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N.° 187 II Epoca

OCTUBRE
1990

COBRAMENT DE TRIBUTS

EN PERIODE VOLUNTARI

— UBI URBANA I RUSTICA

LLICENCIES FISCALS

Octubre: 15, 16, 17, 18, 19, 24, 29, 30, 31

Noviembre: 2, 7, 14, 15.

— TAXA PER RECOLLIDA DE FEMS

FINS EL 15 DE NOVEMBRE

— CANON DE CONSERVACIO

DEL CEMENTERI

FINS EL 30 DE NOVEMBRE

LA NOSTRA PORTADA

Ha arribat ja la tardor. Aquest molí sense
antenes de fa temps, que ha suportat els em-
bats de tants de vents i tempestes i ha quedat
nuu i desemparat, abandonat de la rná de Déu i
dels homes, ens dóna una primera impressió
d'estar vençut.

Darrera ell, com amenaçant pel cel negre
de núvols carregats d'aigua, són un reflexe del
que més envant hem tengut que suportar, d'ai-
gua i tempesta.

Però, tremolós, solitari, abandonat, enca-
ra estará dret molt de temps per donar fe de
que ha estat i és un símbol inamovible de la
nostra activitat, de la nostra terra de Muro.

ALGEBELÍ
ES LA NOSTRA REVISTA
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Estos cables, deberán retirarse antes de 3 años.

LOS CABLES DEL ALUMBRADO
SE INSTALAN DE FORMA SUBTERRANEA

Durante estos últimos meses, en diversas zonas
del casco urbano, hemos podido apreciar como en
muchas calles se estaban excavando zanjas para el
tendido de tuberías, unas para conducción de cables
eléctricos y otras para los hilos telefónicos.

Al indagar sobre la cuestión, el resultado ha sido
de grata sorpresa, al comprobar que la instalación
subterránea del cableado eléctrico y telefónico, no es
circunstancial o motivada por obras eventuales, sino
de carácter definitivo, formando parte de un plan
trienal que supondrá el desmantelamiento total de
los tendidos eléctricos, en especial, que tanto prolife-
ran por calles y fachadas del pueblo.

Desde estas páginas, en otras ocasiones hemos
lamentado y denunciado la disposición exagerada de
cables, postes y mecanismos auxiliares extendidos,
que tanto afean y degradan fachadas y entorno.

Si por una parte se promueven campañas para
mejora de fachadas y embellecimiento de plazas y
calles, no era lógico ni tolerable, que a continuación,
para suministrar la necesaria energía eléctrica, se tu-
vieran que «decorar» con tanto cable y artilugio.

Sabemos de la necesidad y derecho, que asiste a
las empresas de electricidad, telégrafos y teléfonos a
instalar en lugares públicos y privados, sus conduc-
ciones para suministro. Pero no ignoramos, y salta a
la vista, el uso indiscriminado y abusivo a que se ha-
bía llegado.

Ahora, con este proyecto en marcha, parece ser
que ayuntamientos y empresas suministradoras han
tomado conciencia de la degradación lamentable
que soportaban edificios y vías urbanas por este mo-
tivo de instalaciones, que dan un aspecto tercermun-
dista del entorno.

Si en tres años, tal se prevé, esta disconforme vi-
sión y ocupación desaparece, quienes habrán propi-
ciado tal mejora, serán merecedores de felicitación.
Que así sea.

Juan Julia Reynés

VENDO

PISO L a LINEA EN CA'N PICAFORT

CON OPC ION A LOCAL DE 50 M. 2 EN PLANTA BAJA

INFORMES: TEL. 85 06 10 - 85 05 00 - 85 08 29
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CENA-COLOQUIO ENTRE CONCEJALES Y ALGEBELI
TEMA TRACTADO: CONTACTOS DE CARA A LAS VENIDERAS ELECCIONES
El pasado jueves día 4, el Consejo de Redacción de

,4Igebelí sentó a mesa bien surtida en «Ses Cases de
Son Sant Martí», a diez ediles de los trece que forman el
actual Consistorio murero. Faltaron tres a la cita, cuya
invitación por escrito se había cursado con varios días
de antelación.

No acudieron tres concejales, precisamente del
Grupo Popular, a saber: Miguel Barceló por compromiso
ineludible contraido con anterioridad, si bien tuvo la de-
ferencia de personarse unos minutos para saludarnos,
ratificar el motivo de su ausencia y tomar un aperitivo.
Gabriel Carbonell, que en principio había confirmado su
asistencia, no estuvo, y Jaime Mulet, cabeza de lista del
PP, pieza importante en el engranaje político local, ya
anunció al recibo de la invitación que no pensaba acudir
--postura que lamentamos— pese a cierta insistencia
para que cambiara su decisión.

En el coloquio posterior a la cena, que tuvo más de
dos horas de una muy interesante charla a micrófono
abierto, todos los invitados, a preguntas de Algebelí, ex-
pusieron sus puntos de vista y opiniones en relación al
tema político que está en la calle: una ronda de contac-
tos iniciados por el Partido Popular con Miguel Ramis
Martorell y su nuevo partido local Convergencia Demo-
crática Murera (CDM) al objeto de promover una coali-
ción electoral entre los dos grupos, que encabezada por
el Alcalde en enjercicio, se presentaría a las elecciones
municipales programadas para mayo del 91.

Lamentamos, que del resumen de lo tratado en el
coloquio promovido por Algebelí, falten las opiniones
sobre un tema tan actual e interesante, de tres personas
que forman parte del Consistorio en el poder municipal.
Ellos y sus seguidores se lo pierden ¡qué remedio!, aun-
que consideramos que lo manifestado por los conceja-
les, que sí acudieron a nuestra llamada, actitud que les
agradecemos, es más que suficiente para cumplir el ob-

jetivo que Algebelí se había trazado: conseguir en
«vivo» y ahora, una información de primera mano, sobre
un aspecto «caliente» para trasmitírselo a sus lectores.

En nuestra opinión, un político, por el simple hecho
de aceptar la responsabilidad como tal, se debe a sus
electores y tiene, creemos, la obligación de informar al
pueblo, y no sólo en mítines electorales o a pequeños
grupos afines a su afiliación.

Algebelí, pensamos que ha cumplido en este caso,
una faceta que no debía eludir, otros creyeron que no
debían hacerlo y así cada uno a lo suyo.

Añadamos, que como testigos imparciales, fueron
invitados: Secretario e Interventor del Ayuntamiento,
que podrán dar carta de credibilidad opo, si se tercia, de
cuanto sobre la mentada reunión se recoge en este nú-
mero, que deseamos sea de interés para quienes ten-
gan la amabilidad de leerlo.

Juan Julia Reynés

COMUNIONES - BAUTIZOS
BODAS - BANQUETES

CONGRESOS - CONVENCIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
BELLOS JARDINES

AMBIENTE FAMILIAR

Cases de

Son Sant Martí

Ctra. Muro - Ca'n Picafort, km. 8
Apartado n.° 2 - Tel. 53 74 50

07440 - MURO (Mallorca)



SESION EXTRAORDINARIA DE 26 DE SEPTIEMBRE 1990

EL AYUNTAMIENTO EN CONTRA DE LA INSTALACION
DE NUEVOS PUERTOS DEPORTIVOS

EN LA BAHIA DE ALCUDIA
CEDIDO AL IBAVI UN SOLAR DE 790 M. 2 PARA LA CONSTRUCCION

DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
ACEPTADO UN SOLAR DE 1.337 M. 2 EN LAS GAVIOTAS

1.- Aprobación, si procede, del acta anterior.
Se aprobó por unanimidad.
2.- Elaboración del expediente técnico para la

modificación del Plan General de Ordenación Urba-
na en terrenos destinados a ampliación municipal.

Por unanimidad, se acordó proceder a la elabora-
ción del expediente técnico para la modificación del Plan
General en terrenos destinados a ampliación del ce-
menterio y encargar su confección al Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos D. Manuel Velasco Maíllo.

3.- Aprobación definitiva del estudio de detalle
de Ordenación de Volúmenes y Accesos interiores
de la zona 8-H de la costa de Muro.

Se dió cuenta a los reunidos del expediente tramita-
do al efecto en el que se hace constar que fue aprobado
inicialmente el ED de la Zona 8-H en sesión plenaria de
8 de agosto de 1990 y se expuso al público dicho acuer-
do en el BOCAIB número 104 de 25 de agosto de 1990 y
en el Diario de Ultima Hora de 31 de agosto de 1990 sin
que en el plazo de quince días se presentarán reclama-
ciones, es por todo ello que la Comisión de Obras Públi-
cas propone su aprobación definitiva, los reunidos tras
breve deliberación por unanimidad acuerdan:

Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de De-
talle de la Zona 8-H (Cibollar) presentado por iniciativa
particular por D. Antonio Enseñat Seguí, en nombre y re-
presentación de Apartamentos Zenith SA y redactado
por D. Federico Gili Juan.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el BO-
CAIB con notificación personal a los propietarios afecta-
dos y demás interesados directamente afectados con in-
dicación de recursos.

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Co-
misión Provincial de Urbanismo.

4.- Solicitud al CIM la inclusión de obras en el
Plan de Obras y Servicios 1991.

Aunque en el Informe de la Comisión de Obras figu-
raba en primer lugar la obra de enlace entre el camino de
Ses Barraquetes y la calle Santa Ana, destinada, según
Jaime Cladera, a desviar el tráfico rodado que ahora cir-
cula por la calle Dr. Gómez Ulla, a propuesta dei Sr. Al-
calde y de D. Juan Payeras se acordó dar prioridad a las
obras de alumbramiento público del «Comtat», toda vez
que es la única zona del casco urbano sin estar dotada
de alumbrado público renovado. Hubo tres votos a favor
de la propuesta de la Comisión de Obras y diez a favor
de la propuesta del Alcalde, acordándose:

Primero.- Ratificar la solicitud de inclusión de la
obra «Complementación de redes de abastecimiento y
alcantarillado en diversas áreas de Muro», incluida en el
«Pla Quatrienal d'Inversions per obres d'infraestructura
hidráulica»; obra subvencionada en la fase que realizará
en 1991 con 21.446.989 ptas.

Segundo.- Solicitar las obras que se relacionan y
por el siguiente orden de preferencia en el Plan de Obras
y Servicios para 1991.

a) Alumbrado público «Es Comtat», redactado por
el Ingeniero Técnico industrial D. Mateo Torelló Quet-
glas con un presupuesto de contrata de 30.338.140
ptas.

La aportación del Ayuntamiento máxima, será del
45% y la mínima del 35%.

b) Antreproyecto Pavimentación y dotación de ser-
vicios de vía urbana entre camino Ses Barraquetes y la
calle Santa Ana redactado por los ingenieros D. Federi-
co Gili Juan y D. Manuel Velasco Ma Hl°, con un presu-
puesto de contrata de 19.568.988 pts.

La aportación del Ayuntamiento máxima será del
45% y la mínima del 35%.

c) Complementación de Servicios de los accesos al
Polideportivo Fase 2, redactado por los ingenieros D.
Federico Gili Juan y D. Manuel Velasco Maillo con un
presupuesto de contrata de 107.085.557 ptas.

111•1111~~
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6.- Cesión de terrenos al IBAVI.
El Sr. Alcalde propuso una serie de condiciones a la

cesión gratuita, tras debatir el Dictamen de la Comisión
de Obras y la propuesta de la Alcaldía, en la que el Sr.
Plomer manifestó su oposición a la cesión gratuita de te-
rrenos, los reunidos por doce votos a favor y uno en con-
tra, acuerdan:

Primero.- Ceder gratuitamente al Instituto Balear de
la Vivienda para construir doce viviendas de promoción
social, un solar de una superficie aproximadá de 79050
m. 2 , sito en la calle Jaime III s/n, lindante por frente con
dicha calle, derecha con vivienda de D. Sebastián Florit
Perelló y solar de D.  Agueda Mulet Vives, izquierda vi-
viendas de D. Lorenzo Perelló Puigserver, de D. Juan
Ballester Martorell y fondo con prolongación de la calle
Dr. Gómez Ulla y calle Padre Brú.

Dicho solar forma parte de la finca inscrita a nombre
del Ayuntamiento en el Registro de la propiedad n.° 1 de
Inca, en tomo 1754, libro 104, folio 4, finca 5600.

Segundo.- Establecer las siguientes condiciones a
la cesión.

— El 20% de las viviendas se reservarán a funcio-
narios y personal laboral del Ayuntamiento que reuna
los requisitos exigidos para optar a viviendas de promo-
ción social.

Tercero.- Facultar a Sr. Alcalde-Presidente por el
otorgamiento de la correspondiente escritura pública de
cesión gratuita.

7.- Aceptación de la cesión gratuita de 1.337 m. 2

en el CITN «Las Gaviotas» realizado por ACUSA S.A.  

La aportación del Ayuntamiento máxima será del
45% y la mínima del 35%.

Tercero.- Solicitar subvención para los honorarios
de redacción de los proyectos:

a) Alumbrado Público ES COMTAT: 849.946 ptas.
b) Anteproyectos Pavimentación y dotación de ser-

vicios de vía urbana entre camino de Ses Barraquetes y
la calle Santa Ana: 656.782 ptas.

c) Complementación de Servicios de los accesos al
Polideportivo Fase 2: 3.035.067 ptas.

5.- Solicitud al CIM la inclusión de obras en el
Plan de Equipamientos Deportivos de Mallorca
1991.

Se dió cuenta a los reunidos del escrito del Consell
Insular de Mallorca, con registro de entrada 1342, por el
que se convoca a los Ayuntamientos que soliciten la in-
clusión de obras en el Plan de Equipamientos Deporti-
vos de Mallorca de 1991, y del Dictamen de la Comisión
de Obras Públicas de 21 de septiembre de 1990.

A continuación tomó la palabra el Sr. Barceló y soli-
citó que se solicitara subvención conforme al antiguo
proyecto, de la fase IV, en el mismo sentido, también se
pronunció el Sr. Llinares, manifestando su desacuerdo
con la modificación del proyecto.

Tras debatir el escrito los reunidos por once votos a
favor y dos en contra del Dictamen acuerdan:

Aprobar el expediente de solicitud de financiamien-
to al Consell Insular de Mallora para la obra denominada
Polideportivo Municipal IV fase según el proyecto redac-
tado por el Arquitecto S. Rafael Torres Cerdó y que tiene
un presupuesto de 180.758.620 ptas. y pedir la inclusión
en el PLA D'EQUIPAMENTS SPORTIUS DEL CIM para
el año 1991 con el fin de ser financiado por el CIM a fon-
do perdido, por la cantidad de 90.379.310 ptas.

Obligarse a dedicar las instalaciones que se cons-
truyan con destino deportivo solicitado, por un término
de veinte años, durante el cual no podrá destinarse a
ningún otro uso, ni a la explotación comercial con finali-
dades lucrativas, sin la autorización expresa del Consell
Insular de Mallorca.

Autorizar al CIM a utilizar gratuitamente las instala-
ciones objeto de financiaciamiento, que sean requeridas
para el desarrollo de competiciones o actos deportivos
oficiales.    

Por unanimidad, se acordó:
Aceptar la cesión gratuita realizada por ACUSA

S.A., de la finca que se describe así: Urbana; parcela de
terreno número noventa y cuatro, enclavada dentro del
Centro de Interés Turístico Nacional «Las Gaviotas», en
término de Muro, de cabida 1.337 m. 2 . Linda: Norte, con
circuito de Lago; Sur, zona verde; Este, franja de zona
verde que la separa de la parcela número 93 y Oeste,
parcela número 95.                              
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SE VENDEN PISOS EN CAN PICAFORT

INFORMES: HOTEL JAIME II (Sr. Miguel Juan)

TEL. 85 02 14- CA'N PICAFORT

8.- Informe sobre el Plan Director de Puertos.
Se dió cuenta a los reunidos del escrito remitido por

la Consellería de Obras Públicas y Ordenación del Terri-'
torio, por el que se abría información pública de organis-
mos afectados por el Plan Director de Puertos Deporti-
vos e Instalaciones Náuticas de Baleares, y del Dicta-
men de la Comisión de Obras Públicas.

A petición del Sr. Alcalde, intervino a continuación
el Ingeniero D. Manuel Velasco Maíllo explicando en lí-
neas generales el contenido y alcance del mencionado
Plan.

Tras breve deliberación y conforme al informe emiti-
do por el Ingeniero los reunidos por unanimidad, acuer-
dan:

Primero.- Emitir informe sobre el Plan Director de
Puertos Deportivos e Instalaciones náuticas de Balea-
res en los siguientes términos:

— Que se clasifique dentro del grado de protección
máximo (grado I) al conjunto de la Bahía de Alcudia, con
excepción de los enclaves correspondientes a las insta-
laciones náuticas existentes, únicos lugares donde po-
drían contemplarse actuaciones de adecuación o am-
pliación de capacidad, en su caso, siempre y cuando se
realicen exhaustivos estudios de impacto ambiental so-

, bre el conjunto de la Bahía, mediante los cuales se pre-
vengan y corrijan los efectos deseados.

— Que se recoja en el Plan la instalación náutica
existente en el interior del Gran Canal.

— Que se incrementen las medidas de protección
relativas a la playa de Muro, prohibiendo expresamente
las instalaciones de tipo 3 (varaderos) y de tipo 5 (fon-
deaderos) permitiéndose únicamente la instalación de
embarcaderos de carácter temporal.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la
Consellería de Obras Públicas y Ordenación del Territo-
rio.

9.- Adjudicación de las obras adecuación y
complementación de la infraestructura de la Urbani-
zación de «Ses Fotges».

Por unanimidad, se acordó declarar válida la licita-
ción, y adjudicar definitivamente el contrato a CONS-
TRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SIQUIER S.A.
por el precio de 41.419.888 ptas.

.1111is ~h.
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LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG
ANALITZADES PELS REGIDORS

El passat 4 d'octubre, a les Cases de Son Sant
Martí, ALGEBELI convida als tretze regidors que
conformen l'actual Consistori a sopar per a, després,
encetar una conversa intentant esclarir tot el que
aquestes darreres setmanes ha publicat la premsa
balear en quant a les intencions dels diferents partits
en relació a les eleccions municipals, convocades pel
26 de maig de 1991, i la possibilitat d'un pacte entre
el nou partit Convergència Democrática Murera, in-
tegrat pels antics militants del CDS, i el Partit Popu-
lar. ALGEBELI reconeix que els llargs mesos que fal-
::en per a la celebració dels comicis pot fer pensar que
aquesta espècie de taula rodona és una mica prema-
tura, però tampoc podíem amagar el cap al festival
de reunions, rumors i notícies que circulaven pel po-

ble i que preocupaven d'una forma important a tots
els murers.

Volem agrair als deu regidors assistents, no no-
més la seva presència, sinó també el to mesurat de
les seves intervencions i la seva disposició a clarificar
els aconteixements i les posicions. Llamentam, final-
ment, l'absència del número 1 del Partit Popular,
Jaume Mulet i de Gabriel Carbonell, també del PP. El
tercer regidor d'aquest grup que no assistí fou Mi-
guel Barceló que tenia, en aquella mateixa hora, un
sopar amb membres del C. D. Murense, i que acudí a
saludar als comensals i a excusar la compareixença.

Sense més preàmbuls, passam a resumir, el més
acuradament possible, les intervencions dels assis-
tents.

MIGUEL RAMIS
«OBRIREM LES NEGOCIACIONS

AMB UNA CONDICIO:
EN MIGUEL RAMIS HA D'ANAR

COM A NUMERO 1 DE LA COALICIO PP-CDM».

MIGUEL RAMIS: Fa 15 dies que hem constituit,
davant el Notari de Muro, un nou partit: Convergén-
cm Democrática de Muro (CDM), un partit de centre,
iliberal i independent, que té com a meta Muro, els
seus problemes i les seves inquietuds.

BARTOMEU RIUTORT: El titular de l'Ultima
Hora que deia que «El PP de Muro no vol a Miguel Ro-
mis per a l'alcaldia» és una mentida. No es va parlar
cap paraula en aquest sentit. A la reunió que tengué-
rem es va nomenar una Comissió per a negociar amb
en Miguel Ramis.

Pens que aquesta reunió és una miqueta adelan-
tada i que hagués estat millor fer-la una vegada feta
la negociació.

Gabriel Cañellas ens va donar llibertat per a de-
cidir.

MIIIMIN11111111~1~11

ONOFRE PLOMER: Estic d'acord amb l'amon
Tomeu. El que va escriure la crónica de l'Ultima Hora
estava mal informat, el qui li va donar la informació el
va enganar. La majoria del partit está conforme en
negociar, però és normal que n'hi hagi tres o quatre
que no estiguin d'acord.

MIGUEL RAMIS: No hi ha pre-pacte, ni pacte.
No hi ha res absolutament. L'únic que hi ha és un ofe-
riment per anar plegats a les pròximes eleccions.
Obrirem les negociacions per anar a un pacte amb el
PP, sense cap condició, excepte una: En Miguel Ra-
mis ha d'anar com a número 1 de la Coalició PP-CDM.

JOSEP LLINARES: El PSOE es reuní la setmana
passada i, entre els militants, hi ha un descontent
molt accentuat per l'actuació dels companys del
CDM per no haver tengut la confiança per explicar
les seves intencions.

Pens que des de l'òptica del PP, hi ha interessos
contraposats en relació al pacte: els de Cañellas i en
Miguel Ramis, i els de la base d'afiliats i votants.

JOSEP LLINARES
«LA NOSTRA POSTURA AMB EL PP

CANVIARA 360 GRAUS».
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Jo cree que el PP guanyarà les eleccions sense
en Miguel Ramis. Pens també que aquest és un pacte
contra-natura per quant en Miguel Ramis ha censu-
rat repetidament al cap de llista del PP i s'ha recolzat
en el PSOE per a esser batle.

Des de l'òptica del CDM no ha sorprès l'autorre-
coneixement del batle de que no té força per a guan-
yar. En Miguel Ramis és una persona guanyadora i
pactará per assegurar-se el número 1. Pero, qué pas- .
sa amb els seus companys i votants?

Vies de solució, només n'hi ha tres:
a) Mantenir el pacte.
b) Rompre el pacte, amb l'entrada del PP a la ma-

joria municipal.
c) El PP asumeix la responsabilitat de govern.
ALGEBELI: En Jaume Cladera va dir que els

caps del PSOE són sevillans, però que a Muro hi ha
molts de sevillans. ¿Podria explicar el sentit d'aques-
ta frase?

JAUME CLADERA: Sense comentaris.
MIGUEL RAMIS: (En torn de réplica a Josep Lli-

nares) Si el CDM no ha dit res al PSOE per iniciar con-
verses amb el PP és perquè és un partit de centre, in-
dependent i amb personalitat pròpia i no necessita
autoritzacions de ningú.

Estic satisfet del pacte amb el PSOE, no hi ha ha-
gut quasi cap socaire, però això no té res que veure
amb els pròxims quatre anys. La nostra intenció és
mantenir el pacte fins al final. Quan vaig parlar amb
Gabriel Cañellas ja li vaig dir que noltros compliríem
el pacte amb el PSOE.

Propiciar una moció de censura vos correspon a
voltros i al PP, però jo no dimitiré.

Encara no ha pacte amb el PP, en aquest mo-
ment només és una intenció de pacte, no vol dir que
arribem a cap acord. En cap cas és una cosa contra-
natura. Els partits de centre poden pactar amb les
dues bandes.

JORDI VALLESPIR
«FINS ARA HEM GOVERNAT AMB EL PSOE

I GRACIES AL PSOE I EL PACTE
HA FUNCIONAT I ES MANTINDRA».

JOSEP GUETGLAS
«EN MIGUEL ENS VA REUNIR

I QUEDAREM EN MIRAR DE FER EL PACTE,
SI ENS CONVENIA».

El CDM ens presentarem, tant amb pacte com
sense pacte, amb en Miguel Ramis de número 1 i te-
nim força suficient per a guanyar. Més difícil ho te-
níem l'any 1987, amb el PP amb 8 regidors i 8 anys de
mandat.

Després de les eleccions, si no hi ha majoria ab-
soluta, estam disposats a negociar amb una banda i
l'altra, des del centre i amb una postura indepen-
dent. En relació a un pacte post-electoral, no ens de-
finirem.

Anam a les eleccions amb vocació de guanyar la
majoria absoluta.

JAUME CLADERA: Vull fer tres preguntes:
Aquesta batalla, contra qui va? ¿Feis el pacte pel
president de la Comunitat Autónoma o per benefi-
ciar al poble? ¿Negociaríeu igual si en Cañellas no fos
el President?

MIGUEL RAMIS: No hem iniciat cap guerra. El
President me va cridar. Ens han cridat, i m' han fet un
oferiment per anar de número 1 d'una coalició CDM-
PP. Vaig reunir el partit, els vaig explicar l'oferiment
i els companys em donaren el vist i plau.

No tenim cap candidat a la Comunitat Autóno-
ma. Només volem beneficiar a Muro, els vots són per
a Muro i no tenim altre objectiu.

JOSEP LLINARES: En Miguel Ramis necessita
arbitrar la partida, esser el pèndul. Noltros manten-
drem la mateixa actitud i la nostra postura amb el PP
canviarà 360 graus. Separarem el que és la presidèn-
cia de la Comunitat Autónoma de Muro. Iniciarem
contactes amb el PP.

MIGUEL RAMIS: Només me preocupa esser
coherent i tenir la consciència tranquil.la. Llinares
amenaça amb pactar amb el PP, idó noltros queda-
rem a l'oposició.

ONOFRE PLOMER: Ami m'han convidat indivi-
dualment. No represent al PP i el que digui aquí són
opinions personals. Abans s'ha insinuat que hi va ha-
ver oferiments del PP, a les passades eleccions, per a
pactar amb el PSOE. Ho neg.

JOSEP LLINARES: Abans de les eleccions hi va
haver repetits oferiments que refusarem. No puc dir
noms dels qui les feren.

da~11111~1.'
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O QUE SE SEPA

a de Muro ya
ruficados. Vicenç Ciado-

y Bartomeu Riutont los
números 2 del COS y el PP
son las primeras víctimas del
pacto previsto entre los ex del
COS morera y el PP, de cara a
las próxInmakhcclortes-

AINA MORA GUES
«EL CDM NO HA DE MENESTER NINGU
PER TREURE MAJORIA ABSOLUTA».

JOAN PAYERAS: Crec que les eleccions estan
molt lluny i que hi ha massa nirvis i incongruencias.
Josep Llinares diu que el pacte CDM-PP és un pacte
contra-natura i a continuació anuncia un altre pacte
contra-natura PSOE-PP.

JOSEP LLINARES: No m'has entes. El PP és la
llista més votada. No necessita al PSOE ni al CDM, si
possa «firmes» a tots els regidors no sigui cosa ciue
surtin per la porta falsa.

JOAN PAYERAS: El PP, a nivel estatal, está pro-
piciant una obertura cap al centre, amb formalització
de pactes. Mentres que a Muro, alguns militants,
mantenen postures fraguistes, feixistes, de l'edat
mitja. Només veuen malament el pacte els que posen
els personalismes per davant.

MIGUEL RAMIS: Si el CDM vol fer una llista sen-
se jo, jo recolzaré la llista amb tot el que pugui.

JORDI VALLESPIR: Ens hem anticipat a lo que
vendrá. Si en Miguel Ramis ha rebut una cridada, no
significa res. Les diferencies es mantenen i no s'ha
arribat a res. Noltros ens mantendrem allá on estam.
Xerrar de pre-pacte és anticipar-nos. Es prematur.

El nostre líder va reunir als militants i  vàrem do-
nar el vist i plau per negociar. Estam oberts a qualse-
vol negociació, tenim ganes de discutir el tema.

Fins ara hem governat amb el PSOE i gràcies al
PSOE i el pacte ha funcionat i es mantindrà.

JOSEP OUETGLAS: En Miguel ens va reunir i
quedàrem en mirar de fer el pacte, si ens convenia.

AINA MORAGUES: El PP no ens ha de menes-
ter. I pens que el CDM no ha de menester ningú per
treure majoria absoluta.

VICENÇ CLADERA: Pareix que el batle ho ha
fet tot sol. No, ens va reunir i ens demanà parer. Tot
hi estárem d'acord.

El PSOE se va adelantar amb les declaracions al
periòdic, sense haver parlat amb el batle.

MIGUEL RAMIS: Me pareix lícit que quan sentis
campanas comencis a apagar el foc, paró pot esser
que l'escolà toqui la campana i no hi hagi foc.

BARTOMEU RIUTORT: He encaixat lo de «Se-
gundos Fuera» amb tranquil.litat, amb una rialla.

(Veure Diari de Mallorca del 25 de setembre).

VICENC CLADERA: En aquesta foto faig mala
cara perquè això era el temps que guardava cabres.
M'agrada mandar a ca nostra, però aquí on estic m'és
igual si me manden perquè en saben més que jo.

Em sabria més greu trencar-me un braç o una
cama que deixar l'Ajuntament.

JOSEP LLINARES: (En relació al pacte PSOE-
CDS): Hi ha hagut acords i desavenencies cojuntu-
rals que s'han superat. Quan s'arriba a una situació
límit fa que afloreixin les desavenencies. Hi ha hagut
desacords i situacions que a sa nostra base els ha
costat admetre i ens les han criticades. No hi ha ha-
gut problemes que hagin provocat la inestabilitat del
pacte. En un futur no se sap que pot passar.

Vàrem tenir una reunió sobre la crisi i aviat en fa-
rem una altra per decidir que passa i rompre el com-
pás d'espera. Ens deurem al que decidesquin els
nostres afiliats.

VICENÇ CLADERA
«EM SABRA MES GREU TRENCAR-ME UN BRAÇ
O UNA CAMA QUE DEIXAR L'AJUNTAMENT».

MECAME	 :411~111IIIIM
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ONOFRE PLOMER
«SI EL PACTE PROSPERA, MILLORAREM
I SUPERAREM LA GESTIO REALITZADA

PER L'ACTUAL CONSISTORI».

ONOFRE PLOMER: Si el pacte prospera millora-
rem i superarem la gestió realitzada. 1-1i  haurà més
regidors —ara som 11—, l'Ajuntament será més bo
de governar i amb més capacitat de feina. Ens sentim
superiors amb capacitat de gestió, de feina i d'expe-
riència, respecte als regidors del PSOE.

AINA MORAGUES: El pacte no seria millor que
el que hi ha ara, igual pot ser.

JOAN PAYERAS: A les eleccions hi van perso-
nes i la gestió l'han de fer les persones. Será millor o
pitjor segons els qui vagin a les llistes.

ALGEBELI: ¿Quins regidors actuals teniu deci-
dit no presentar-vos a les pròximes eleccions?

Contesten afirmativament JORDI VALLESPIR,
AINA MORAGUES, JOSEP QUETGLAS i JOAN PA-
YERAS.

MIGUEL RAMIS: Les llistes es confeccionen de
forma democrática, a base de votacions. Hi pot haver
persones que ara diguin no i si el partit els hi demana
es tornin presentar.

AINA MORAGUES: Jo no em presentaré.
JOAN PAYERAS: Jo tampoc. Per motius perso-

nals i professionals. Deixaré el PP amb poc temps i a
Muro no hi ha moltes opcions. Si es produeix el pacte
no hi tenc res que fer amb els que m'han tret defora.

JAUME CLADERA: Jo trob que en Nofre ha de
donar es vist i plau en es govern actual. La coalició
CDS-PSOE ha fet molt i el PP ha après qualque cosa
d'aquest govern que ha governat aquests quatre
anys.

JOAN PAYERAS: Els independents estan dis-
frutant com a «locos ». Es absurd el que está passant,
tan lluny de les eleccions.

MIGUEL RAMIS: Es lògic que hi hagi conversa-
cions. Si no hi ha pacte anirem a les eleccions com a
independents i a guanyar-les per majoria absoluta.

JAUME CLADERA
«EL PP HA APRES QUALQUE COSA

D'AQUEST GOVERN QUE HA GOVERNAT
AQUESTS QUATRE ANYS».

COIW...... 51 1.1m. A LVA

VIDEO CLUB - AUDIO Y VIDEO - AUTORADIOS - AUTOALARMAS

C/. Santa Ana, 152 (Frente Matadero Municipal)
Tel. 53 80 50	 MURO
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JOAN PAYERAS
«ELS INDEPENDENTS ESTAN DISFRUTANT

COMA LOCOS. ES ABSURD
EL QUE ESTA PASSANT, TAN LLUNY

DE LES ELECCIONS.

BARTOMEU RIUTORT: Hem nomenat una Co-
missió negociadora per pactar amb el CDM i si no
convé, no pactarem. El President Cañellas va venir
perquè varen sortir cròniques als diaris. Hi havia
molts de nirvis a Muro, no només al nostre partit, i va
donar una explicació als afiliats de les conversacions
mantingudes.

VICENÇ CLADERA: Si en Cañellas va venir va
esser perquè u convenia, igual que noltros que farem
el que ens convengui.

MIQUEL RAMIS: Ha faltat representació del PP.
Sobretot, en Jaume Mulet, com a número 1, hauria
d'esser aquí.

El Consell de Redacció

BARTOMEU RIUTORT
«HEM NOMENAT UNA COMISSIO

' NEGOCIADORA PER PACTAR AMB EL CDM
I SI NO CONVE, NO PACTAREM».

UNA ESTIRADA D'ORELLA
Que Algebelí convidi a tots els concejals a

sopar, per donar una informació de primera rná
als seus lectors i que un ¿només un?... des convi-
dats el dia següent vagi i ho conti a un periodista
d'un altre periòdic, no ens pareix gens elegant.

¿que hi podem fer, si qualcun vol pro-
tagonisme a tot arreu?

Només, pegar-li una estirada d'orella i dir-li:
¡XAFARDER!

Tapicerías CARRIO

CORTINAJES - ALFOMBRAS - EDREDONES
Y ARTICULOS DE TEXTIL HOGAR

Juan Massanet, 29
Tel. 53 74 84	 07440 MURO

AIMIL
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GATÓ DE PATATA

SOPES AMB PEIX

Per s'estimador de sa cuina mallorquina no és ne-
cessari recordar-li ha de fer unes bones sopes. Sa popu-
laritat d'aquest plat, tant dins com fora de l'illa, el conver-
teix en s'estrella de sa cuina popular mallorquina. Sa
majoria d'autors la citen en es seus llibres de cuina espa-
nyola, inclús en es Pràctic de Ramon Rabaso —conegut
popularment com es Valdemecun des cuiner— cita ses
sopes mallorquines.

Per a noltros és un honor incluir en aquest repertori
culinari mallorquí SES SOPES, però de PEIX i acompa-
nyades de raïm com el se menjaven antigament per
aquests dies.

Ingredients per a quatre persones:
— 1 porro
— 4 cebes tendres (sofrit)
— 2 domátigues madures
— 1/4 de quilo de peix de sopa
— 2 cullerades de julivert tallat molt fi
— 1 dl. d'oli d'oliva
— 50 gr. de pèsols
— 50 gr. de fesols
— 2 carxofes
— unes fulles de col
— uns brotets de colflori
— unes fulles tendres de Iletuga
— 3/4 de litre d'aigua
— una grapadeta d'espinacs
— 125 gr. de sopes
ELABORACIO:
Sofregir dins una graixonera amb s'oli d'oliva, es

porro, ses cebetes i ets alls, una vegada net i tallat en tro-
cets regulars.

Afegir-hi sa tomátiga pelada i tallada amb es julivert
i una cullerada d'herbes fines.

Posar-hi sal i un poc de pebre dolç.
Posar-hi sa col neta i tallada en petites tires.
Sofregir durant uns minuts fins que sa col quedi flui-

xa
Posar-hi es pèsols i ses fulles de Iletuga tallades en

tires.
Afagir-hi s'aigua bullenta.
Posar-hi es peix una vegada net i previament salat i

amb pebre blanc.
Tallar ses carxofes en fins grells.
Afagir es grells de ses carxofes, es brotets de colflo-

ri i es fesols tallats i nets de fils.
Treure es peix una vegada cuit.
Incorporar ets espinacs nets i fets a bocins.
Llevar des foc sa graixonera una vegada cuits ets

espinacs.
Escaldar ses sopes intercalant sopes i molles des

peix cuit juntament amb unes gotes d'oli.

Sa patata és, sens dubte, un des productes alimen-
taris duits des Nou Món que més aceptació ha tengut en
sa majoria de ses cuines des vell continent.

A sa cuina mallorquina la trobam de moltes formes,
destacant l'important paper que té en es plats dolços
mallorquins com es propi GATO DE PATATA, citat a sa
majoria de tractats de cuina mallorquins i, curiosament,
amb distints gusts. En es llibre La Cuina Mallorquina
(1886) aromatiza es gató amb pell de llimona i en llibre
Cuina Popular de Mallorca (1931) utilitzen pell de taronja
i aigua de flor de taronger, segur que utilitzant qualsevol
d'aquests dos cítrics es resultat és deliciós.

Ingredients:
— 300 gr. de patates
— 250 gr. de sucre
— 5 ous
— sa ralladura d'una taronja
— canyella feta pols
— una cullerada de sucre en pols
— saïm de porc i farina per untar es motllo
ELABORACIO:
Coure sa patata cencera dins una cacerola amb ai-

gua.
Pelar ses patates una volta cuites.
Passar sa patata pelada per un sedàs o un passa-

purer.
Mesclar amb el puré de patata sa respadura de ta-

ronja, sa canyella, es sucre i es vermell des cinc ous.
Afegir es blancs pujats procurant no fer sa mescla

molt ràpidament.
Untar es motllo de bescuit o similar amb  saïm i fari-

na.
Omplir es motllo amb sa mescla.
Coure en es forn a una temperatura de 190° durant

es cinc primers minuts i a 150° es 30 minuts darrers.
Desmotllar es gató una vegada cuit.
Llustrar amb sucre en pols sa cara descoberta des

gató.

MINO
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DE L'll AL 31 D'OCTUBRE

De les 19 a les 22 h.
(Dilluns tancat)

Pintures

Pere Planell

c:P\)TRAY. \---.
CENTRE D'ACTIVITATS CULTURALS

Santa Anna, 4 - MURO

Col-labora:
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JA HI TORNAM A ESSER
Ja hi tornam a esser, a sa parada de ses cebes.

Just just es Govern ha donat es sus a sa correguda
electoral i ses nostres llebres batieres ja han sortit
com a espiritades cap a sa meta des 26 de maig. Tan
fuites van, que només tenc por que no else passi com
a sa faula de sa llebre i sa tortuga. Sí, homes, aquella
que acaba amb sa morallina de que val més anar
xano-xano que no donar-li molta marxa a ses carnes,
però botant es marges cada dos per tres.

Idó sí, fins ara sempre havíem vist que ses tra-
ques comencen amb sos coets fluixos, qualcun de fe-
mella, i que acaben amb sa bombota final que mos
deixa es cuc de s'orella mig baldat.

Idó aquesta vegada ja ha explotat sa bomba
grossa, molt abans de que s'encenguessin es coets
de sa cordellina, fins i tot abans de que qualcú se tre-
gués es mistos de dins sa butxaca.

An ets xafardeijos de café, an es talls de feina i a
totes ses reunions de granots per falta d'aigua no se
parla d'altra cosa. Tots són coverbos i xep-a-xeps i
ets endevinadors des pervenir hi disfruten llegint es
signes i pronosticant qui encalentirá sa poltrona mu-
nicipal. Es diaris fan l'Havana publicant boles, ru-
mors i veritats —que de tot hi ha— sobre qui  anirà
primer o qui no anirà segon. «Segundos fuera», titu-
lava un diari a una necrológica de l'amon Vicenç Ge-
labert i l'amon Tomeu Calsiga, com si això fos es
«Pressing Catch» de Tele-5. Bregues n'hi haurà, però
no crec que arribin a ses mans, com ses bestiotes de
sa televisió ni crec que s'estirin es monyo, com a Fal-
con Crest... o sí?

Diuen que tot va començar quan don Gabriel Ca-
fiellas, es nostro molt honorable President que mos
comanda a tots, se'n va anar a fer sa torniola davall
es balcó d'en Miguel Ramis, es nostro il.lustríssim
batle que també mos comanda a tots, com si es tor-
nás repetir sa història d'en Romeo i de na Julieta, i va
començar a cantar-li cançonetes que, segons sem-
bla, no desagradaren a sa nostra primera autoritat.

Ja vos podeu figurar com descabdellaven allò de
jo som un Montesco i tu una Capuleto, i es nostro
amor és impossible, però si tu te feies una Montes-
co... tots dos seguiríem comandant. Un a sa Comuni-
tat Autónoma, s'altre a sa Casa de la Vila.

Jo lo que trob és que si han posat massa prest i
quan arribi s'hora de sa veritat ja mos n'hauran llevat
ses ganes per avorriment. Fills meus, si això será
com un embaràs, no sé si de somera, perquè nou me-
sos faltaven quan sa història va començar.

Lo que és cert és que per ses mogudes que s'or-
ganitzen pareix que això de ser batle o regidor és una
carrera millor que sa de notari o corredor de comerç,
per posar qualque exemple, però amb s'avantatge
de no haver d'estudiar set o vuit anys davall terra.
Aquí no hi valen ni exàmens, ni revàlides ni oposi-
cions. Tan sols sebre-se moure, remanar es cullarot i
tenir-ne ganes. I vénga a cobrar més que un picape-
drer sense haver d'estar ni en es sol ni a sa serena ni
haver de fer jornal de vuit hores —n'hi ha que no les
fan en tot es mes—. Avui que per un tres i no res fan
proves per entrar a la Sala, ja sigui d'administratiu o
d'oficial de sa brigada, d'enterrador o de policia local,

0n11~~ ,
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i que tots han de mostrar ses seves manyes ja sigui
amb sa ploma, amb so picassó o corrent ses quaranta
voltes, no sé perquè no han de fer lo mateix es que
mos han de governar que tan sols no les demanen si
saben llegir i escriure. Per això, més de dues vega-
des, an ets Ajuntaments sa pasterada els hi torna
agra.

Ara ja he perdut es fil. Estàvem a sa proposta
d'En Cañellas. Resulta que ses notícies corren més
que en Ben Johnson quan anava col.locat i és molt
probable que quan aquests burots vos arribin an ets
ulls tot lo que ara escrivim ja sigui estantís. De mo-
ment no se sap bé si collaran es des PP amb sos des
CDM (Convergència Democrática de Muro), que
aquest és es nou nom dets ex-CDS murers. Però si co-
llen, creim que n'hi haurà més de cinc i més de déu
que s'esqueixaran ses vestidures i ben bé podrien
formar una candidatura independent disposada a
donar guerra. Es dóna per suposat que si Don Gabriel
va fer propossicions deshonestes a Don Miguel ho
feia amb so consentiment de qualque cap-pare des
PP murer, per?) també és cert que just sa possibilitat
de que se firmás es pacte ha encès sa cresta a més de
dos que volien esser gallets i que se veurien obligats
a fer de quiques bordes o, tot lo més, de lloques pone-
dores, o, a lo pitjor, ha haver de sortir des corral. Ja al-

. tres, des dos costats, que no entenen com una histò-
ria d'enrabiades i desaires pot acabar en una tran-
sacció amistosa. Ja ho val!

— Pero, homo de Déu! —com diria sa meya pa-
dria al cel sia o és que no ho has entès o és que no es-

. tás en ses aigos. Avui esser des Consistori és poder
xupar un caramel.lo massa bo, per no tenir-ne ganes.
Bon sou, bones bauxes, influències, rendez-vous i
seure a primera fila es dia de Sant Antoni, és massa
temptador, encara que s'hagi de fer feina qualque
dia de sa setmana —molta o poca, això ja  depèn de
s'honestitat de casdacú—. Uns en fan, de feina, amb
so cap, altres amb ses mans i qualcun amb sa llengo
—i no ho agafeu pes cap que crema— .

I si no creis que això que vos dic sigui sa vera ve-
ritat, preniu llum de na Pintora: vull dir que mireu a

SOPAR DE SA PANERA
NADALENCA

ALGEBELI 1990

DISSABTE, DIA 15 DE DESEMBRE
Cases de Son Sant Martí

SOPAR - SORTEJOS - SUBHASTES
BALL 1 FI DE FESTA

PLACES LIMITADES

RESERVA DE TICKETS:
A PARTIR DEL DIA 15 DE NOVEMBRE

ALS BANCS I CAIXES D'ESTALVIS
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n'En Miguel Ramis, que només remugava i que pre-
dicava a tort i a dret que n'estava assaciat d'aquest
menjar i que ara cerca fermar caps per no aixecar ses
anques de sa cadira d'enmig. O en Jaume Mulet, que
pareixia que no hi era, que no anava ni a ses proces-
sons, i que ara diu que si li demanen está disposat a
fer un sacrifici... Jesús Sant Antoni!

I encara deixam un cap sense fermar. Resulta
que, a la Sala, fins ara comandaven ets ex d'en Suá-
rez amb sos socialistes. I diuen ells que ha estat un
matrimoni ben avengut. Idó sense dir ase ni  bèstia,
es centristres se cerquen una xixisbea, i es des PSOE
s'enteren pes diari. Total, que un regidor grasset que
nom Jaume, me va dir que qualcú se'n pot dur una
esculada si exploten ses dues sobrassades culanes.
Aquests mesos en qué tants de pobles mallorquins
han anat remoguts amb mocions de censura, poden
tenir a Muro una nova demostració d'aquesta figura
legal que serveix per a qué es batles entreguin sa
vara amb mala cara an ets seus hereus. Ja ho veu-
rem, en Gelat, on s'ajeurá!

De moment, tot está enlaire. Hi pot haver rompu-
da de pactes, de pre-pactes i de nirvis. Segons pren-
gui sa marxa n'hi ha més de dos que ja poden prepa-
rar sa trosselleta i aficar es seus trastos dins es moca-
dor des bolics i partir cap a ca seva. I no crec que ho
facin gaire a gust.

I si ho voleu sebre tot, de s'altra banda, vull dir
des que van a triar ficant es paperet dins sa retxillera
de suma, n'hi ha molts que no entenen de sa missa
sa meitat. Només diuen: Hala, mira-te'ls! Dotze anys
de guerra, més calenta o més freda, però guerra, jara
es donen besadetes i cerquen tocar-se ses cuixes!

Total, que riurem, perquè si això passa quan en-
cara falten vuit messos, imagina-vos quan hi siguem
a damunt.

Ah! Encara sa darrera. Dijous, dia 4, dia de Sant
Francesc ets Algebeliners hem convidat a tot es Con-
sistori a un soparet, per, en haver acabat, fer petar sa
xarrameca i mirar d'aclarir ses coses, o d'embullar-
les, que això no se sap mai. Segurament que a altres
pàgines vos contaran qualque cosa de sa feta i que
s'aclariran molts dets embulls que aquí vos relatam.

I qui la vol millor, que la cerc!, com deia un espa-
vilat.

The Observateur

P.D.: Després d'un llarg repòs, retorna «Xep a
Xeps» per a contar-vós, sense malícia, tot lo que pas-
si d'aquí a s'elecció des tretze regidors que composa-
ran es pròxim Consistori. Esperam que vos diverti-
gueu i que es protagonistes de ses nostres històries
tengueu es sentit de s'humor suficients com per a
riure una estoneta amb ses nostres gambades.

Una altra P.D. : Si en ets altres apartats de s'AL-
GEBELI convé que predomini es seny i sa bona con-
ducta, en aquesta secció tenim fama de ser una mica
més burots i més cap de trons. Així és —i no ho repe-
tirem— que, aquesta secció, d'una palla en farem un
palier, d'una xafarderia una notícia certa, d'un drama
una comèdia... Serem sa veu de ses bugaderes de
café i de ses xafarderes de botiga. Això sí, sense do-
lenteria i amb s'única pretensió de fer-ne dues de
fresques. Altres vegades ja hem predicat es nostro
lema; pets caps de suro que la tenen fluixa, a sa me-
mòria, el repetirem: Per dos dies que hem de viure,
no plorem que més val riure!.

41111.
	 ~1~1111115
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ELS JESUITES A MURO

Dia 27 de Setembre de 1540 el Papa Pau III aprova-
va la Companyia de Jesús, ara fa 450 anys, i dia 23 d'octu-
bre de 1991 farà 500 anys que neixia a Loïola el fill núme-
ro 13 del matrimoni de Beltrán Yáñez i Marina Sánchez
de Licona, senyors de Loiola, i que nosaltres coneixem
amb el nom de Sant Ignasi de Loiola, essent son nom lñi-
go Yáñez y Sánchez i aquests aniversaris mlan duit a
pensar en la seva presència histórica entre nosaltres.

En la primavera de 1521 lñigo lluita contra els fran-
cesos que volen recúperar Navarra i defensant el castell
de Pamplona és ferit a la cama dreta dia 20 de maig. Són
els enemics francesos qui li fan les primeres cures i quan
es veu el camí que prenen les ferides, miren d'enviar-lo
cap a Loïola perquè no els agrada gens ni mica. Dia 24 de
juny, a ca seva, rep els darrers sagraments i quatre dies
després comença a sentir una millorança que ell tota la
vida atribuí a l'Apòstol Sant Pere.

I nmovilitzat dins el llit un home que és un nirvi i un
guerrer, no veu manera de matar les hores i comença a
llegir. Aviat devora les obres de cavalleria que hi ha a
casa i comença la «Vita Christi» de Ludolf de Saxónia i
«Flos Sanctorum». Mitjançant aquests aconteixements
lñigo se va transformant i del llit de la malaltia en surt un
home nou. No sap que vol, peró sí sap que el que fins ara
ha fet no l'ha assaciat. Cercará.

A la fi del febrer de 1522, coixeu coixeu, cerca i par-
teix cap a Montserrat. Davant la Moreneta ven les coses
de diferent manera. Fa una confessió general i la nit del
24 a 25 de març, festa de l'Anunciació a Maria,  quan pel
sí d'aquella joveneta entra el Fill de Déu ene! mOn, lñigo
passa la nit en vela vora sa dama, es canvia de vestit i d'es-
pasa i a la sortida del sol baixa a Manresa on tendrá una
profunda experiencia religiosa que ens transmetrà en el
llibret dels Exercicis Espirituals.

Viatja a Terra Santa des de Venécia on hi romangué
els sis mesos darrers de 1523. Retorna a Barcelona on a
l'Estudi General estudiará Gramática per anar l'any 1526
a Alcalá per estudiar Arts. Aquí conegué al mallorquí Je-
roni Nadal, també coincidiren a París estudiant Teolo-
gia, però les maneres de fer del base no s'avenen amb el
carácter seré i programador del mallorquí. Será quan ja
establert a Mallorca i tenint posició social, quan el nostre
Doctor en Teologia rebrá una carta de Francesc Xavier,
missioner a l'altre cap de món, la que tombarà al previsor
mallorquí per arriscar-se a l'aventura de la Companyia
de Jesús.

Quan morí Ignaci l'any 1556, dia 31 de juliol, ja eren
l00() els jesuïtes; 3.500 l'any 1563; i 13.000 l'any 1640. A
Mallorca els jesuïtes hi arribaren l'any 1561, i els Jurats
de Ciutat els oferiren les antigues escoles lul.lianes que
s'havien construit aprofitant una antiga sinagoga i així
l'Estudi General de Mallorca passà a l'actual del carrer
de Sant Roe i els «anagistes» que així es dejen als qui se-
guien a «lñigo», passaren a ocupar Montision.

Fundaren també Col.legi i Convent a Ciutat en la
parròquia de Sta. Creu, l'any 1630 amb el nom de Sant
Martí, institució que posteriorment fou traslladada al
que ara coneixem per església de Sant Gaietá que tenen
els frares de Lluc a Ciutat. L'any 1688 fundaren també
Col.legi i Convent de Pollença on encara s'hi converva el
nom de Montision a la segona casa que habitaren a la vila
de muntanya.

A Muro hi van tenir la possessió de  Vinromà fins a la
supressió de l'orde l'any 1767 on hi éonstruiren les cases
que encara podem veure i ens ho recorda l'escut que hi ha
damunt el portal amb l'anagrama del nom de Jesús: IHS.
També hem trobat com dia 26 de juliol de 1681 es presen-
ta davant el Sr. Rector d'aquesta parròquia i de tot el Re-
verend Comú de Preveres un tal Joan Escales, alias
«Marget» que ha de fer uns pagaments als anagistes i de-
mana ajuda, cosa que li arreglen els nostres capellans i
bastará que pagui sis lliures cada any.
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ES NECESSITEN VOLUNTARIS
PER TREBALLAR AMB L'ATENCIO
DE LES DROGODEPENDENCIES

Els SERVEIS SOCIALS de l'Ajuntament
de Muro necessita persones voluntàries per
col.laborar amb les feines d'atenció a drogo-
dependents.

La feina a fer, será bàsicament de partici-
par en el procés de reinserció del toxicómen.

Per a les persones interessades, l'Ajunta-
ment organitzarà reunions de formació.

Els interessats, es poden posar en con-
tacte amb el Treballador Social de l'Ajunta-
ment els dilluns i dijous de les 10 a les 14 h, i
fins el dia 10 de novembre. També podeu cri-
dar als números: 53 70 03 i 53 72 50.

Mi rem ara un contracte d'arrendament que es fa en-
tre la Companyia de Jesús i el murer Gabriel Perelló, qui
estigué un bon grapat d'anys conrant la possessió: «Dia
20 de Setembre de l'any 1684, Antoni Reinés del Col.legi
de Sant Martí de la Companyia de Jesús, lloga durant
quatre anys a Gabriel Perelló la possessió de Vinromá
per 195 lliures anuals, 50 quarteres de blat, un parell
capons per Nadal i un moltó per Pasqua. No treurá palla
ni fems ni tallará arbres. 1-li ha 129 ovelles, un parell de
mules, un parell de bous d'arada, altre parell de bous,
una egua, tres vaques».

No sé, per ara, si la casa que ara du el número 4 del
carrer de Sant Jaume i que a la façana té aquesta inscrip-
ció: IN. NOMINE. IESV. OMNE. IENV.FLECTA-
TUR.CELESTIVM.ET té res a veure amb la Compan-
yia de Jesús, pea) en té tota la pinta, i tenint aquí la pos-
sessió de Vinromà, cal pensar que aquí tenguessin també
una posada. No he pogut saber si hi ha hagut fills del po-
ble que hagin estat jesuïtes, si bé la seva tasca exemplar
de formadors de la jovenesa a Mallorca ha estat molt con-
siderable, cosa que ha fet que malgrat els más moments
que ara atravesa la religió, actualment hi ha 24.618 jesuï-
tes repartits en 113 països i dirigint 1.818 centres de tas-
ques apostòliques.

Pere Fiol i Tornila

Som totorelles •
El SERVEI DE MENORS

de la Direcció General de
Joventut ha posat
en funcionament

el Telèfon de la
Infància amb l'objectiu

d'informar i orientar sobre tots aquells
temes que entren fins l'àmbit
del món infantil, recollir denúncies,
queixes sobre situacions de greu conflicte
o risc per el menor i sensibilitzar a la
població dels problemes dels infants
a la nostra terra.
Per tot això posam al abast de les gents
de Balears un telèfon gratia

900 301 391
que será ates per personal qualificat en el
sector infantil. Perquè actuar avui és millorar
el nostre demà. Cridau-nos. Som tot orelles.

Per millorar el món dels infants
de la nostra terra.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA
Direcció General de joventut

Servei de Menors
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PERE PLANELLS
Quan ja portem uns quants anys anant amunt i avall

per l'estudi, gaudint o patint el treball plàstic ja ens podem
sentir al llindar d'una certa maduresa. Pero, això de la ma-
duresa, no és gaire res si no segueixes sentint aquella em-
penta interior que et fa construir, fruir del joc o, si més no,
penetrar la realitat. La realitat, com el paisatge, está huma-
nitzada; contaminada diríem ara. Nosaltres també som
realitat. I és així com ens moven dialècticament: sent i no
sent realitat a la vegada. I d'aquestes interrelacions en fem
abstracció, una abstracció que pren forma matérica, que
agafa un color i una forma també.

Potser la feina més intensa i més interessant rau en
trobar la ubicació precisa del pensament, del desig, de les
formes, d'acord amb els esforços diaris que hom fa en l'as-
pecte tècnic i material de la creació artística.

Allò que possibilita els passos de l'art cap a la innova-
ció és precisament l'estol de nous temes -vivències que
aquesta realitat ens ofereix, el conjunt de les quals en for-
men l'entramat d'interrelacions. Ordre i desordre reclamen la nostra atenció potser

com si aquesta fos la confrontació dialéctica més promi-
nent que afronta l'art del moment, talment com l'home
contemporani.

La intuició té suficients arguments en el temps per
manifestar la impossibilitat de l'ordre. El nostre pensa-
ment, al contrari, és capaç de situar-se al lloc adient des
del qual il.lumina un ordre que potser és un passatger en-
lluernament. Ara bé, el nostre pensament és, doncs, ca-
paç de funcionar en un indret concret, en el qual, des d'un
punt de vista quantitatiu, és on, segurament, dóna la seva
millor rendibilitat.

A l'horitzó tenim formes integrades, formes cohe-
rents. la bellesa del que es dirigeix cap a un destí unitari,
global, únic.

Tanmateix, al voltant del cosmos de l'art, s'escampa
en mil anècdotes la vida quotidiana. I dintre la vida quoti-
diana; les illes: Eivissa em va veure néixer; Mallorca revisi-
tada, illa germana.

.Simplement —suposo que també us passa— anome-
nant les nostres estimades illes ja notem la sensació del
flaire del savinar vora la mar blava.

Quelcom tindrà a veure això amb la forma en que tre-
ballem les formes, veritat?.

Potser l'art sols pot pretendre retornar-nos altres sen-
sacions que la memòria s'encarrega de guardar a la cam-
bra dels mals endressos.
Ben trobats!

JOYERIA

CA 'N SEGURA

MAS DE 100 ANOS A SU SERVICIO

TALLER PROPIO
TRABAJOS POR ENCARGO

PRECIOS DE FABRICA

C/. Santiago Russiñol	 MURO
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CLASES DE REPASO

• E.G.B.

• B. U. P.

• F.P.

• Inglés

• Clases con grupos reducidos

• Horario a convenir:
— De 12 al
— A partir de las 4

INFORMES: M.  Antonia Grimalt - Colomer, 14 - Tel. 86 01 37

EL PASEO DE «SA RIBA»

Han sido muchas personas, que nos han llamado la atención, sobre el estado de abandono en que se en-
cuentra «Es Passeig de Sa Riba», sobre todo junto al casal de «Can Massanet» y bajando hacia «Es Cós».

«Sa Riba», es un lugar privilegiado desde donde se divisa la Albufera, la Playa de Muro, y el azul del mar Me-
diterráneo. Un espacio que necesita una urgente remodelación, más ahora, que se está terminando la que será
magnífica residencia para nuestros mayores.

La imagen de Muro ha cambiado, para mejor, en estos últimos años, y en Algebelí que estamos para recoger
las sugerencias de nuestros suscriptores, estamos seguros de que pronto le tocará el turno a «Sa Riba».
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FUEGO EN «S'ALBUFERA»

Como parece viene siendo costumbre, que no
podemos aprobar, también este año el «canyet» de
s'Albufera prendió, en un incendio de proporciones,
pensamos que inesperadas, causando lamentables
daños, algunos irreparables en una zona del Parque
Natural de s'Albufera que comprendía unos 90 hec-
táreas de superficie.

No sólo ardieron cañas y maleza, también: puen-
tes, postes del tendido eléctrico, árboles, animales
acuáticos y especies vegetales varias.

Un daño, causado por mentes inconscientes que
no calcularon las desastrosas consecuencias, ni las

grandes pérdidas que con su actitud ocasionaban,
poniendo en peligro toda una zona turística cercana,
poblada de viviendas, hoteles y camping. Este incen-
dio fue la causa, al recalentarse en exceso las líneas
de alta tensión, de un apagón general de varias ho-
ras, en toda Mallorca y Menorca durante la tarde del
domingo 23 de septiembre último.

Quede para constancia este reportaje gráfico
realizado para nuestra revista por: M.  del Pilar Mo-
ragues Sanz, Antonio Julia Reynés y Algebelí.
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FUEGO EN S'ALBUFERA...
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DILUVIO COMO NUNCA EN MURO

Durante los días 7 al 11 de este mes de octubre de
1990, a causa de la llamada «gota fría» concentrada so-
bre el norte de Mallorca, en Muro —también en pueblos
limítrofes— diluvió en forma desaforada, tal que ni los
'más viejos recuerdan cosa igual.

Nuestro colaborador Bartolome Martorell, que dis-
pone de un pluviómetro y cada mes nos ofrece sus « Da-
des Climatològiques», nos adelanta la cantidad de agua
caida durante estos días y añade una nota, a saber:

Este efecto pernicioso de la «gota fría» nos alcanzó
de lleno y aparte los perjuicios económicos, todo quedó
en un gran susto, una angustia que duró muchas horas,
incrementada por la gran aparatosidad del aparato eléc-
trico en forma de rayos y truenos de desusada intensi-
dad y duración.

— A las 9 h. del 8/10/90:
— A las 9 h. del 9/10.90:

1 1'80 l/m. 2

163.60 l/m. 2

En la Casa Consistorial, se tuvo que habilitar aloja-
miento provisional para cincuenta personas, general-
mente turistas extrajeros que habían quedado aislados
por la tormenta, siendo atendidos con mantas, comida,

bebida y otras necesidades.

NOTA: La media anual de Muro es de 650 l/m. 2 , por
lo que en este plazo de 96 horas, ha llovido la mitad de lo
que llueve normalmente en todo un año.

— A las 9 h. del 10/10/90: 13360 l/m . 2

— A las 9 h. del 11/10/90: 1680 l/m. 2

TOTAL en 96 h. 325 l/m. 2

No era momento propicio para tomar fotografías,
pero para muestra quedan aquí las obtenidas por Foto
Gamundí, Miguel Serra Marimón y Algebelí, como cons-
tancia de este fenómeno atmosférico, que es de esperar
no vuelva a repetirse.

Esta intensidad de agua llovida en tan corto espacio
de tiempo, fue la causante de innumerables perjuicios
de toda índole, a excepción de desgracias personales,
que afortunadamente no llegaron a producirse. Anima-
les muertos, fincas arrasadas, construcciones derrum-
badas, infraestructura viária maltratada, cosechas per-
didas, hoteles y casas aisladas por el agua, desprendi-
mientos, inundaciones caseras, caminos y carreteras
cortadas, coches destrozados, así como otros daños
mil, fueron entre otros, el resultado de esta imprevisible
tromba de agua continuada a la que se sumaron a inter-
valos fuertes granizadas del tamaño de almendras.
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MALLORCA OLIMPICA

LO QUE PUDO HABER «SIDO» EN MURO...
SI FUE EN BENALMADENA (MALAGA)

El Equipo Nacional Español de Pesca Submarina
ha batido un nuevo récord en el Campeonato de Europa
de la especialidad, disputado en aguas malagueñas, al
conseguir ganar las medallas de oro, plata y bronce en la
clasificación individual y el oro en la clasificación por na-
ciones. Por primera vez en la historia de los Campeona-
tos de Europa, los tres primeros puestos son ocupados
por submarinistas de una misma nación: ESPAÑA.

Ha sido un triunfo de una gran labor de equipo, su-
perando todas las dificultades, que no fueron pocas, tan-
to a nivel de organización, como por el estado del mar,
muchos días revuelto y sobre todo con aguas muy tur-
bias y con escasa visibilidad. Todo ello hizo que se mul-
tiplicaran las horas de entrenamiento, que el amor pro-
pio «vibrara»... que el saber, querer y poder se hicieran
realidad, porque los submarinistas españoles saben,
quieren y pueden, el resultado no podía ser más que uno
de victoria.., atrás quedaron 19 días de gran tensión, de
momentos difíciles, pero que unos magníficos deportis-
tas superaron con creces y con la máxima nota, matrícu-
la de Honor. ¡Valió la pena!

Pedro Carbonell nuevo Campeón de Europa; Ma-
nuel La Chica, Subcampeón y el Super-Campeonísimo
José Amengual, medalla de bronce, arropados los tres
por el resto del equipo: Juan Ramon, Marino Ferrer, Car-
los Obrador, Miguel A. Vonagrero y el capitán seleccio-
nador Juan Ballester, que formaron una gran piña, pro-
clamando a España, Campeona por equipos, seguidos
de Italia, Yugoslavia, Francia... A destacar la participa-
ción, por primera vez, de un equipo de Rusia que consi-
guió un honroso 7.° lugar.

En la primera jornada, España también consiguió la
victoria en la IV Manga puntuable para la Copa de Euro-
Af rica, seguida de Yugoslavia e Italia.

Participaron bantastes submarinistas que estuvie-
ron en el Mundial «Muro 85», los cuales recordaban di-
cho acontecimiento, que en modo alguno podía compa-
rarse con lo que estaban viviendo en Benalmádena.
Lástima... ¡Pudo haber sido en Muro!

11~~1111=11111r,are— - nata,
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OBRES de MESTRES

Hi ha objectes que d'una sola
mirada ens atrauen, no sabem el
motiu per() ens agraden. Són les
Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells pro-
cediments o, de vegades, fruit
de la innovació i la creació
dels artesans d'ara.
Per això la Conselleria de Co-
merç i Indústria del Govern
Balear crea l'etiqueta de
"PRODUCTES DE QUALITAT
ARTESANA- .
Per protegir els vells artesans i per
promocionar els nous creadors. Així
quan vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.

GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar,

cerqui aquesta etiqueta.

És un missatge de:

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ

I INDUSTRIA
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REVETLA D'ALGEBELI

POR TIERRAS MANCHEGAS El sábado día 22 por la noche, en una preciosa Plaza
Mayor, se celebró un extraordinario festival folklórico,
en el que participaron además del grupo «murer», la
Agrupación de Coros y Danzas «La Alegría» de Gijón, la
Agrupación Folklórica de Herencia, y el grupo ya men-
cionado «N. a Sra. de la Merced». Como siempre la actua-
ción de «Revetla d'Algebelí» fue magnífica, y los bailes,
música y canciones populares de Mallorca, entusiasma-
ron al numerosísimo público que llenaba el recinto.

El día 23, domingo, los componentes de Revetla
d'Algebelí, siempre acompañados del grupo anfitrión,
tuvieron ocasión de contemplar el paisaje manchego,
sembrado de vides y olivos, visitando unos molinos de
viento, tan típicos en «campos cervantinos» y llegaron
además hasta donde nace el río Guadiana «lagunas de
Ruidera».

El día 24, lunes, ya de regreso hacia Madrid, el gru-
po de Muro visitó la ciudad de Toledo.

Según nos han comentado los miembros de Revetla
d'Algebelí, este intercambio con el grupo de Herencia —
un pueblo de unos seis mil habitantes, que vive principal-
mente del vino, el aceite y el queso— ha resultado una
gratísima experiencia, resaltando además, la cordial aco-
gida de que fueron objeto, por parte de la gente de aquel
noble pueblo, que celebraba sus fiestas mayores.

Como anunciamos en pasado número de Algebelí,
la agrupación folklórica de Muro «Revetla d'Algebelí»,
el pasado día 21 de septiembre, se desplazó hasta Heren-
cia, una hermosa localidad de Castilla-La Mancha, que
celebraba las fiestas de su Patrona, la Virgen de la Mer-
ced, llamada cariñosamente «La Hermosa», y que se ve-
nera en un antiguo convento de mercedarios.

En el madrileño aeropuerto de Barajas, los compo-
nentes de Revetla d'Algebelí, fueron recibidos con músi-
ca folklórica manchega, interpretada por la rondalla del
grupo anfitrión «N." S." de la Merced», agrupación he-
renciana, que actuó en Muro durante las pasadas fiestas
patronales de San Juan.

El mismo día de la llegada a Herencia, por la tarde,
los de Muro fueron recibidos en el Ayuntamiento por el
alcalde de la localidad Sr. Rosselló, quien les dirigió unas
palabras de bienvenida.

REVETLA D'ALGEBELI
ESCOLA DE BALL 1990-91

Matrícula dia 5 de noviembre

El proper dia 9 de novembre, l'agrupació folklórica
Revetla d'Algebelí, inaugurará el curs 1990-91, dedicat
a mostrar els nostres balls populars, jotes, boleros, bole-
res... a tots els murers interessats, infants o adults.

Per a la inscripció, será necessari passar pel Claus-
tre del Convent, el dilluns 5 de novembre, a partir de les
21 hores.

Com en anys anteriors, al llarg d'aquest curs, ten-
dran lloc algunes conferències, que tractaran temes de
cultura popular, especialment lligats als balls i la música
tradicional del nostre poble.
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o IEW‘ LE5 ORELLES
COM E W ovritIO

EL COL.LEGI GUILLEM BALLESTER I CERDO
CONSTITUIT COM A CENTRE D'INTEGRACIO

Intentant endevinar com seria més convenient pu-
blicar aquesta innovació del Col.legi Públic, si a través
d'un article convenientment documentat, o bé a través
d'una conversa amb qualcun dels components del
Claustre, he arribat a la conclusió de que amb una xerra-
da Ilarga, distentida, i alguna vegada divertida, podríem
juntar les dues coses d'aquest fet, bastant important
dins l'ensenyança murera, i al mateix temps podríem sa-
ber les opinions, si no tal vegada de tots, sí la majoria
dels components del professorat estatal que duu a ter-
me aquesta funció, i aprofitar també per donar a conèi-
xer les noves cares de professors (en aquest cas profes-
sores) que componen, pareix que bastant definitiva-
ment, el Claustre.

No ha estat massa dificultós reunir-nos en amigable
companyia, començar a fer preguntes i anotar contes-
tes, que per no allargar massa, omitiré l'autor d'elles
(sense cap tipus de segona intenció) per fer més curta
aquesta notícia.

— Quan va néixer i per qué, la idea de constituir-
se en centre d'integració?

En quant a la data, podem dir que el llibre d'actes
del Claustre del dia 23 de gener de 1989, a proposta del
pedagog D. Jaume Ordinas, es va donar compta que les
innovacions que suposaria pel col.legi el tenir la titulació
de CENTRE D'INTEGRACIO. Escoltades les seves
raons per les que podríem optar a ella, varem tenir fins el
dia 24 de febrer per poder qüestionar les avantatges i els
inconvenients, i aquest dia, varem discutir els pros i els
contres, varem optar pel més senzill, i la votació dona un
resultats de 8 professors que donaren el SI i els 4 res-
tants varen optar per l'abstenció.

Així, idó, aceptada la proposta, en el B.O.E. del 10
de febrer de 1990, un any després, va sortir el nomana-
rnent de la nostra integració.

E'COLA1I

— En quant a la idea (contesta un altre professor)
va esser quasi una pura qüestió de lógica. Sempre, en
els col.legis públics, s'ha tengut que admetre a tots
quants de nins han acudit, i la qüestió més clara era que
tots ells tenien el dret a l'ensenyament i no es podia re-
butjar el matricular a un nin o nina i donar-li l'ensenyança
que permetessin les circunstancies del moment i, degu-
dament aplicades a alguns casos concrets de nins amb
deficiències tant psíquiques com físiques. Establerta
aquesta obligació (tant per la llei com per la moral lógica
en aquestes circunstancies) varen sortir unes  disposi-
cons oficials que permetien continuar amb els mateixos
problemes de nins amb algunes deficiències, però
aquesta vegada compensades amb unes prestacions
que el Ministeri, diguem “regalava» al Centre, i que be-
n eficiaven, sense dubtes, tant al mateix Centre, com als
a umnes i en ceda manera ajudaven i alleujaven la tasca
del professor amb aquests al.lots.

¿MIL

— Quines varen esser les passes donades per
aconseguir-ho?

En primer lloc, i tot això consta en les actes del
Claustre, hi va haver una proposta del Ministeri, davant
les necessitats que en totes les ocasions possibles ana-
vem numerant, com per exemple, rampes de pujada per
a minusválids, taules i cadires especials per algun cas
d'invalidesa total que hem tengut, material didàctic es-
pecial per a nins amb dificultats d'aprenentatge, i en cer-
ta manera, professor adequat a aquestes circunstan-
cies, que va fer possible tenir els darrers anys, un profes-
sor d'Educació Especial (de psicologia terapéutica) amb
una sala dedicada exclusivament a aquests casos, i on
eren atesos, unes hores setmanals amb aquest tipus
d'Educació Especial que les hi era impartida. El total
d'aquests alumnes, no podien passar de 10 i endemés,
eran valorades les seves deficiències, per un equip de
pedagogs que es desplaçaven periòdicament a Muro,
amb una freqüència que era de desitjar fos més sovint.

10 No Mtn.
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— Quines són les variacions, idó, del passat a
ara?

— Les variacions i avantatges, són evidentment
bastant interessants. Resultava obvi que els nins serien
igualment atesos, si ens integravem o no als plans nous.
Els nins amb dificultats, serien els mateixos, i en canvi
teníem unes condicions que, si se complien, millorarien
l'ensenyament.

En principi, es limitava la capacitat de nins amb de-
ficiències, a dos per a cada nivell. En segon lloc, desarei-
xia l'Aula d'Educació Especial, com a tal, i el nin assistia
com un altre dins la seva aula que li pertocava per l'edat,
junt amb els altres companys de classe, evitant d'aques-
ta manera, el que es podria considerar per algú com un
símtome d'inutilitat, o de apartar-lo, o possiblement
crear a l'infant una sensació d'interioritat que, en certa
manera, podria influir en el seu rendiment escolar.

SO 50c FILL 30,
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Ara —continua dient el mateix professor—, el nin
está integrat dins la seva classe, però, en algunes hores
de la setmana, está auxiliat personalment pel professor
de suport, és a dir, dins la classe normal que dóna el tu-
tor d'aquell nivell hi ha l'altre professor que está exclusi-
vament dedicat als dos alumnes (normalment poden es-
ser dos) i els ajuda a fer els treballs que fan el reste dels
companys, i com que té aquest reforç individual, el rendi-
ment és molt més elevat que si aqueli nin hagués de fer
la feina tot sol, o ajudat (com es pot comprendre) sols en
alguns moments, per el professor-tutor que ha d'atendre
a tot el grup d'alumnes.

— Dificultats d'aquest sistema?
— Dificultats no n'hi ha massa destacades. Una

cosa sí que crida l'atenció i pot donar peu a alguna petita
momentània incomoditat. Es el fet de que hi hagi dos
mestres dins una classe, i tal vegada una petita incomo-
ditat sí pot produir aquest fet;  perquè no és el mateix fer
la classe normal, o haver d'estar pendent tal vegada
d'una explicació més adequada a tots els nins, sense
oblidar que també va destinada a que el professor de su-
port pugui anar fent la feina adequada amb els seus un o
dos nins que reben ajuda especial.

Pel mateix, direm que són evidents —diu un altre
professor— les avantatges de poder comptar amb un
treballador exclussivament dedicat a aquests alumnes
amb dificultats, tant motóriques com d'aprenentatge.

YO soy
INmbgmrE.

— Qué més podeu dir de tot aquest canvi que
heu sofert?

— Per l'any que ve, curs 91-92, tendrem un altre
professor (logopeda) que aumentará el nombre de pro-
fessors i que completará el personal docent dedicat a
aquest assumpte. Aquest logopeda estará també al ser-
vei del Col.legi per completar totes aquestes ensenyan-
ces especials que es dediquen exclusivament als es-
mentats nins.

— Requereix aquest canvi alguna nova didácti-
ca de l'ensenyament?

— lndubtable que sí. (Aquí contesten quasi tots al
mateix temps). Es normal que el nin que no pot seguir el
curs ordinari, en haver de fer una feina, tengui també un
llibre, o un paper, o una simple jugueta per suplir les se-
ves deficiències. Per tant, la feina s'ha acumulada a
cada nivell, degut a això. El professor tutor del nivell co-

rresponent, haurà de preparar els treballs que ha de do-
nar al nin. Per tant, s'ha de proveir de llibres, fulls, notes,
exercicis, tot quant Ii pugui servir, i preparar la feina. Grà-
cies a que hi ha fotocopiadora a l'escola, aquesta feina
es redueix bastant, i en estar preparada i feta, s'entrega
als professors de suport, de manera que al principi de la
classe, ja el nin está preparat de material per seguir les
ensenyances adequades a la seva condició. Això s'ha
de fer cada dia, a cada hora de classe, i per a cada nin
necessitat d'aquests treballs preparats.

— Com es poden avaluar aquests nins?
— L'avaluació segueix uns criteris de lógica. Si un

nin no pot fer res més que arribar a uns certs coneixe-
ments dins el seu nivell, ens trobam que aquest nin, si hi
arriba, ha fet tot el que podia i, ha arribat al Distó que el
professor s'havia proposat; d'acord amb els seus conei-
xements anteriors i a la seva capacitat, ha cumplit. In-
dubtablement que hi ha cassos en que el nin, per exem-
ple, té unes grans dificultats en l'aprenentatge de la lec-
tura, el que fa que tot el que segueix va molt atrassat.
Aquest nin, sense dubtes, no aconseguirà el Gradual
Escolar, però sí podrá arribar a un nivell que les seves
possibilitats Ii permetin. L'avaluació és continuada i arri-
ba allá on Ii permeten les seves possibilitats.

— Quines modificacions hi ha hagut que fer tant
de tipus didàctic com de tipus material?

— De les primeres, l'ensenyament ha sofert uns pe-
tits canvis que ja hem dit referents al professor que ajuda
a les diferentes sales o nivells. En quant a material, ens
estam proveint de tota mena de llibres, fitxes, treballs
preparats i cada professor-tutor, empra aquells més
adequats a cada infant.

— Tenen els professors, personalment, alguna
avantatge d'aquest canvi?

— Ni pensar-ho. Sols podem calificar d'avantatjós,
el que se limita el nombre d'alumnes dins una sala on hi
hagi nins amb aquests deficiències, el que representa
que en lloc de tenir-ne 300 30 i pico, en puguis tenir sois
25. I encara hem de dir que s'hi hagués 30 alumnes, no
crec que l'Administració pogués tenir el luxe de posar un
altre mestre, és a dir, partir el curs en dos. Això s'ha fet
enguany amb el primer nivell, però resulta que n'hi havia
38 d'alumnes amb possibilitats d'arribar als 40, i això sí
que ha requerit desdoblar el 1.er nivell en dos. En quant
al reste, les avantatges no existeixen. La feina és tal ve-
gada més intensa i la preparació més llarga i feim algu-
nes coses més que les que feiem abans.

SO...
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— El professorat, és el mateix o bé hi ha hagut
algun canvi?

— S'han incorporat 4 mestres novas: dues especia-
litzades en preescolar (amb oposicions), una altra ja
mestra fa bastants d'anys que ocupa la secció 1-A de
primer nivell i una altra professora que ja abans estava a
Muro, i que és la tutora a la secció 1-B, també de primer
nivell. També tenim una professora nova d'educació f ísi-
ca amb oposicions guanyades, i també amb alguns anys
d'experiència en l'ensenyança.

Els altres professors ja eren aquí l'any passat i ocu-
pen els mateixos llocs dins el Col.legi.

Per cert, que mai havia estat tant nutrit el nombre.
Són 13 professors i com a curiositat (com pareix que va
essent regla general en tot el Ministeri d'Educació i  Cièn-
cia), la majoria, la inmensa majoria, són dones. Això vol
dir, que segons els temes que surtin a rotllo, ens toca ca-
llar i empetxar amb el que ens arribi.

Deman si algú té alguna cosa que aclarir, afegir,
rectificar i en vistes de que hi ha silenci, que les pro-
fessores no han tengut temps de posar-se d'acord, i
pensant que és el que més convé, pos punt final a la
xarrada, a l'article o al que li volgueu dir, i me'n vaig
amb silenci cap a entregar la meya feina allá ort per-
toca.

— Maria Balaguer Tomás.- Fa les matèries de
l'Area de Socials, dibuix i pretecnologia a la 2.a etapa, i
endemés és Cap d'Estudis.

— Jordi Pujol Vallas.- Amb 27 anys de servicis a
Muro, dóna Naturals i Matemàtiques a la 2.a etapa i tam-
bé té al seu càrrec la Direcció del Centre.

— Sebastià Roca Danús.- Amb 15 anys de feina a
Muro, dóna la Llengua Catalana a la segona etapa i té la
responsabilitat de la Secretaria. Propietari definitiu i, es-
perant la jubilació voluntaria anticipada.

— Josep Llinares Martorell.- Enguany és el profes-
sor de suport. Té quatre anys d'experiència i és propieta-
ri definitiu.

— Mireia Rollo Mon.- Professora nova d'enguany
amb oposicions des de fa uns mesos, paró amb  expe-
riència dins l'ensenyança de 5 anys a Alaró. Es catalana,
paró ja mig mallorquina. Propietaria definitiva.

— Márgalida M.  Roca Balaguer.- Fa 5 anys que
dóna les classes de música i continua amb elles a tots
els nivells, des de preescolar fins a 8.e.

— Pere Fiol Tornila.- Des d'enguany, professor de
religió als cursos 5.e fins a 8.e. Es el nostre ecónom.

— Miguel Verd Comas.- A pesar de no fer feina a les
hores lectivas, té l'ocupació de cuidar-se de l'esport es-
colar a partir del moment que s'han acabat les classes.
Ja fa 5 anys que está al nostre col.legi.      

Sebastià Roca               

PROFESSORAT DEL COL.LEGI PUBLIC
GUILLEM BALLESTER I CERDO 

SERVEIS SOCIALS
INFORMA      

— ¿Qué és això de voluntariat?
— Breument entendrem per voluntari: aquella per-

sona que individualment, o formant part d'un grup, dedi-
ca de manera desinteresada la seva persona, les seves ap-
tituds, i part del seu temps lliure a tasques socials, cultu-
rals o cíviques, al servei d'un individu, d'un grup o d'una
col.lectivitat.

Dins l'àmbit dels serveis socials, la participació dels
voluntaris pot esser de moltes maneres, de les més sim-
ples a les més organitzades:

— persones que ajuden a nins mal atesos, a les co-
mandes d'alguns vells...

— aquel] professional (picapedrer, lampista...) que
ajuda a cobrir les necessitats mínimes de l'habitatge d'al-
tre gent necessitada...

— aquel] que fa companyia al vell que viu sol...
— els que contribueixen a organitzar activitats als

grups més marginats...
— els que fan costat en el procés de rehabilitació o

reinserció a toxicòmens, transeünts...
— i molts d'altres...
Evidentment, l'esser voluntari, i concretament de

Serveis Socials, implica acceptar un mínim d'organitza-
ció, coordinació i de formació. Tot això, emperò seria
gestionat des dels Serveis Socials de l'Ajuntament (a més
d'altres possibles col.laboradors).

Tots els que volgueu més informació sobre el tema,
o que ja tengueu ben clar que voleu esser voluntaris, po-
sau-vos en contacte amb el Treballador Social de l'Ajun-
tament, en Tòfol Sastre us rebrà els dilluns i dijous, sem-
pre de les 10 a les 14 h. o també pots telefonar als núme-
ros: 53 70 03 i 53 72 50.   

Relació del professorat i càrrecs del Col.legi Públic:
— Beatriz Vázquez Maján.- Natural de Valladolid,

paró mallorquina d'adopció. 3 anys de serveis a parvuls,
está amb els petits de 4 anys. Propietaria definitiva.

— Francisca Sastre Pascual.- Murera, paró que viu
a Ciutat. Propietaria definitiva amb 3 anys d'experiència.

— Maria Candelas Benito Riesco.- Es la tutora del
grup 1-A de 1.er nivell. Ve de Canarias, on ha estat 7
anys i també és propietaria definitiva.

— Maria Perelló Perelló.- Murera que ja ha estat 3
anys al Col.legi. Está a càrrec del grup 1-B de 1.er nivell.
Ja duu anys de feina a Alcúdia i a Muro.

— Ama Moragues Vidal.- Está a cárrec del 2.°" nivel!
i és 6.é any que está al Col.legi. Propietaria definitiva.

— M .  de la Cinta Rotger Ferragut.- Está en el 3.er
Fa uns anys que és la responsable d'aquest curs  i

en fa 13 que és a Muro. Propietaria definitiva.
— Francisca Rotger Payaras.- També fa 12 anys

que és a Muro i está amb els alumnas de 4.' nivel!. Pro-
pietaria definitiva.

— Catalina Martorell Julia.- També murera, i amb
12 anys de fer la seva feina aquí, s'ocupa del 5. 6 nivell.
Propietaria definitiva.

— Maria Salva Esteban.- Fa dos anys que va i ve de
Santa Maria, d'on és natural. Té al seu càrrec l'anglès i la
llengua espanyola de 3 nivells de la 2.a etapa. Es propie-
taria definitiva. Té una experiència de 16 anys de dedi-
cació a l'ensenyança.           
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RADIO ALBUHAIRA, SEGUEIX ENDAVANT
A PUNT DE COMENÇAR LA SEGONA ETAPA

Amb el cel gris, a punt de ploure, llunyana ja la
claretat del matí que ens ha enlluernat amb un sol es-
pléndit, hem tengut una conversa, on també hem
vist que la llum de la il.lusió encara está encesa per
dur endavant l'aventura de radio Albuhaira. Els que
han estat xerrant amb mi, no han donat cap senyal
de preocupació que no fos el millorar les emissions
de la primera época, i començar amb més forca, si és
possible, aquesta segona etapa que ara  començarà.

Tots els presents són representants dels que va-
ren començar el dia que va néixer aquesta nova ma-
nera d'expressar i donar a conéixer els aconteixe-
ments tant del poble, com de la comarca, com de la
nostra Comunitat, per això sa primera pregunta és
aquesta.

— Com es fa el recull de notícies que després
donau?

— Agafam els periòdics de la setmana i d'ells re-
tallam les notícies que ens pareixen interessants pel
poble. Les resumim, si són massa extenses, i les pas-
sam al paper que hem de llegir, intercalant els dos lo-
cutors. També tenim una altra font de notícies, que
és l'Ajuntament, on ens donen detalls de fets que
han passat, tant d'un tipus (per exemple de tipus de
circulació, accidents, etc.) com d'una altra classe que
siguin interessants per donar a conèixer.

— Quins grups o seccions hi ha entre els que
feis Ràdio Albuhaira?

— Principalment hi ha tres grans seccions, com-
postes per diverses persones. Són el grup de promo-
ció, el grup de la part técnica i el grup de l'economia.

La trentena llarga de col.laboradors s'han apun-
tat a algun d'aquests grups o comissions, i allá cada
un hi fa la seva feina.

De tots aquests grups hi ha un coordinador, que
está present per tot, i duu endavant el que será la de-
finitiva emissió, per tal d'evitar repeticions inútils i
engorroses.

Dins la programació podem destacar alguns ele-
ments que són els que donen el vist i plau als nous
programes que puguin sortir, per analitzar-lo i veure

si está en línia amb el que tots entenem ha d'esser la
radio, i posar-ho en antena el dia i lloc més adequat.

També hi ha un grup que es cuida dels aparells,
de tenir-los a punt, de renovar-los, si és necessari, i
d'arreglar-los quan fa falta.

— Com teniu establert l'apartat de la propa-
ganda?

— La llei, amb aquest aspecte, está a punt de
sortir. Nosaltres, de propaganda directa, no en te-
nim. El que sí tenim són alguns col.laboradors (cases
comercials) que ens ajuden i enmig dels programes
són anomenats. Això és sa propaganda que tenim. I
hem de dir que, ni molt menys está coberta aquesta
!lista, el que vol dir que, si algú está interessat en ser
patrocinador, pot acudir a algun dels que feim feina a
sa radio Albuhaira, que será ben rebut, que com per
tot, el que menys sobra són els diners.

— Teniu el mateix horari d'emissió?
— A la primera etapa, l'any passat, teníem cada

dia de 21 h. a 24 h. normalment cada dia. Els dissab-
tes des de les 1030 h. fins a la 1 del vespre (algunes
vegades), per?) sempre fins ben tard. Els diumenges
no teníem emissió de cap classe.

Però ara, precisament, estam estudiant unes ho-
res i normes noves que no estan concretades, però
que no fugiran molt d'aquestes.

Decidirem si concretament, les emission els di-
jous, divendres i dissabtes, perquè, a travers d'una
enquesta, hem comprovat que la gent cada dia, els
vespres, no escolta la radio, ja que té prou amb la te-
levisió.

També s'estudia la possibilitat i conveniència
d'emetre els matins, o bé els horabaixes, en base a
repetir programes ja editas i mesclar-hi molta músi-
ca. Els comerços que tenen la radio oberta podrien
beneficiar-se. Serien eminentment musicals i per
aquesta finalitat, seria bastant adequat.

Una altra idea que tenim és posar en antena els
Plens de l'Ajuntament, encara que això s'ha d'estu-
diar bé, perquè seria molt costós, ja que es requerei-
xen uns aparells nous que s'endurien els duros i no
n'hi ha massa.

— Emitiu des del mateix lloc, o hi ha hagut
canvi de domicili?

— Hem canviat. Durant l'estiu hem anat a «Sa
caseta des Capellans» i ara hem tornat a Muro. Prest
anirem al lloc que ens deixa l'Ajuntament, que és sa
Cooperativa, i just esperam que s'acabin algunes
obres que s'estan fent, per començar a traginar tras-
tos cap allá.

— Creis que podem dir alguna cosa més?
— Si hi ha lloc, podríem posar els programes que

tenim previst emetre.
— Ho tenim bo de fer. En afegir planes noves

ja está arreglat. Digués idó això dels programes!

— PITERAL I CABRIOL.- Paco Sánchez (progra-
ma dedicat als cavalls).

ESTUDI OBERT.- Macià Amengual (programa
musical).

EMBRUIXADA.- Immaculada Picó i Jaume Can-
tallops (programa musical).
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TOCS D'AGULLA.- Margalida Bibiloni, Catalina
Pons i Joan Gamundí (música espanyola).

SONS DE BOULKEVARD.- Jaume Moragues,
Joan Moragues i Tófol Sastre (banda sonora de pel.lí-
cules).

BLUE VELVET.- Joan Vallespir (programa musi-
cal).

RONDALLA.- Bernat Cloquell, Gabriel Gamun-
dí, Paco Aguiló, Margalida Niell (rondalla contada).

DISSEQUEM ELS 70.- Damià Boscana, Pedro
Amengual (repàs de tots els anys 70: música i notí-
cies).

TEMPS DE JAll.- Joan Gamundí (música jazz).
SIMESCOUANES & SKANOWEY.- Joan Mora-

gues i Josep Joan Forteza.
ADAGIO.- Margalida M .  Roca i Arnau Reynés

(música clàssica).

PIP-BOM-TACUM-BOM.- Antoni Català Niell.
MESCLAT NEGRE.- Bartomeu Campaner, Jau-

me Ramis, Margalida Moragues i Antoni Martorell.
INFORMATIU SETMANAL.- Antoni Moragues,

Antoni Català, Jaume Moragues i Immaculada Roca.

NOCTURNA.- Pep Siset.
REVIVAL. ESTUDI 68.- Antoni Gutiérrez.
STOCK DE ROCK. Joan Vallespir.
VIATGE IMAGINARI.- Damià Boscana, Antoni

Martorell i Biel Ferriol.
REMIX RUFO SHOW.- Rufino Méndez.
Creis que podríeu afegir alguna cosa més a

tot el que ja heu dit?
Com que això de xerrar és lo nostro, el que vol-

tros podeu arreglar amb una plana més, noltros ho
solucionarem amb quatre paraules.

Pots posar idó, que si algú agrada de fer algun
treball que sigui bo per la radio Albuhaira, que no
dubti gens en venir, posar-se amb contacte amb algú
dels noms que hem posat als programes, que es pot
afegir al grup que més li agradi, i que tenim ses por-
tes obertes, sense pany i que pot entrar i sortir quan
vulgui.

Gràcies a ALGEBELI per venir a donar-nos
ànims i forca i, que esperam trobar-nos prest a tra-
vers d'aquesta maravella que és la radio, i sobre tot,
la radio Albuhaira.

Sebastià Roca

AUTO:MICO
Crl n PRIVICI:C11

Calle Mayor,62 Te1.53 7478

MURO - MALLORCA

AUTIMUICIO
cn'n DIEL

Plaza Sant Marti,5	 Te1.537818

MURO - MALLORCA
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FOLLETO ANTE EL RIESGO
DE INUNDACION

Cercana la época en que son posibles intensas llu-
vias, de las cuales por cierto están necesitados nuestros
pantanos, se ha editado un folleto informativo en el que
se destacan diversos aspectos y soluciones, a que po-
demos llegar, así como resolver algunos problemas.

De entre todos destacan los consejos para cuando
estamos en periodo de espera de la venida de lluvias
(tiempo actual). Otros consejos para la llegada de las
mismas, y cómo actuar ante una emergencia.

Precauciones por si tiene uno que abandonar su vi-
vienda en una emergencia, y qué hacer después de la
misma.

Recomendaciones para los automovilistas, que
pueden salvar muchas vidas, y por último los teléfonos
de urgencia.

Este magnífico folleto, editado por el Ministerio del
Interior, está distribuido por el Ayuntamiento, debería
ser un documento casi de obligación para disponer de él
en lugar visible de cada vivienda.

Que no tengamos que hacer uso del mismo, es
nuestro deseo, pero saber cómo salvar nuestro pellejo
no es tener demasiados conocimientos, sino los nece-
sarios.

EMBELLECIMIENTO
DE NUESTRA PLAYA

En el Plan de Mejoras de Infraestructuras Turísticas
para 1991, la Consellería de Turisme del Govern Balear
ha concedido una ayuda al Ayuntamiento de Muro cifra-
da en el 60% del 160 millones de pesetas, que deberán
destinarse a la construcción de un edificio para equipa-
mientos, que integrará: oficina municipal, policía local,
información y otras dependencias.

También incluye esta partida, presupuesto para la
obra y urbanización de una plaza de 4.000 m. 2 , alumbra-
do de un tramo de la carretera que cruza el núcleo turís-
tico, así como el ajardinamiento de algunas zonas me-
nos favorecidas ahora.

Nos complace reseñar estas mejoras a realizar en
nuestra zona costera, pregonadas en estas páginas, rei-
teradas veces y confiamos que el Consistorio siga am-
pliando año a año las inversiones y proyectos a realizar,
en la certeza que todo ello revertirá en beneficio general.
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EDUCACIO D'ADULTS
Segons resa el programa que ha donat a conèixer

l'Ajuntament, l'Educació d'Adults a Muro, está prenent
força empenta.

Juntament amb el Ministeri d'Educació i Ciencia, el
programa no té desperdici, i aquí podem dir que qui no
apren és perquè no vol.

Tenim inclòs des de l'aprenentatge a  llegir i escriu-
re, que és la primera passa pels qui no disposen
d'aquest tresor, a qui ja pot reforçar aquesta activitat.
També es pot arribar a adquirir coneixements per treure
el Certificat d'Estudis i el Graduat Escolar. També es
preparen les proves per l'accés a la Universitat pels ma-
jors de 25 anys.

Hi ha cursos semestrals de diversos idiomes, els
més freqüents, així com de català, castellà, ortografia, li-
teratura i altres que no per ser menys populars, no ten-
guin la seva importancia.

En quant als cursos trimestrals (octubre-desembre)
hi ha tallers de brodats, de teatre, ball de saló i confecció.
El segon trimestre (gener-març) es podrá adquirir conei-
xements de cuina, fotografia, estética i taller de cinema.

S'IMPARTEIXEN CLASSES
DE REPAS

PER A ALUMNES QUE CURSEN E.G.B.
Informació:

C/. Murillo, 18 - Tel. 53 77 55



UNA PISCIFACTORIA EN MURO
La entidad SERVEIS D'AGUICULTURA MARI-

NA, S.A. (SEAMASA), al parecer, una sociedad de
economía mixta, formada por capital oficial y priva-
do, presidida por el Conseller de Agricultura y Pesca
del Govern Balear D. Pedro J. Morey, ha solicitado
permiso al Ayuntamiento local para proceder al mo-
vimiento de tierras, vaciado de estanques y asenta-
miento de la obra que en una segunda fase deberá
ser una piscifactoría, o sea, una especie de granja
para la cría y desarrollo de peces comestibles en cau-
tividad, para destinarlos al consumo humano.

La empresa constructora es ACSA, la misma que
está construyendo la depuradora de lagunaje en
s'Albufera.

Esta piscifactoría a construir, se proyecta sobre
una superficie de 9.750 m. 2 ubicada en la finca deno-
minada « s'Illot », comprendida dentro del Parque Na-
tural de «S'Albufera de Muro» y más concretamente
en terrenos de lo que fue la desaparecida Salinera de
Mallorca, comunmente conocida por «Ses Salines
des Comú».

Carecemos de más detalles, pero se nos ha infor-
mado que las especies de peces a criar serán los que
se adapten más a la zona, tales como: doradas, sar-
gos, pez herrera o «mabre», « llops » y otros.

Vaya por delante esta noticia, que confiamos po-
dremos ampliar más detalladamente.

ELAN ,-;oi-dryeze

Juan Massanet, 21

Tel. 53 72 19

MURO

Comunica
al público en general,

la reapertura de su nuevo local,
y al mismo tiempo, les ofrece
las últimas novedades en la

moda otoño-invierno
1990-91    

-M111110,
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... Y AUN ALGOS

De totes ses coses que podríem incloure dins
aquesta programació de «... Y aún algas» a vegades,
com fa dos mesos, no hi havia tema per poder-lo sucar
dins aquests comentaris, que, com vaig dir al principi,
eren tant positius com negatius.

Tal vagada me vaig deixar dins es tinter que podrien
esser fats i no tenir ni gust de bo ni de xarec.

Dins s'acte-col.loqui-exposició-xerrada-comenta-
ri... que va organitzar s'Algebelí es passat dia 4, dijous, a
Son Sant Martí, amb sopar per endavant, i molta conver-
sa per darrera, i va haver de tot. Quant dic de tot, amb es
més senzill i exacta sentit de sa paraula, no me refreresc
a tots i bufatades, ¡res més Ilunyl ja que els que hi eren
(que ni va haver que ni s'acostaren, i alguns sols varen
poder dir «bon vespre»), no varen perdre calada en tota
sa nit, i mostra d'això és una serie de petites anècdotes
que varen alegrar un ambient que, al principi, pareixia
que anava més d'acord amb una processó des Dijous
Sant, que un dia d'octubre normal i corrent. Menys mal,
pens, que en Barceló no hi era, perquè a lo millor ni hau-
ria hagut una processó. Sient ell el President de ses
Confraries... ¡qui sap!

Qui s'ho va perdre, com ja moltes altres coses s'ha
perdut, va esser es qui va esser tant de temps es nostre
batle, per tant, no va sorprendre perquè ja és costum en
ell no anar enmig (i no dic que vagi per ses voreres).

Sa primera que va fer riure a tots es convidats, va
eser, quan es Director d'Algebelí, abans de començar a
sopar, va voler centrar un poc el que seria sa conversa.
Va agafar paper, i va començar dient «Vos he convocat
anit aquí...». Un representant d'un partit, en es poder, va
esser oportú, no sé si volent o sense voler, i digué: «Que
ja has dit que hi tirin s'arrós...». Va resultar molt oportuna
aquesta interrupció i va esser motiu de riure i de fondre
es gel que havia aparescut a sa reunió.

No he anomenat pega. Farem com es que volen
aclarir ses coses, s'aixequen de sa cadira, i sempre ni ha
algú que li diu que «cuidado, quien va a Sevilla, pierde su
silla». Qui té orelles que escolti, i vagi alerta, perquè si
algú está aferrat a sa cadira, no badi, no s'aixequi encara
que no vagi a veure es sevillanos iii prenguin sa cadira.

LA MORT ENREVOLTA A MURO

Entre els accidents que hem anat comentant
aquests passats darrers mesos, i sa cremada de canyet
de fa poc temps, que per poc crema tot es Comú, i sa de-
saparició d'un veí de Muro, i sa mort a sa carretera d'un
altre jove (i aquesta vegada sense cap culpa) i es cotxes
que hem vist rodes amunt per dins es carxofars i es ro-
bos a diversos llocs que no s'aturen... per tot això, estam
passant uns mesos que deixen fred al gel, deixen el cor
oprimit, i sa boca se mos posa seca de pensar que, pot
ser, un dia, qualsevol, de matí o es capvespre, tinguem a
ses nostres carns, s'angoixa que umpl ses entranyes
des que pateixen aquestes angunies. Déu faci que
s'acabin aquestes topades excèntriques, i que, els hora-
baixes de vermells cels de sa tardor, no ens recordin sa
sang que, moltres vegades desesperadament s'està
vessant per tota sa nostra geografia.

FOC

Agraïm afusivament a ses autoritats competents,
responsables, despistades, malpensades, errables i
tots ets adjectius que cadascú hi afegesqui, deguda-
ment estudiat, sopesat, calibrat, valorat, etc. lo que
aquesta vegada, hagi estat es foc de s'Albufera d'Alcú-
dia, i no de s'Albufera de Muro, ja que ens hem donat
compte es murers que, quan sa cosa és desastrosa o de
mal efecte, o desagradable, es diu que és s'Albufera de
Muro i quan sa cosa és brillant, espléndida, beneficiosa,
neta i brillant, es diu que es de s'Albufera d'Alcúdia. Tan-
tes vegades ens han dat branca als murers que un pic
més ens causa massa problemes traumatizants, però
creim que ja está bé. D'una punyetera vegada a veure si
aclarim comptes, i ens posam d'acord. O sempre moros,
o sempre cristians. No fassem combregar a sa gent amb
aquestes rodes de molí. Molins ja en queden pocs, i així
encara en quedarien menys.

Cervantes
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AUTOS STA. MARGARITA

SERVICIO OFICIAL 111111311

Tecnología Líder

Horario exposición:
Laborables: De 10 a 12 h.

de 19 a 20 h.
Sábados: De 10 a 13 h.

C/. Miguel Ordinas, 5 - Tel. 52 37 22
Santa Margarita

CURSETS DE NATACIO
Un cop inaugurada la desitjada piscina municipal,

iniciarem un primer curset de natació que al final es va
convertir i multiplicar, a causa de l'èxit, en tres. Concre-
tament: 2 per a nins/es (dels 12 mesos als 14 anys) i un
tercer per a adults (només foren dones, anecdótica-
ment).

Tant en un com en l'altre, la participació fou massi-
va. Si ens aturam a fer recompte de xifres diríem que
han passat per la piscina un total de 120-130 nins/es i
35-40 adults. Observant aquestes dades podem afir-
mar, tenint present que era el primer any, que ha estat un
èxit, la qual cosa dóna empenta per seguir en anys se-
güents.

La gent es presentava a l'hora prèviament designa-
amb moltes ganes i amb tota l'alegria possible.

Al final de cada un dels tres cursets es va realitzar
una festa de cloenda. Es dugueren a terme diferents
Droves aquàtiques, un refresc i, finalment, l'entrega dels
diplomes amb el corresponent nivell natatori aconseguit.
També hem de dir que la cloenda del curset per a adults
fou amb peus davall taula en el Bar Oriental.

I, finalment, cal dir que realitzar activitat física está a
l'abast de tots, per tant, aprofiteu-vos. Força nins/es i
adults.

“No oblideu que l'objectiu de realitzaractivitat física
no és afegir anys a la vida, vida als anys».

José María Cagigal

Salva
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MUEBLES MODERNOS

Y CLASICOS

TRESILLOS - MUEBLES DE COCINA

MUEBLES

CASA ROSSA

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

Distribuidor oficial:
Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Carrt. Alcudia-Artá, 43-45 - Tel. 52 73 77 - CAN PICAFORT

BUSQUETES

— Diven que es brau que va sobrar de sa corrida
de toros de Sant Joan, está molt gras i poderós. Es co-
mentaris sobre es mateix, que es fan, són de tota
mena.

Proposam que es cavallistes, tant aficionats a
menjar-se es bistecs i pilotes de carn picada de bou,
el montin i desmontin, per fer-ne estufat, després de
córrer amb ses despeses necessàries. ¿Va bé?

— També s'Ajuntament el podria oferir a sa bu-
llosa associació de sa tercera edat, perquè en fessin
una festa i bauxa subsiguient, i així donar un poc de
varietat a ses seves activitats, perquè sinó es fa qual-
que cosa, l'haurem de guardar per torejar-lo per Sant
Joan de l'any que ve... Si es que no ho volen fer es re-
gidors, ara que pareix estan decidits a comprar sa
Monumental.

— Pareix que el Murense i el Margaritense fan
com una lliga a part per veure quin des dos equips
queda es segon des darrers. Ara per ara, quant escri-
vim aquesta busqueta, van empatats a un punt, des-
prés de sis jornades.

— S'ha posat data a ses pròximes eleccions mu-
nicipals i ses corregudes ja han començat. Tran-
quils... tranquils... que falten molts de mesos i pot es-
ser que qualcú se cremi abans d'hora.

— A una altre full d'aquest periòdic, ja anunciam
es «Sopar de sa Panera» d'enguany. A veure si ens
apuntam i omplim una vegada més, es menjador
gran!

— Es ben probable, quasi segur, que per ara
aquest sopar de Sa Panera, sigui es darrer que orga-
nitzi s'actual grup directiu d'Algebelí, ja que pareix
esser que un grapat des seus membres es volen pre-
sentar a ses properes eleccions municipals i un  cà-
rrec no és compatible amb s'altre, ja que un és com a
«amateur» i s'altre com a «professional».

— ¡Sí home, sí! Que uns cobren jets altres ni po-
sen de sa seva butxaca... ¡ Ah... ja, ja...! Per això po-
dríem proposar que es que no surtin concejals que
passin a formar part des Consell Directiu d'Algebelí i
així tots contents.

11~ '2111' 11MENIM
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ALMACEN DE HIERRO Y TALLER DE FERRALLA

Travesía Ctra. Sta. Margarita, s/n. - Tel. 53 82 06 	 07440 MURO

CONVERGENCIA DEMOCRATICA
MURERA

El passat mes de setembre es va constituir un nou
partit polític local que tendrá per nom Convergència De-
mocrática Murera (CDM). La documentació es va firmar
davant Notari i dins poc temps, una vegada aprovats els
estatuts per l'organisme competent, el CDM tendrá ple-
na vigència i podrá fer les activitats pertinents.

Al parèixer, la iniciativa de promoure aquest partit
polític de centre, vé donada degut als aconteixements
poc agradables i desil.lusionants que han sofert els an-
tics membres del CDS de Muro, que els obligaren a re-
butjar la seva afiliació i militància a un partit que no els
oferia perpectives de millora i futur.

La dependencia d'un partit d'àmbit nacional o regio-
nal, no la tendran ara els responsables, fundadors i afi-
liats del CDM que han optat la incomoditat i sacrifici que
aquesta responsabilitat suposa haver d'esser malbara-
tats per altres persones foranes els interessos del poble
murer, que ells pretenen defensar.

Componen aquesta nova formació política, oberta
a tot quant sigui dur endavant les aspiracions a favor del
municipi, els antics membres de l'UCD, del CDS i d'al-
tres persones afins a aquesta manera de pensar allun-
yada d'estremismes polítics, que pareix, per ara, confor-
men més d'una cinquantena.

Conf íem que la formació del CDM sigui positiva i
doni joc efectiu a la vida política municipal de Muro, que
dins uns mesos tendrá plena activitat amb motiu de les
eleccions per formar un nou consistori.

Confiam poder donar a conèixer l'opinió de qualque
responsable del CDM en properes informacions, aquí a
Algebelí

DADES CLIMATOLÒGIQUES SETEMBRE 1990- MURO

TEMPERATURES

Máxima 32'4° Dia 23

Mitja Màximes 29'5°

Mínima 16'6° Dial

Mitja Mínimes 19'7°

Oscil.lació Max. 14'6° Dia 19

Oscil.lació Mín. 2'8° Dia 24

PRECIPITACIONS

Total mes 793 I./m. 2

Máxima 45'61./m.2 Dia 3

Pl. apreciable 6 dies

Pl. inapreciable 2 dies

Vent dominant en els dies de pluja SE- NE

Dades facilitades per D. Bartomeu Martorell Bosch.

.11•11
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PRIMERA COMUNIO DE
JAUME SEGURA BOYERAS

El passat dia 4 d'agost, a l'Església del Convent de
Muro i en el transcurs de la missa que va celebrar  Mossèn
Pere Fiol, el nin Jaume Segura Boyeras, fill dels nostres
amics i col.laboradors Joan Segura i Catalina Boyeras
(Pastisseria Segura), va rebre per primera vegada el - sa-
grament eucarístic.

La festa va continuar amb un esplèndid sopar i festa
infantil a l'Hotel Gran Vista de Ca'n Picafort.

Cal destacar, que el pare del nin (renombrat pastis-
ser), es va tornar huir amb el pastís que va presidir el
menjador, i va essei- l'admiració de tots els convidats.

Al nin Jaume, als seus pares i padrins, expressam la
nostra més cordial enhorabona.

DEFUNCION DE
MARIA NOGUERA TOMAS

Después de unos años de vivir en Lérida, con su her-
mano Antonio, hemos recibido la nota del fallecimiento
de María Noguera Tomás «Tomassa», que descansa en la
Paz del Señor, lejos de su tierra natal, pero cerca de su fa-
milia, a la que enviamos desde aquí nuestro más sentido
pésame.

Descanse en paz.

SUPER DUNAMAR
Paseo Colón. 176 - CA'N PICAFORT

ABIERTO TODO EL AÑO

SUCURSAL DE:

ANTIC FORN DE CAN SEGURA DE MURO

DESPACHO DE PASTELERIA, BOLLERIA Y PANADERIA

ACEPTAMOS ENCARGOS PARA BAUTIZOS, COMUNIONES,

BODAS Y OTRAS FIESTAS FAMILIARES

NUEVO SERVICIO DE CHARCUTERIA

VEAN NUESTRAS OFERTAS MENSUALES

~Si
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MACIANA TUGORES FLUXA
El pasado día 9 de junio, a la edad de 88 años y des-

pués de haber recibido los Santos Sacramentos, falleció
D." Maciana Tugores Fluxá.

A sus hijos Francisca (Viuda de Noguera), Cristóbal
y Jaime; hijas políticas Francisca Llompart y Margarita

Marimón, nietos y demás familia, expresamos nuestro
más sentido pésame.

Descanse en paz.

ANTONIA SERRA BOYERAS
Falleció en Muro a los 67 años de edad, Antonia Se-

rra Boyeras de «Ca'n Tianct», el pasado 1." de este mes
de octubre.

Antonia, que era soltera, murió en la paz del Señor,
dejando a su hermana Francisca, hermana política Ana y
a sus sobrinos Margarita, Francisca, Tolo y Margarita su-
midos en la tristeza por la pérdida de su familiar, por
cuyo óbito les hacemos llegar nuestro sentido pésame.

Descanse en paz.

San Juan, 7 - Teléfono 53 74 54

MURO (Mallorca)

MAGDALENA QUETGLAS BALLESTER
El pasado día 24 de septiembre, cuando contaba 79

años de edad, falleció cristianamente D." Magdalena
Quetglas Ballester.

A sus afligidos familiares, hijas: Martina, María y

Gabriel Ramis Quetglas; hijos políticos Guillermo Ben-
nassar, Antonio Ginard y Rosa Pérez, nietos y demás fa-
milia, expresamos nuestra más sentida condolencia.

Descanse en paz.

SEPTIEMBRE

NACIMIENTOS
— María Maciana Moranta Medrano - 21-9-90
Mateo y Francisca - Alfarería, 3-1
— Javier Gómez Tauler - 21-9-90
Juan de Dios y Antonia - G. Franco, 73-1

MATRIMONIOS
— Miguel Vives Ribot y Juana Pomar Quetg las
1-9-90 - R. Villalonga, 15

Juan Reynés Moragues y M.  Jerónima Crespí
8-9-90 - Jaime Ferrer, 6
— Baltasar Perelló Sastre y Francisca Alzamora Ferrer
22-9-90 - Justicia, 74
— Carlos lranzo Carmín y M. del Pilar Moragues Sans
28-9-90 - Santa Ana, 105

DEFUNCIONES
— Vicente Martorell Gelabert - «Gelabert»
1-9-90 - 82 años
— Isabel Moranta Florit - «Coronella»
11-9-90 - 74 años
— Juan Pascual Vives - «March»
14-9-90 - 75 años
— María Carrió Capó - «Carriona»
19-9-90 - 85 años
— Magdalena Quetglas Ballester - «Galleta»
24-9-90 - 79 años
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LA ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD DE MURO
VISITO LAS ASOCIACIONES DE LLUBI Y LA PUEBLA

El pasado día 16 de septiembre, la Asociación de
amigos de la Tercera Edad de Llubí nos invitaron a una
fiesta. Asistimos dos miembros de la Directiva y fuimos
recibidos con alegría y agradecimiento.

En la plaza de Llubi, prepararon unas mesas para
que todos los socios e invitados pudieran presenciar la
fiesta, que consistía en escuchar música y bailar. Lásti-
ma que al final, y sin terminarnos el helado, se presenta-
ra una tempestad con rayos y truenos, que no nos dió
tiempo ni siquiera de despedirnos de quienes nos ha-
bían invitado. El agua lo desbarató todo. Asimismo, gra-
cias por todas las atenciones.

Día 29 de septiembre, día de San Miguel, San Ra-
fael y San Gabriel, fuimos invitados por la Asociación de
Pensionistas y Jubilados de La Puebla. Asistimos cuatro
miembros de la Directiva de nuestra asociación murera
para celebrar con ellos la fiesta del 5.° Aniversario. Fui-
mos recibidos por el Presidente de la Asociación D. Mi-
guel Munar Munar y varios directivos de la Junta.

Seguidamente y junto con gran cantidad de socios
de la vecina localidad, nos dirigimos a la Iglesia para par-
ticipar de una misa en memoria de los socios difuntos. Al

acto también asistieron las Autoridades Locales, la Di-
rectiva y varios altos cargos del Gobierno Autónomo y
del Consell Insular de Mallorca.

Después de la misa, se otorgaron varias placas
conmemorativas y mención especial a la pareja con más
años de matrimonio y que llevan viviendo juntos 63
años. Desde aquí, les mandamos nuestra enhorabuena
y les deseamos salud para muchos años más.

Seguidamente, una flota de autocares nos traslada-
ron al Restaurante «Son Amar», donde sin ningun aprie-
to nos instalamos en las mesas ya preparadas. Entre so-
cios e invitados estábamos reunidos cerca de 1.100 per-
sonas.

La comida estuvo amenizada con música (piano y
canciones rancheras de un grupo mejicano) y estuvo a
gusto de todos; debemos destacar el servicio que fue
muy respetuoso con todos nosotros. Enhorabuena a la
Dirección y organización.

Después vino lo más bonito (opinión personal). El
grupo «Bailada Poblera», con sus bellísimas jovencitas,
su arte y gracia, nos ofrecieron bailes regionales, consi-
guiendo los aplausos de toda la sala.

La fiesta terminó con entrega de Trofeos al Presi-
dente de la Asociación, al Presidente de la Comunidad
Autónoma, al Director del complejo «Son Amar» y a
otros señores que con su presencia dieron realze a la
conmemoración.

Luego, parlamentos del Sr. Alcalde de La Puebla;
del Sr. Munar, que estaba emocionado por haber recibi-
do una placa conmemorativa de su Asociación; del Ho-
norable D. Gabriel Cañellas y del Presidente del CIM, D.
Juan Verger.

Desde la Asociación murera mandamos nuestras
felicitaciones a la vecina Asociación de La Puebla y el
agradecimiento a su invitación para compartir los actos
programados.

Bartolome Riutord

BODAS

COMUNIONES

CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTACULOS...PISCINA - PARQUE INFANTIL

Ctra. Sta. Margarita - Can Picafort, km. 2,5
Tels. 52 37 11

lar ilr  
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;yermo

Carrer Gran, 61 - Tel. 54 13 66	 SA POBLA
Carrer Rossinyol, 8 - Tel. 86 01 24 	 MURO

Comunica la apertura
de su propio Taller de Joyería y reparaciones.

Diseños de joyas por encargo y reparaciones en 24 h.
HORARIO

De martes a viernes: 	 De 10 a 1330 h.
De 16'30 a 20'30 h.

Sábados y Domingos:	 De 10 a 14 h.




