futurdel
futbol base. Aquest equip és l'amateur. Després d'acabar Ia
temporada passada i en plena reestructuració de Ia junta directiva
ja es posaren en feina amb aquest equip. Durant l'estiu han
treballat per tal de cercarjugadors i reestructurar l'equip per a Ia
propera temporada 93/94. Segons fonts del Club s'ha fet un equip
basat enjugadors de Marratxí o relacionats amb aquest poble. Així
seràsemprequesiguipossibleperarríbaraferunequipcompetitiu
¡aspirar a ascendir a Ia màxima categoria del futbol balear. A més
d'aquest equip Ia junta directiva ha projectat tres objectius per
aquesta temporada: intentar que el club sigui una família ben
avenguda, que elsjugadorsesformin com a persones i esportistes,
millorar i perfeccionar Ia tècnica individual de cada jugador.

L1ESCOLA DE TAEKWONDO,
D1EXCURSIOALLUC

Com informà el delegat d'esports, Toribio Cadiz, en el darrer
número de Portu/a,ll'Ajuntament ha convertit I1Sp. Sant Marçal en
escola municipal de futbol a través d'un conveni.
El partits que disputaran els nostres representants dins Ia
tercera regional, PIa de na Tesa i Sp. Sant Marçal, Ja quejuguen
dins el mateix grup "B", seran els següents:
3 X, St Marçal - Patronat; PIa de na Tesa - Andratx
10X, La Victòria - Sant Marçal; Patronat - PIa de na Tesa
17X, Sant Marçal - Son Roca; PIa de na Tesa - La Victòria
24 X, Beta - Sant Marçal; Son Roca - PIa de na Tesa
31 X, Sant Marçal - Palmanyola; PIa de na Tesa - Beta

CLUB NORD DE TIR OLÍMPIC
Tirades i campionats prevists a les galeries de tir de son Frau:

octubre
dia 3, Armes d'avantcàrrega, Gran díada club Nord
dia 10, Pistola lliure, Tirada de Tardor Nord
dia 12, Pistola standard, seniors/dames, T. de Tardor Nord
dia 17, Pistola foc central, Tirada de Tardor Nord
dia 24, Pistola de velocitat, Tirada de Tardor Nord
dia 31, Carrabina Match, Tirada de Tardor Nord

Durant Ia nit del 21 al 22 d'agost l'escola de Taekwondo Rafel
Oliverrealitzal'excursiódePortolaLlucapeuambgrananimació
i notes de molt bon humor entre els participants.
Es de destacar el bon estat de forma física dels alumnes, ja
que alguns d'ells a l'arribar al coll de sa Bataia, començaren a
córrer i arribaren fins a Lluc sense aturar-se i a un ritme
considerable.
Aquesta excursió és una de tantes activitats que es duen a
terme, al marge del Taekwondo, aconseguint així un ambient
d'amistat entre tots els alumnes i monitor.
A partir del dia 1 de setembre l'Escola de Taekwondo Rafel
Olivertancarà pervacacions, peròobrirà novament el pròxim dia
4 d'octubre, encara que segurament ho farà amb el nom d'Escola
Municipal de Taekwondo de Marratxí.
Per aquesta pròxima temporada Ja tenim preparades noves
activitats com competicions, exhibicions, etc.
Ja saps, si no vols avorrir-te durant els mesos d'hivem,
passar-fho bé i estar en forma, vine a practicar el Taekwondo al
Pavelló Municipal de Taekwondo de Marratxí.
El Taekwondo és un esport per a tots els homes o dones i
sense límits d'edat. Animal; t'esperam.
GRUP DE TAEKWONDO

PODADEPADVIERES
Tomeu Català

novembre
dia 1, Pistola 9 m/m, Tirada de Tardor Nord
dia 7, Carrabina lleugera allargat, Tirada de TardorNord
Cada mes, Pòrtula al vostre quiosc habitual o a casa vostra mateix si sou subscriptor. Que no vos passi, llegiu Pòrtula cada mes !
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ESPÓRTULA

TRIALSIN I MOTOS
A LES FESTES
DE SA CABANETA
Un dels actes que va despertar més
expectació entre els joves cabaneters fou Ia
demostració de Bike-Trial i motos queva dur
terme el dissadte dia 4 al campet activitat que
va ser possible gracies a Ia mediació del
component de l'associació de veïnats Ramón
Oliver.

Sis componets del club ciclista Ciclos
Ferrà van intentat cobrir el circuit formant per
grans rodes de fusta i contenidors de
construcció col·locats en forma de piràmide,
cotxes i tubos de formigó, de Ia manera més
espectacular possible.

Of Pl amb l'equip de Cicles Ferrà i Ramon Olrver

El més esperat va ser l'actuació del nou vegades campió
del món Ot Pi. Aquest jove de 22 anys natural d'Espluguès de
Llobregat va començar a practicar aquest esport a l'edat de 6 anys
un poc influència pel seu pare que era campió deTrial-moto. Va
guanyarel seu primer campionat mundial a l'any 86 gràcies a una
grandedicacióiundurentrenamentquesecomponperdueshores
de preparació f(sica el demati i 4 més el capvespre d' entrenament
específic.

Ot Pi ens va contar que el pa(s on aquest esport és més
popularésJapó, seguit per EE. UU.,Xecoslovaquia i Espanya. Les
seves aspiracions de cara al futur son pujar l'esport a nivel olímpic
i formentar Ia seva pràctica entre els joves.
Ramon Oliver, Tok> Duran i OtPI

L'exhibició va concloure amb l'actuació dels motoristes ToIo
Rigo i Dino Garcia i amb el lliurament de plaques i trofeus.
MAGDALENA MORENO FRONTERA
Fotos: Pep Prats

PAPERERIA

S1ESTEL

AUTOSCOLA

Dimarts
horabaixa
tancat

KALET

Cl Major 71

79 48 93

Tel.797440

Centre Comercial
ES PONT D1INCA

Pòrtol

AUTOSERVEI
CA1N CROSTA

Pollastres a l'ast

Cl Major, 96
TeI 60 22 59
Pòrtol

Suggeriments? Queixes? Opinions? Comentaris? Enviau els vostres escrits a Pòrtula abans del 20 de cada mes
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EL CORATGE D1UN DETECTIU

Bàsquet

Quina sorpresamésgrossa me'nvaig durel mespassat, quan
estava llegint Pòrtula Un requadre amb un *WANTED, ES
CERCA PISTA DE BÀSQUET AL PLA DE NA TESA* al més pur
estil de l'oestvaobrirel meu esperit investigador. Així, detotd'una
em vengueren una sèrie de dubtes
- i Jo que creia que les pistes de bàsquetja estaven... ?
- i allò quesentia de boca en boca, quetotja estava arreglat?
- i unes paraules molt tranquilitzadores que es varen sentir?
- però si fa més d'un any que se'n sent xerrar!

LLlGA 93/94 AL C.B. PLA DE NA TESA
Dia 2 d'octubrecomença Ia nova temporada.A partir d'aquesta
data es posen en marxa els dos equips seniors i el juvenil. El PIa
de na Tesa "A"jugara contra "La SaIIe", el "B" contra el "Son Carrió"
i els juvenils també contra "La SaIIe".
La resta dels equips començaran les competicions a finals del
mes d'octubre. Tots ells Ja esperen amb il·lusió aquesta nova
temporada que amb seguretat donarà moltes satisfaccions als
aficionats del Club.
EIs monitors de cada equip són:
Baby masculí i femení (5 a 9 anys): Sebastià Bennàssar,
Tomeu Munar.
Mini mascul((10i 11 anys): Tomeu Munar, Sebastià Bennàssar
Mini femen(: Aina Ramis i Guillem Massot
Infantil masculí (12 i 13 anys): Manolo Galmés
Infantil femení: Guillem Massot i Aina Ramis
Cadet masculí (14 i 15 anys): Joan Sastre i Toni Jaume
Juvenil masculi(16i 17anys): Tomeu MunariGuillem Massot
Sénior masculí "A" (a partir de 18 anys): Pep Gibert
Sénior masculí "B": Joan Pericàs

EL C.B. PLA DE NA TESA
RElU LES PASSES
DE MANOLC) ESCOBAIl
-ELL ENCARA CERCA EL SEU CARRO
-EL C.B. PLA ENCAIU CERCA LES
PISTES DE BÀSQUET
SI ALGÚ LA TROBA QUE ENS HO
COMUNIQUI RÀPIDAMENT

CLUBJWBÀSQUET

Unsdubtesquejo mateixvolia resoldre. Em vaig posaren feina
i vaig anar a cercar aquella "PISTA FANTASMA" (uns diuen que
ja està en marxa i els altres diuen que no hi ha res). La veritat és
que cadadia sortia un parell d'hores a Ia recerca d'aquella pistatan
misteriosa, mirava per tot, fins i tot els amagatalls més impensables, però no hi havia sort.
Feia una setmana que trescava i l'únic que podia apuntar al
meu llibred'investigacióera peruna partparaules, paraules perfer
callar, paraulessensefets, paraules.. I perl'altraunsfetsrealsque
em posaven Ia pell de gallina. Uns trenta jcves amb els seus
respectius entrenadors jugant a bàsquet enmig del carrer i que
cada moment havien d'aturar-se si no es volien veure atropellats
pel pas dels cotxes. Déu meu, quin espectacle!
Totel dia estic pensant, i només em volta una pregunta pel meu
cap:
Com és possible que persones que teòricament volen ajudar
al seu entorn passin desapercebudes davant situacions com
aquesta^ I que arribin a l'extrem d'estarjugant amb Ia integritat
física d'uns joves que l'únic que volen és divertir-se? VaI Ia pena7
A aquesta pregunta tan sols Ii he trobat una contesta: Hi ha
persones que mentre elles estiguin bé i hotenguin tot, Ia resta ben
pocelsimporta, quelesxerrin, quelesdiguin, quelescritiquin, que
tanmateix faran el que voldran.
Aquest tipus de persones segons el meu criteri només es
mereixen un qualificatiu, "FANTASMES".
El meu arxiu de notes el vaig poder completar amb un article
queaparegué a ÚLTIMA HORA, on feia referència al quejoja havia
descobert; per una part paraules i per l'altra fets. Això també ho
ratificà el mitjà de difusió RÀDIO NACIONAL DE ESPANA.
Després d'haver aclarit el cas de les pistes de bàsquet remetré
tot l'expedient a Ia brigadadels CAÇAFANTASMES, ells són elsqui
realment han d'actuar.
EL DETECTiU

A

MUSIC
VIST

l.- Malgrat el primer document trobat fa referència a l'orgue de
1328, és de sentit comú pensarque més de cinquanta anys enrere
qan s'inaugurà l'absis el 1269, a Ia Seuja n'hi havia un.
ll.- Set-cents anys han passat des d'aquella inauguració. I
aquests dies, el tres d'octubre, un nou orgue ha sonat a Ia Seu de
Mallorca. Bach, Mozart, Haendel i Liszt han omplert els espais
enormes, reviscuts perJean Guillou.
PERE ESTELRKHIMASSUTÍ

Cada mes. Pòrtula al vostre quiosc habitual o a casa vostra mateix si sou subscriptor. Que no vos passi

llegiu Pòrtula cada mes !
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OPINIÓ

PETITS ENSURTS

no a fer un tomb radical en Ia nostra vida.
Són aquelles situacions davant les que no
hi podem fer absolutament res i que ens
marquen un nou rumb invariable. Tenen
uns germans menors, els petits ensurts i
són els que a mi em donen molt que pensar.
Un petit ensurt pot esser des d'una paraula
a una cançó, des d'una sola mirada d'ulls
blaus a Ia millor de les persones, des d'un
cop de sort a un cop de mala salut.Tant per
a bo com per a dolent. Són els
aconteixements que ens fan replantejarnos noja el sentit de Ia vida, aqui ningú dóna
resposta, sinó a l'orientació que Ii volem
donar, a Ia nostra forma deviure-la al suc,
que en podem treure d'ella.

Hi ha gent a qui Ia major de les
desgràcies no fa caure el seu optimisme, el
seu modo deviure, Ia seva esperança en un
futur millor, Ia seva filosofia de Ia vida.
Sincerament elsadmiri probablementdintre
meu hi hagi un desig amagat devoleresserne un d'ells. Són Ia mitja part del món que
fa aguantari seguirendavant l'altra mitja en
Ia que pentura ens trobam. Es injust que
mai ens enrecordem d'ells com a col·lectiu
i més encara que no els donem les gràcies
per ajudar-nos a viure un dia més, encara
que hi hagi algú que inconscientment els
maleesqui per això.
Hi ha en el món un altre grup de
gent a qui els petits aconteixements els fan
canviar el color de l'entorn. Són els
hipersensitius a qui una sola paraula adversa els fa caure l'ànim fins al fons i se'ls
deprimeix l'existència per una bona temporada, elsdescomposa Ia panxa i els allunya
les ganes de menjar i de viure. D'entre ells
podrem trobar aquells que amb Ia mateixa
facilitat que cauen a les profundes foscors
del fons marí, són capaços detocar l'extrem,
del cel i de Ia glòria. Aquest són els que ens
fan conèixer el valor i Ia força que poden
tenir un parell de paraules amables, una
mirada d'amistat o un petit somriure.
Despréspodremtrobarelsquenoaixequen
el seu ànim per res del món. Són els que
més necessiten de nosaltres.

A vegades petits ensurts ens fan
baixar dels niguls i tocar amb els peus a
terra.Llavors veim que les coses són com
són i no com volem que siguin, i decidim
viure Ia vida i les situacions que
l'acompanyen amb senzillesa però amb
fredor i resignació, sense gens de fantasia,
color imaginació o música. Es llavors quan
l'aire pesa més que mai, el cami se'ns fa
llarg, el blau torna gris i davant l'adversitat
decidim senzillamentanarfent i arribarallà
on arribem encara que no sigui massa
lluny. Desconeixem el que és Ia il·lusió i
l'optimisme, el somriure i l'anar a més dia a
dia. Equilibrant Ia balança hi ha els positius,
aquells que sabent que no ho som ens fan
sentir els millors, plens de força i energia,
capaçosdetotidemillorar-nosdiaadia.Els
colors de Ia vida es contrasten més i és
quan més ens agrada el món i Ia vida.

Pots ser que sembli mentida, però
pens que en el fons pentura tenguin més
importància els petits ensurts que no aquel Is
aconteixements de dimensions anfmiques
incalculables que ens obliguen volguem o

Aix( i tot, podem viure una altra
casta de petits ensurts. Aquells que pot ser
objectivament no tenguin especial
importànciaperòqueensfanplantejard'una
manera més general i global Ia nostra

(« pàg 2, CARTES OBERTES)
2.- L'enteniment entre les dues parts,
l'Ajuntament de Marratxí i Ia Caixa, fou total.
Atès que Ia finalitat social a què anaven
destinats coincidia amb l'obra social que Ia
Caixa propugna, el preu de cost fixat per
l'entitat va esser simbòlic: 10.000 pta
mensuals.
3.- Una vegada d'acord les dues
entitats, l'Ajuntament inicià d'una manera
ràpida Ia tramitació del contracte
corresponent, a fique les entitats poguessin
utilitzar els locals al més aviat possible. Va
esserenaquestmomentquanesvaproduir,
-potser motivada per Ia rapidesa en Ia
tramitició de l'expedient- una interpretació
equivocada del procés administratiu, que
l'informejurídicsol·licitat perl'oposició PP-

UM declara nul. Això suposa per tant
començar de bell nou l'expedient de
contractació.
4.- L'oposició PP-UM, d'una manera
malintencionada, acusa de "poner las arcas municipales a disposición de una persona ajena alAyuntamiento". Això que el PPUM considera tan greu, és una simple
domiciliació bancària del cost dels locals,
amb una entitat tan seriosa i respectable
com Ia Caixa.

Suggeriments?

5.- Remarcar públicament Ia manca
de responsabilitat del PP-UM, parlant de
"comportamento cadqui' i "oonductalrresponsable" atribuïda el Sr. Miquel Bestard,
representant en aquell moment de l'Equip
de Govern, qüestionant Ia conducta ètica

particular manera de viure.Quan ens toca
viure'n un d'ells és quan ens n'adonam que
tots els que he explicat més a daft no tenen
Ia més mínima importància, o que si Ia
tenen tota depèn o gira a l'entorn de Ia
nostra visió de Ia vida. Si cap, són els
ensurts més petits detots i els que més ens
fan pensar i que més ens capgiren. Moltes
vegades pensam admirats com una
insignificância tal ens pot suposar un canvi
tan gran. Sense saber-ho ens fan passar de
veure que el bon camí és aquell de Ia
correcció, de l'ordre, del quadrat estàtic, de
Ia calma en el camí de Ia vida a veure que
hem de viure com si del darrer instant es
tractàs, comquehohem defertotiaprofitar
cada oportunitat en el moment que se'ns
presenta, que hem de saber clarament el
que volem i que si podem ho hem de
provocar, que hem de dir el que pensam
pensant el que diem i sense importar el que
diguin els demés, perquè al cap i a Ia fi Ia
vida és nostra, no en tenim d'aftra i no
podem torn-la enrera. Es tracta de posar
una mica de color, de sal i pebre a Ia nostra
existència i a Ia dels demés. Omplir el món
de música i de ritme, de passió en Ia vida,
de cercles i corbes dibuixats a Ia nostra
manera i com Freddie Mercury poder dir
queja ens podem morir perquè en aquesta
vida ja ho hem fet i tengut tot. Aixf, qui sap
si a hores d'ara t'estàs penedint d'haver
llegit aquestes quatre bogeries que acab
d'escriure, pensant en els coses millors que
hauries pogutfer. Tendràs raó. Però si ho he
fet és perquè sabia que pentura podia
ajudaralgú a canviar Ia seva visió de Ia vida
i a fer que en gaudfs més, i a ser una mica
més feliç. Només que això passi amb una
persona ja em sentiré feliç. Tant de bo.
GABRIELÀNGEL VKH
IMARTORELL
de persones i entitats respectables -Ia Caixa
de Pensions i l'Ajuntament de Marratxí-, en
Ia formalització d'un contracte de lloguer.
Des de latranquil·litatde consciència
quetenim, ja que entot moment s'ha actuat
debonafe,ambl'unicobjectiud'aconseguir
a bon preu uns locals socials per a l'ús dels
veTnats del Pont d'Inca, volem reafirmar Ia
voluntat de l'Equip de Govem, més unit que
mai, de fer feina per Marratxf i millorar Ia
qualitat de vida dels nostres veTnats, a
pesar de l'oposició destructiva del PP-UM,
a qui sembla molestar que es facin millores
i que es resolguin els problemes del nostre
poblei, pertant, intentenretardaraqualsevol
preu, com és el cas, les iniciatives
municipals.

Queixes? Opinions? Comentaris? Enviau els vostres escrits a Pòrtula abans del 20 de cada mes
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L'Ajuntament de Marratxí
AVISA
ELS TRIBUTS DE L1EXERCIC11993
QUE A CONTINUACIÓ ES DETALLEN
ES POSARAN AL COBRAMENT
DINS LES SEGÜENTS DATES I LLOCS

-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
(Antiga contribució territorial urbana i rústica)

•ARBITRIS LOCALS
•IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
^
MECANICA (Antic impost de circulació)

-IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
(Antigues llicències fiscals)

-RÚSTICA I RÈGIM AGRARI
SA CABANETA

ES PONT D1INCA

DE L' 1 AL 31 D1OCTUBRE

DE L'1 AL 30 DE NOVEMBRE

Horari:de9a 14hores
Dissabtes: de 9 a 12 hores
Cada mes, Pòrtula al vostre quiosc habitual o a casa vostra mateix si sou subscriptor. Que no vos passi... llegiu Pòrtula cada mes !
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LA MARE DE DEU DE LLUC JA NO ES
BILINGÜE PERÒ NO FA MIRACLES...
Fa un anyvaig escriure una articletitulat'Tamare de Déu
de LJuc no és biKngue" en el qual criticava que Ia publicitat que se
repartia per les cases fos en castellà i català, mesura que, com
sap tothom, no contribueix gens ni mica a Ia normalització
lingüística. Aquell article, que sulfurà el prepotent i inqüestionable
Sr Miquel CoII, ha servit com a mínim perquè enguany no
cometessin el mateixerror. (I llavors semprediuen queles nostres
critiques són sempre destructives i molestes...!) Però, i no sé
perquè són tan incoherents, han enviat, si més no pel Pont d'Inca
propaganda incitant pagar els impostos municipals en bilingüe.
I llavors exigeixen que els beneïguem i santifiquem el seu decidit
i ferm nacionalisme.
MoIt bé... Ja tenim , com a mlnim, Ia marededeueta
contenta, honorada de mallorquinitat i sens màcula forana, de
totesmanereslapatronadeMallorca,pelqueesveu,nofamassa
miracles, com a mínim dins el nostre consistori.
No fa miracles... "L'Ajuntament informa" un model
de desinformació i autopropaganda.
Cada vegada que en surt un en dóna més mostres. Poca
informació municipal, perexemple al darrer número en comptes
de comentar els resuttats de les eleccions generals haurien pogut
explicarperfectamentcomserienlesnovestaxesdecontribucions;
tractament desigual a les entitats cíviques, esveu que n'hi ha que
tenen cera del corpus...; diu quel'ajuntamentdestinara4milions
en subvencions però no en dóna Ia llista de com es distribuiran,
cosa que sí va fer Pòrtula..., i un llarg etcètera que si ho
haguéssim de detallar ens faria ocupar massa espai.
No fa miracles... No guareix ni de l'ètica ni de Ia
prepotència socialista.
En temps del franquisme hi havia com una dita popular
que afirmava que les reines de les festes, tipus vermadora major,
beata etc... eren les filles dels batles o dels regidors...Ara sembla
que això s'ha democratitzat però, en canvi, els fills dels regidors
es veu que encara tenen certs privilegis: es beneficien de Ia
informació de primera mà que té el "papà" per poder tenir Ia
titulació necessària i que llavors l'ajuntament ei contracti. Això ha
passat aquest estiu a Marratxí on el fill d'un regidor de Ia majoria
ha exercit de monitor a Ia piscina municipal sense que a través
de les planes de L'Ajuntament Informa... hagin sortit publicades
unes bases per fer una convocatòria oberta entre tots els que
tenguin Ia titulació. Vergonyós i poc ètic. En canvi sí que surt, al

darrer butlletí, l'autopropaganda de Ia inauguració de Ia piscina i
que comptaran amb sis monitors. Tampoc de Ia concessió del bar
i attres llocs de feina que hagi pogut generar Ia piscina no se n'ha
fet massa propaganda. Segurament a l'Ajuntament no Ii devia
interessarque ho sabés massa gent. Devien saberbé qui hi havien
de col.locar...Son les mateixes maneres d'actuarque a l'era Vidal
només que una mica més camuflades però al cap i a Ia fi mostren
el llautó.
I Ja que parlam de Ia piscina, dues coses per acabar... Un
matí un portolà anà a nedar. Va veure morta gent (al·lots) que
gambirotejaven dins l'aigua i cincosis monitors quees passejaven
per allà. Aquest portolà volia nedar, va comprar el tiquet i quan
s'anava a tirar a l'aigua l'informaren que no podia nedar car en
aquella hora hi havia curset. A més de no semblar-ho pel trull que
hi havia a l'aigua, tampoc no hi havia cap cartell que informàs de
l'horari públic.
La segona cosa: hem sabut que a Ia cloenda del curset
llançaren dues ànneres vives a l'aigua perquè els al·lots les
capturassin (i demostrassin als papàs entusiasmats queja sabien
nedar). Ens sembla bé que es vulgui ferfesta però que: a) es guardi
el respecte degut als animals, aquest fes és un mal exemple per
a Ia formació dels al·lots; b) precisament les ànneres no són els
animals més higiènics per llançar dins una piscina pública.
No fa miracles... No lleva cap impost.
Pareix que darrerament Ia gent que té algun negoci o una llicència
fiscal va remoguda a les totes. Les taxes de recollWa de fems fibten i fereixen
de valent aquells que moltes vegades no poden treure els seus fems al carrer
perquè els fematers no se n'ho voten dur. L'explicació d'aquest augment és
ben senzilla. Quateevol sewci que ofereix l'ajuntament té un cost que han de
pagar ete contribuents. Quan es va passar a recollir el fems a diari, aquest fet
suposa un increment del cost que to majoria municipal per por o no sé per
quines cinc^ntes no ho va fer repercutir damunt cada ciutadà sinó que apujà
les tarifes sobretot als qui tenen negoci. Aixf s'ha produït que petits comerços
otallers mecànicsoartesanate han vist incrementades demanera astronòmica
l'import per recollida de fems. Fins i tot, transportistes que tenen camions i que
Ja paguen els seus imposts pels seus vehictes han vist incrementades el preu
del rebut del fems. Sembla que en temps de crisi l'ajuntament hauria de mirar
una mica més pels petits comerços i indústries sobretot, pels primers perquè
ara veuran augmentada Ia competència amb Ia inauguració d'Alcampo. Es
evklent que això és una mesura que entranya una certa covardia ja que per no
alçurar el poble han carregat el feix damunt els comerciants i industrials del
terme que com que són més pocs no fan tant de renou. Una mesura aquesta
electoralista que és fer l'estruç i no afrontar amb valentia el problema. Ara,
motts potserfacin plecs de descàrrega i se'ls condoni el deute, això implicarà
que l'ajuntament deixarà de recaptar uns diners i o bé els haurà de rescabalar
d'una artra part o bé haurà d'engreixar el dèficit municipal. Però com que crec
que aquest més m'he allargat massa el mes vinent parlarem més d'aquest
tema.

(« pàg 2, cartes obertes) salinització.
Benvolguts amics:
Davant les informacions de transvassament
de les aigües de l'aqüffer de Sencelles per part
d'Emaya i del Govern Balear per a l'abastiment
d'aKres poblacions, elssencellers hem cregut oportú
Ia constitució d'una coordinadora encaminada a
preservar l'ús del darrer aqüIfer verjo de Mallorca.
Havent rebut el suport majoritari del poble de
Sencelles, aquesta coordinadora s'ha fixat els
següents objectius:
1.- Evitar l'extracció abusiva i incontroteda
de l'aqüIfer de Sencelles, que és el mateix que LlubíMuro, sense uns estudis previs que puguin garantir
quin caudals es poden treure perquè el PIa de
Mallorca no pateixi les conseqüències d'una

2.- Evitar l'extracció de l'aigua de l'aqütfer
sense que abans no s'hagin esgotats tots ete recursos d'aprofitament d'aigües que aboquen a Ia mar,
fomentant I 'estalvi del consu m i promovent una revisió
de xarxes distribuïdores.
3.- Crear una comunicat d'usuaris juntament
amb els pobles veïns, que sigui Ia que controli Ia
gestió i el correcte aprofitament dels recursos
hidrològics del PIa.
4.- Promoure un Pfa de Recursos Hidràulics
seriós pel conjunt de tota l' illa de Mallorca.
5.- Evrtar l' exptotació incontrolada de l'aqüffer
amb interessos especulatius.
Les zones salinitzades de Mallorca, el .PIa
de Sant Jordi, Campos, Ses Salines, Na Burguesa i

Rafel Cresp/
el Pont d'Inca són una prova de que Ia fafta de
previsió provoca mals irreversibles i converteix
zonesabans riques en zonestotalment salinitzades
i irrecuperabtes per a l'agricuttura i el consum
humà.
Vós demanam el suport per preservar
l'aqüIfer perquè romangui com una reserva
hidrológica per abastir Ia nostra illa en un futur, o
en casosd'extrema necessitat, i sobretot que pugui
servir per un futurdesenvolupament del l'interiorde
l' illa.
Per tot això vos convidam a que ens
recoteu, ja que els nostres objectius són en definitiva els de tots els habitants d'aquesta illa.
Ben cordialment.
Coordinadora en defensa do les algues.
Sencelles

Suggeriments? Queixes? Opinions? Comentaris? Enviau els vostres escrits a Pòrtula abans del 20 de cada mes
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Bolres Entintades

TAULA PARADA
Ara queja ha començat el curs escolar i aprofitant que encara fa calor vos
donaré unes receptes de cuina fàcils que
tendreuocasiódeprepararambbastantde
temps abans de menjar-les. Aixf podreu
recollir els vostres fills a Ia sortida d'escola
sense frissar.

Es mesclarà tot dins un recipient de
test, d'alumini o de plàstic i es col·locarà
dins el congelador de Ia gelera o dins Ia
conservadora cuidant de remenar-ho de
tant en tant per evitar que es congeli del tot,
Ja que s'ha de beure granissat.
Gelat de Mora d'esbarzer
o Romaguer

Tomàtigues Farcides Crues
-Buidau les tomàtigues crues per Ia
part contrària del capoll. Al fons de Ia
tomàtiga heu de posar-hi un poc de sal, ja
que de si és bastant fada.
-Per un altre costat agafau tonyina, ou
bollit, maonesa, lletugatendratallada molt
fina, i al vostre gust, afegiu-hi un poc de
pebre bo, sal i unes gotes desuc de llimona.
4Ho mesclau fins a fer una pasta amb
Ia qual farcireu les tomàtigues. Damunt de
tot posar-hi un brot de julivert.

Agafareu les móres quan siguin ben
madures, o sia, que tenguin el color molt
obscur, mésbénegre. Unavegadarentades
les tríturau a Ia batedora.

-

Ingredients:
Un tassó de móres triturades
Un tassó de sucre
Un litre de llet
Un litre d'aigua

-Es poden acompanyar de pebres
torrats tallats a tires dins una palangana o
plat moreno.

Per aconseguir el gelat obrareu de Ia
mateixa manera que heu fet pel de llimona.
Per aquests gelats es pot usar Ia bombeta
antiga manual que abans s'utilitzava a casi
totes les cases, quan encara no s'havien
inventat les màquines de fer fred.

- Es deixaran a Ia fresca dins Ia gelera
fins a l'hora de menjar-les.

I bon profit. Alerta a les fulles del
romaguer!

Qelat de Llimona
-

Un tassó de suc de llimona
Un tassó de sucre
Un litre i mig de llet
Raspadura de pell de llimona.

Hevistunesmóres
d'un vermell pujat
d'un vermell negrós
d'un vermell morat.

Penjaven gronxant-se
del mur d'un camf
ningú les pot treure
no es poden collir.

FRANCISCA JUANEDA IORDINES
(« pàg 2, cartes obertes)
no compensa el cost de Ia insularitat ni
tampoc contempla Ia demanda de serveis
públics que són necessari per atendre una
economia turística com Ia nostra (depuradores, potabilitzadors, xarxa de carreteres...).
També s'ha de dir que les Balears estan
excloses del Fons de Compensació Interterritorial i tenen una participació mott minsa
en els Fons Estructurals de Ia Comunitat
Europea.
El PSM-Nacionalistes de Mallorca
no comprèn el silenci del PSOE illenc davant
Ia possibilitat d'exclusió de les Balears del
15% de I1IRPF quan havien votat
favorablement a aquesta cessió al ple del
parlament Balear celebrat dia 16d'octubre
de 1.992. Aquest silenci ve a demostrar una
vegada més els sucursalisme més servil
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del PSOE de les Balears així com també Ia
seva poca voluntat autonomista. Hem de
pensar que un major grau de finançament
implica un major grau d'autonomia.
El PSM-Nacionalistes de Mallorca
nocreuqueamblacessiodel15%del'IRPF
n'hi hagi prou. Es simplement una mesura
transitòria. El PSM-Nacionalistes de Mallorca creu que Ia millor solució seria el
concert econòmic que consisteix en què Ia
comunitat autònoma recapta tots els
impostos a excepció de l'IVA i impostos
especials i paga a l'estat un "cupo" en
concepte de serveis comuns (exèrcit, Casa
Reial, Afers exteriors...) com es dóna en
l'actualitat al Pa(s Basc.
Agrupació deMarratxi
delPSM-Nacionalistes de Mallorca

QÜESTIÓ DE NOM
Insular: Illenc, relatiu o pertanyent a
una ¡lla; natural d'una illa.
Algú pot imaginarel Consell de
Mallorca en algun altre àmbit geogràfic que
no sigui el de l'illa que Ii dóna el nom? Es
impensable, evidentment. Aleshores, què
hi fa el mot "insular" per definir-lo?
Probablement Ia repetició en
els mitjans de comunicació, ens ha arribat
a ferveure com a normal l'adjectiu "insular"
acompanyantelnomdelconsell,perdesignar Ia institució que ha d'encarregar-se del
govern de l'illa de Mallorca. Semblatalment
com si algú tingués por que hom pogués
arribar a confondre el consell illenc, amb
entitats bessones -fins i tot de nom- d'attres
ambitsgeografics,perexemplepenlnsules,
deltes o valls: "Consell Peninsular de Mallorca", "Consell de Ia VaII de Mallorca"....
Parlam de noms, que no són
altra cosa que convencions, fàcilment
rectificables, però no parlam del contingut,
queja és una altra història. Sabem realment
quines són les competències polftiques i
administratives del Consell de Mallorca, o
simplement ens hem acostumat a Ia seva
existencia,omplint(pertriplicat,sicomptam
lesartresilles)elbuitquedeixala"Diputacio
Provincial"? No estaria gens malament
que, des de les institucions competents,
se'ns informàs degudament de quines són
les funcions i les competències que està
previst que un dia assoleixi... si és que està
previst que n'assoleixi.
Mentrestant anomenar les
institucions pel seu nom, sense afegitons
innecessaris com el d' "insular", no seria
una gran gesta, però almenys contribuiria a
usar correctament Ia llengua -tan malmesa
ella, pobra-, evitantadjectiusinnecessaris.
A no ser, clar, que a partir de demà mateix,
els mitjans de comunicació usin qualificatius
de Ia mateixa casta per a les altres
institucions territorials de l'Estat: "Junta
Peninsulard'Andalusia", "Diputació General Peninsular d'Aragó" , "Generalitat Peninsular de València", "Comunitat
Autònoma Peninsular de Madrid",...
ANTONIROCA

Cada mes, Pòrtula al vostre quiosc habitual o a casa vostra mateix si sou subscriptor. Que no vos passi... llegiu Pòrtula cada mes !
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CORREU

UN POC DE TOT
Per CORREU ensassabenten que:
L'AGRICULTURA ECOLÒGICA es
troba en auge a les Balears. Segons el
Gabinet de Mitjans de Comunicació del
Govern Balear cinc empreses
mallorquinesestan inscrHesenelConsell
regulador d'aquest tipus d'agricultura. La
condició és no emprar productes químics
de sintesi ni adobs.
Dia 26 de setembre es celebra Ia
GRAN DMDA DE LLUC 93 organitzada
pels donants de sang de Mallorca. Es
unaa trobada de tots aquells que
comparteixen amb laseva acció solidària
el missatge que a Mallorca no mori ningú
per falta de sang. Durant l'acte s'inaugurà
un monument dedicat als donants pel

evangeli" l'autor passa revista alsdiferents
tipus d'evangelització europea, al model
evangelitzador des del poder, a Ia crisi
d'aquest model al s.XVI, als indicis d'una
nova evangelització des de l'atteritat i a
una sèrie de preguntes de cara al futur.
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES:
D'entre les revistes associades a
PREMSA FORANA DE MALLORCA
rebudes destacam:
DIJOUS. 1000(lnca, 29 PV). Número
especial celebrant el milenar. Inclou el
"Llistat de missioners inquers a Amèrica"
de Joan Parets. Enhorabona

L'ESTEL. 267 0vtellorca, 15 V). Hi
surten en Toni Roig i en Miquel Salom CIM.
ferrioler col·laborador de Pòrtu/a amb
El PLA DE MILLORAMENT DE gloses- donant Ia seva opinió sobre Ia
FAÇANES de Ia Conselleria de Cultura, retirada de publicitat institucional. L'autor
Educació i Esports s'ha concretat, durant del "Botero de Pòrtot' contesta "Les
els sis anys que duu d'aplicació, en les nostres institucions pensen en castellà I
següents actuacions: Regulació legal del obliden que aquest pals té una cuHura
traçat elèctric i telefònic de les façanes de pròpia. Ara nomésprotegeixen e/s mitjans
les Illes, estudi sobre el deteriorament i de comunicació en forasterperò qualque
conservació de Ia pedra monumental, d/a e/s passarem factura".
restauració d'interiors, xarxa de tècnics
FELANITX. 2843 (30 IV). Fa
de patrimoni a tot l'àmbit de Ia Comunitat
Autònoma. Fins ara les institucions hi han referència a Ia presentació del programa
dedicat un pressupost que supera els de Ia XVII Setmana de Música, feta per
Biel Massot, i inclou "Eleccions", d'Antoni
2400 milions.
Roca. El 2847 (29 V) du l'article "Perdre
Ia llengua", d'Antoni Roca.
PUBLICACIONS REBUDES:
MUfUfí rcria i MarUirrU

^ap de turc
Mif*ti KWMmTriM

INCA REVISTA. 32 (Vl 93). Inclou el
poema "In memoriam" i l'article 'Viure
sense en Llompart", ambdós de Rafel
Crespi. També parla del viatge que feu
I1OCB d'Inca a Barcelona "amb uns vint
socis de I1OCB de Manatxl" el passat 4 de
desembre
MEL I SUCRE. 154 (Sant Joan, IV
93). Treu una foto de na Coloma de can
Bernadl, de Pòrtol, a Ia Fira del Quart
Diumenge.

EL CORREU DE LA UNESCO. 178
(Barna,V93). Tractasobre"La presència
de l'amor" a través d'articles com Tornar
a inventar un llenguatge, L'amor mestis,
L'angoixa del seductor quan s'acosta Ia
primavera,Fora les màscares, A una noia
malalta d'amor... També hi ha una
entrevista a Luc Ferry sobre els rerefons
ideològics i politics de les diverses
tendències ecològiques que tenen
vigència actualment.
CQ.RADIOAMATEUR.114(Barna.
Vl 93). En aquesta ocasió dedica una
sèrie d'articles a parlar de diferents tipus
d'antenes Paria, també inclou un escrit
sobre mitologia radioelèctrica. A l'apartat
"el dosier del IDEA" hi trobam activitats
realitzades des de Formentera.
CULTURA. 528 fValls, V 93). Hom
dedica el monogràfic als pobles i viles de
l'Alt Camp.
DEBAT
JUVENIL.
Circular
informativa, 171 (Catalunya,V93).

MSSATGE. 252-253 (Cardedeu, l-ll
93).

NOTÍCIES DE LA GENERALITAT.
920/93).
L'OM.291 (Riudoms,VI93).L'apartat
"Riudomencsforavila"tractasobreJaume
Joan Roiget i Cabret, arquitecte de
Riudoms resident a Palma.
PANORAMA (Barcelona, Vl 93).

ESTÍMUL. 161,162 (La Canonja, V,
Vl 93).

PARTIT POPULAR. 71 (Balears, V
93).Dedicat,engranpart,aleseleccions.

LO FLOC. 130 (Riudoms, III-IV93).
GRAN PENEDÈS. 35 C\f\tenova i Ia
Gettrú, Vl 93). En una separata dedicada
a Ia vegetació natural hitrobam informació
sobre algunes plantes que són totalment
del nostre àmbit geogràfic: Ia figuera de
moro (Opuntia ficus-barbarica), Ia
verdolaga (el seu nom científic en llatí,
mirau per on, és "Portulaca olerácea",
Ia paroniquia argentada (Paronychia
argentea), laparoniquia nivia (Paronychia
capitata) i l'espergulària vermella
(Spergularia rubra).
LLUC. 773 (III-IV 93). Dedicat
monogràficament als Blauets amb motiu
dels cent anys de Ia implantació de
l'ensenyament mitjà a l'escolania.

LLUrjA,1740IMV93).Comaquestio
de fons propugnen "l'eix mediterrani;
d'esquenes a Madrid". En un altre aspecte,
L'ALCORA AVUI. 155 0V 93).
l'articledeToni Gisbert "Ladobleopressió.
Ocupants i explotadors" diu,entre d'altres
ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL coses: "L'escalada repressiva Impulsada
FERROCARRIL. 58 (L'Hospitalet de LI..V perl'estatespanyolcontraeIpoblecatalà
93). Commemoren el centenari de Ia linia durant 1992 és l'efecte més visible, I
de tren Martorell - Igualada.
punyent, delconfiictehistóricqueenfronta
Catalunyail'Estat. D'ençàquel'exèrcitde
CAP DE TURC, de Miquel Ferrà i
BUTLLETl
OFICIAL
DEL Felip Ventràala nostra terraperAlmansa,
Martorell. Miquel Font, edHor. Mallorca,
1993. Relat basat en un fet real ocorregut PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS. un llunyà 1707,1 s'Imposà per Ia força de
l'any 1731. Les cròniques de l'època 76 a 79 (III a IV 93). En una resolució del tes armes, el poble català ha vlst com Il
conten que un esclau turc matà el seu 77 podem llegir: "El Parlament balear han estat negats tots els drets col·lectius
amo, capellà, per robar-li. El crim fou reafirma una vegada més Ia seva decisió quecomapobk3llpertoquen"(...) "Durant
castigat amb l'execució del musulmà i el -voluntat-pollticailegislativade 'recepció gairebé tres segtes l'Estat s'ha aplicat,
seu cap va estar moH de temps exposat a de tos emissions de televisió en llengua amb més voluntatque éxit, a Ia cMUtzada
una cèntrica cantonada de Palma, fins catalana depenents d'altres comunitats tasca de fer desaparèixer el poble català
que va ser substituït per una rèplica autònomes' sense entrebancs de cap com a tal, a fer-nosperdre Ia consciència
escultòrica que encara es pot veure avui. classe, ¡pertantpalesa Ia necessitatque de pobte. I després de tres segles de
Ferrà ens n'ofereix una versió seva i tes noves atribucions que faci e/ Govem política assimilacionista, l'Estatreconeix
especial,oposadaal'argumenttradicional. centralrespectin aqueltesja consolidades impl/citamentelsetifracàsamb una ràtzIa
preipost-dlmpk:adignadelsmilbrstemps
Una trama amorosa i romànticaque acaba que es fan servlr" (...)
El 79 inclou Ia proposició de Llei de del franquisme. Quan Ia Integració
amb un inesperat final.
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les fracassa, arriba /ftora cfe Ia represstò" (...)
PASSAT
I
FUTUR
DE Illes Balears, aixi com dues preguntes "La solució [del conflicte] passa per
L'EWWGEU7ZAOO,deJosel.Gonzatez orals del diputat Valenti Valenciano, del assentar tes bases per a l'exercici de Ia
Faus. Col·lecció Cristianisme i Justicia, PSOE, en relació a Ia legalització del pou sobirania nactonal:partem, evidentment,
Bon Sossec i a Ia reposició de de Ia Independència" (...) "La democràcia
51.Barcelona, 1993.
espanyola es fonamenta (caldrà reconJarAmb el subtitol "poder, or, alteritat i mecanització il·legal del mateix.
ho?) en te contlnuttatfranqulsta: una tímkto

Suggeriments?

reforma dels aspectes formals és tot el
que separa un regim de l'altre" (...) "Qué
se n 'ha fet, dels crims del franquisme? On
són els responsabtes, e/s directes I els
últims, de tantes execucions, tortures I
persecucions? No hl ha hagut nl
depuració, ni tan sols amnistìa tegal: pel
que es veu, Ia democràcia espanyola no
veu cap crlm en quaranta anys de
dictadura. Totelcontrari:quivanecessitar
una amnistia (un perdó) va ser Ia lluna
antifranquista. Però no, es clar,
l'independentisme, el qual va molt més
enllàdelacrttícaaimodeire/xistatfEstar.

PORTAL NOU. 116 (Llorenç del
Penedès, HI-IV 93).
REVISTA DE FERRERIES, 256,257
Ofl93).
REVISTADERIPOLLET. 59 ÇV\ 93).
Nova denominació de b revista "Ràdio
Ripollet".
SIPAJ mensual. 168 (Catalunya, Vl
93). Hi trobam un dossier dedicat a les
activitats de voluntariat per a joves i a
recursos per viatjar.
SOLCS I ONES. 6 (CAIB, IV 93).
UDOL. 1, 2 0" a Vl 93). Revista
bimestral que ens arriba de Llubi amb
informació local i opinió Íntegrament en
català. Ben arribada.
S'ULL DE SOL. 34 O/l 93).
VALL DE VERC. 153 (Sant Just
Desvern, V-VI 93).
W\ FORA!I 38 (Ripollet, Primavera
93). Paria, entre d'altres coses, del
manifestdeSumendi,del'escolaafricana
d'adults: Karambu Kafo Be, i de filosofia
i cultura.
VMRCONSALUD.221 (Barcelona,
V-VI 93). Monogràfic sobre Ia depressió.
Dedica un apartat a les depressions dels
personatges històrics, parla dels
simptomes d'aquesta crisi i de l'angoixa,
n'analitza les causes, les diferents
variants i dóna consells per combatre les
seves manifestacions aixi com per viure
amb una persona deprimida; finalment
hom comenta el paper important que
l'alimentació pot jugar en relació a
l'ansietat i a Ia depressió.
XIPRERET. 151 0-'HospHalet,VI93).

B.-
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BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
~

Centre Coordinador -

BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
MUNICIPALS DE MARRATXÍ
^HORARF
Costa i Llobera
Carretera de Pòrtol - Col·legi públic "Costa i Llobera"
Pòrtol

Dilluns i dimecres, de 1730 a 20 h.
DijOUS,de17'30a19h.
Serveis: lectura i consulta; préstec de llibres, vídeos i discos

Blanquema
C/ Caülls, 21 - Col·legi públic "Blanquema"
Es Pont d'Inca Nou

Dilluns, dimarts i divendres, de ie a 19 h.
DiSSabteS,d'11a13h.
Serveis: lectura i consulta; préstec de llibres i vídeos.
•>*-•
i
*

Consell Insular
de Mallorca

Cada mes, Pòrtula al vostre quiosc habitual o a casa vostra mateix si sou subscriptor. Que no vos passi... llegiu Pòrtula cada mes !
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C O L • L A B O R A D O R S: ToIo Aguilar Jofre, Maria Fernanda Aguiló, Xisca Aguiló
Roig, Guillem Bosch i Roca, Josep Antoni Calvo, Josep CoII, Rafel Crespí i Ramis, Pere
Estelrich i Massutí, Franciscà Juaneda i Ordinas, Guillem Massot i Juan, Josep Massot i
Muntaner, Magdalena Moreno i Frontera, Núria Nogareda, Rafel Oliver, Bernat Palou i Creus,
Pep Prats, Melcion Puigserver ¡ Canyelles, Antoni Roca i Jerez, Maria Rosa Roig, Eva Ma
Rosa, Antònia Rosselló, Ramon Rosselló, Miquel Salom, Biel Santandreu, Ma Josep Sastre
Moragues, Vicenç Sastre, Pau A. Seguí, Xisca Tarongí i VaIIs, Gabriel A. Vich i Martorell.
PORTADA: Al·lota cabanetera brodant -Francesca Bestard, 1930- O^egeu plana 11)

CONSELL DE REDACCIÓ: PereAmengual i Bestard, Miquel BoschiAuba, Biel Massot
i Muntaner, Joana Maria Matas i Alomar, Bartomeu Pou i Fiol.
Imprès a Imatge 70

Informatiu
Cultural
de Marratxí
Cl Major 39, 1
07141 Pòrtol

Nüm133,octubre1993

D.L.: PM 529/81

== Aquell temps!

Primera comunió de marratxiners, dia 3 d'abril de 1960.
Hi participen alumnes de sa Cabaneta, l'Escola nacional del Pont d'Inca, el col·legi de les Agustines i el col·legi de cas Frares
del Pont d'Inca.
A Ia part superior, entre d'aftres persones hi ha el germà Frau, dona Antònia Sampol, don Santiago Aparicio, el capellà don
Rafel i sor Maria Concepció.
Entre els nins hi podem trobar en Moyà, n'Armando Guerra, en Biel Duran en Barros, en JaumeJoan Grande, en ToIo Jaume,
en Goya, en Vicenç Joan Grande, en Cunill, en Joan Bosch i en Rafel Pizà.
Entre les nines, les germanes Cunill, na Maria Barrera, na Vich, na Moreno, na Maria "Salera" i na Magdalena Perelló.
(Fotografia gentilment cedida per Maria Barrera de Ia carnisseria de ca s'Algaidí de sa Cabaneta)

