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	 editorial

Editorial

M
olts d'a¡untaments de Mallorca ¡a col.laboren
en les tasques de reciclatge instal.lant sistemes
de recollida de piles, vidre, roba, paper... a
partir de contenidors o de locals on es pot fer

entrega d'aquest material. Creim que el tema és prou
important i consideram que és urgent posar en marxa
un sistema de recollida de deixalles per tal de raciona-
litzar, reciclar i reutilitzar el consum de tota casta de
matèries i energies.

a sabem que la instal.lació de contenidors a-

dequats per al vidre i les piles comportarien

unes despeses que tal vegada no estaven

pressupostades p'er enguany. Però creim que

el nostre Aluntament, que en altres serveis es diu cap-

davanter, s'hauria d'alinear amb els ajuntaments que

ja disposen de serveis d'aquest tipus i, per tant, col.la-

borar a nivell municipal en les tasques de reciclatge.
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mullant la ploma al cor 	

Reflexions sobre el brancam d'una figuera

He dialogat llargament amb la
fotografia intentant esbrinar el ven-
tall de suggeréncies que es
desprèn del ramatge esquelètic
d'una figuera.

La lectura més elemental, la
més immediata, és l'anticipació de
l'hivern. Just just entrats a la tar-
dor, quan les figues més tardanes
encara pengen de les branques, la
imatge de l'arbre pelat de fulles,
sense ombres acollidores que re-
galar, sense fruites de crivells sen-
suals amb qué temptar el vol dels
ocells o encetar una pluja intermi-
tent de marcida menjussa pels
porcs, ens desvetlla la malenconia
i ens asserena l'ànim.

Els més pragmàtics podrien di-
vagar sobre l'abandonament pro-
gressiu del camp, de com les figue-
res es submergeixen en una langui-
desa solitaria, oblidada la seva frui-
ta de sucre, de noms lírics i suco-
sos, com la seva popa: coll de da-

ma, cucurella, de la goteta de la
mel, gargelica, secallona, llàgrima
de viuda, bordissot, de pit de rei-
na...

Aficats en les creences popu-
lars, sabríem que el foc de butà
ens ha alliberat d'un antic perill:
cremar llenya de figuera per fer
brou a les parteres o per cuinar per
a les que crien, perquè la Ilet que
plora la figuera eixuga els pits de
les dones.

Les locucions i els refranys que
ha regalat la figuera al llenguatge
són tan nombrosos com els bran-
quillons despullats de la imatge.
"Més moll que una figa flor", en
deim de les persones delicades,
mancades de carácter. O aquest a-
forisme que signaria el misógin
més recalcitrant: "La figa i la dona,
quan torç es coll és bona".

Endinsant el pensament per la
tortuositat dels viaranys de llenya
que es retallen sobre el cel de

plom, arribarem a elucubrar sobre
la complexitat de les relacions hu-
manes, sobre els rastres incerts i
inabastables dels nostres cervells
que ens configuren diferents i
complexes, sobre la dificultat
d'harmonitzar tant divergencia, de
conciliar tanta multiplicitat en un
projecte de convivencia en comú.

A la fi, em permetreu que em
quedi amb la representació més
precisa: la sequedat del meu cap,
l'ossia vacuitat que no només
m'impedirà guanyar el premi Nobel
de literatura sinó que, endemés, us
fiará exclamar a tots els que heu
tengut la santa paciencia d'arribar
al punt i final: "Quin pardal d'arti-
ele!".

Francesc Agulló
Octubre 1992
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la sala

Sessió
Ordinària
de dia 27
d'agost
de 1992

Presideix el Sr. Batle D. Miguel
Ramis Martorell amb l'assisténcia
de tots els regidors del Consistori
així com la del Sr. Secretari D. An-
toni Benlloch Ramada.

1.- Aprovació de les

dues actes anteriors

Es va aprovar sense cap incon-
venient.

2.- Donar compte

dels Decrets dictats

fins a la data

Aquest punt va sorgir a propos-
ta de l'oposició i en concret del re-
gidor D. Josep Llinares que dema-
nava que es fes ressenya de tots
els decrets dictats fins a la data.

El Sr. Perelló va fer una inter-
venció fent referència a l'assigna-
ció de factures, però que pel fet de
no esser present el Sr. Interventor
es varen deixar damunt la taula.

3.- Donar compte

de la Sentència

del Tribunal Suprem

relatiu a LUMSA

El Tribunal Suprem anul.lava la
sentència que havia dictat amb an-
terioritat el Tribunal Superior de les

Illes Balears, que havia donat la raó
a l'Ajuntament de Muro.

Es condemna l'Ajuntament a
pagar en concepte de revisió de
preus de l'any 1 988 que puja a
6.214.000 i referent a l'any 1987
que puja a 4.714.012. Segons els
informes dels serveis jurídics era
desfavorable tot tipus de reclama-
ció posterior a la sentència.

La quantitat en si puja a
10.000.000, més els interessos.

En aquest punt tan sols era do-
nar compte i es tenia un total de tres
mesos per reclamar i decidir-ho.

Segons el Sr. Batle es tractaria
de no recórrer la sentència però sí
la quantitat de la indemnització, ja
que no s'havia donat la possibilitat
de defensar-se, i davant de tot, a-
questa quantitat havia estat posada
de manera arbitrària.

4.- Pla d'Obres i

Serveis de 1993

També es tractava de donar-ne
compte i així es va fer a la
Comissió de Treball de dia 18-8-92 i
la de la Comissió d'Obres de dia
21-8-92.

Es va assenyalar també la possi-
bilitat de demanar la construcció de
la travessia del camí de Ses
Barraquetes.

5.- Autorització d'un

abocador de fems a

Son Parera

Aquest punt va començar des
d'un primer moment fent menció a
la procedència del problema, si ve-
nia arran de l'escrit que havia fet el
concessionari en qué demanava u-
na indemnització de set milions o si
bé venia, segons va esser detallat,
pel Sr. Batle, per l'escrit del Consell
Insular de Mallorca que deia que en
les condicions actuals aquest abo-
cador estava dins la il.legalitat. Des
d'un principi els regidors Onofre
Plomer i Jaume Perelló estaven

en contra de tota classe d'indem-
nització al concessionari actual.

El Sr. Secretari va informar que
es tractava tot aquest tema de la
recollida de fems com un tema pu-
rament d'interès social. Aquí va co-
mençar la discussió ja que el regi-
dor del PP Onofre Plomer no ho
considerava un fet d'interès social
i així indirectament del poble, sinó
un problema directe del concessio-
nari. Però la discussió entre el
Secretari i el Sr. Plomer va anar
més allá d'aix,6 fins arribar a la
temática de la sistemática de vota-
ció dins les comissions tant infor-
matives com de govern. Aquí va in-
tervenir el Sr. Batle assenyalant
que per una banda no es tractava
d'indemnitzar ningú i que es tracta-
va d'un problema de carácter so-
cial.

Segons els Sr. Secretari de l'in-
forme jurídic es pot treure:

— Compliment de totes les me-
sures sanitàries per part de l'abo-
cador.

— Interés social referència di-
recte a l'estat de necessitat.

— Tractament de fems a tots
els pobles de més de 5.000 habi-
tants.

Aquí es fa la indicació que qui
no té lloc per tirar el fems, que pa-
gui el tractament d'aquest fems.

— Quan entri el Pla de residus
sòlids del Consell Insular	 de
Mallorca aquest tema acabará.

Segons l'article 117 de 18-abril
de la Llei de Règim Local, el Sr.
Batle pot prendre qualsevol de-
cissió per motius de necessitat i
així pareix que es volia tramitar
fent les mesures oportunes.

Aquí va tornar la discussió entre
el Sr. Secretari i els regidors
Onofre Plomer i Jaume Perelló
que estaven en contra de tota a-
questa aprovació en qué es deia
que tots els pobles de més de
5.000 habitants havien de tenir
un centre de tractament de fems.

Solució, i segons l'informe del
Consell Insular de Mallorca, seria la
col.locació d'un gruix d'argila dins
la pedrera, així com el sellament
mitjançant terra i així aconseguir
unes mesures de seguretat.
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Així el Batle proposava adequar
l'abocador i Ilavors tornar remetre
el tema al Consell Insular. L'únic
perill segons el Sr. Batle és que
ens suspenguin la !licencia perquè
és il.legal, doncs Ilavors ja es veu-
rien les possibilitats.

Aquí el regidor Onofre Plomer va
presentar unes proves fotográfique
amb les quals es demostrava que el
decret del Batle de sellar l'abocador
no s'estava complint, ja que segons
la fotografia l'abocador feia dies que
cremava i no es feia res.

Segons els informes del Sr.
Martí Vila enginyer del CIM i
Manolo Velasco la fórmula d'im-
per  no era desfavorable del tot.

El Sr. Batle va assenyalar que el
Consell Insular s'havia rentat les
mans i que la millor manera era de-
clarar l'abocador d'interès social.

Després de tot això hi va haver
unes desqualificacions entre go-
vern i oposició davant la gran pro-
blemática de voler retreure ferides
de fa molts d'anys.

La votació es va haver de fer de
manera nominal:

CDM - vuit vots a favor
Ul M - abstenció
PSOE - dos vots a favor
PP - es va comptabilitzar com a

abstenció
Aquí el Sr. Onofre Plomer va as-

senyalar que ell votava favorable-
ment si era legal i negativament si
això era il.legal. Davant la impossi-
bilitat de poder votar així es va
comptabilitzar com a abstenció.

6.- Adjudicació de les

Obres Poliesportiu

IV Fase (pavelló cobert)

Segons la Comissió d'Obres es
donava la relació de pujes, per- ò
després de tot el Sr. Batle en va
proposar tres, donat la diferencia
de preu i perquè eren els més bai-
xos.

COHEMSA : 146.428.000 ptes.
FERROVIAL: 142.665.000 ptes.
MALLORQUINA DE CONTRA-

TAS: 144.462.000 ptes.

CONSTRUCCIONES MIGUEL
SASTRE, S.A.: 144.320.000 ptes.

Ferrovial era l'empresa més a-
sequible però, donat de la forca de
la companyia i que després hi havia
revisió de contracte, no era bo per
a l'Ajuntament .

Al cap i a la fi es va decidir do-
nar-ho al constructor murer el Sr.
Miguel Sastre.

7.- Conveni amb el

CIM relatiu a

Biblioteques de

Mallorca

Relatiu a la Comissió de Cultura
de 24-8-92.

Es va fer una divisió segons la ca-
tegoria de cada poble. I segons a-
questa relació l'Ajuntament de Muro
té les condicions adequades per se-
guir dins aquest pla de millores.

Les ajudes van: un 30% en 'li-
bres i un 70% segons el nombre
de lectors.

Es va aprovar el conveni així
com estava.

8.- Aprovació de les

bases per a la

contractació laboral

temporal professor

de solfeig i piano

9.- Aprovació de les

bases per a la

contractació laboral

temporal professor

de vent i fusta

S'aprovaren conjuntament do-

nada l'afinitat.
Condicions que havien de tenir

els professors:
— Experiencia docent demos-

trada.
— Tenir cursets de reciclatge.
Així i tot es va fer la confecció

del Tribunal d'examen del nou do-
cent, que estará constituit per
Francisca Perelló, Onofre Plomer,
Jaume Perelló i Josep Llinares.

10. Subvenció a la Germandat
de Donats de Sang de la Seguretat
Social.

Es va aprovar per unanimitat la
concessió d'una ajuda de 50.000
pessetes per ajudar a aquesta ger-
mandat.

11.- Informe

d'intervenció sobre

l'execució del pressupost

Situació a la data del ple:
— Cobrances: 369.372.961
— Pagaments: 369.371.961
— Existències: 40.681.000
Situació de la Residencia Reina

Sofía:
— Cobrances: 15.647.069
— Pagaments: 15.647.069
Existències: 1.867.300
Aquí es va informar que aquest

mateix matí s'havia cobrat el deute
d'Alcudia Pins que ja pujava a 30
milions, i que estava fins i tot pen-
dent d'un informe de possible
embargament, però que donat que
ja havia pagat, tot havia anat més
bé del que molts pensaven.

12.- Precs i preguntes

No hi va haver precs ni pregun-
tes, ja que o bé estaven cansats
de discutir o bé estaven totalment
d'acord amb tot.

Miguel Porquer
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Sessió Extraordinària de dia 8 d'octubre de 1993
Presideix el Sr. Batle D. Miguel

Ramis Martorell, així com tots els
regidors de la Corporació. Estaven
per donar fe de l'acte el Secretari
l'Interventor de la Corporació.

Damunt la taula hi havia un total
de vint-i-un punts discutir, però així
i tot pareixia que la feina no seria
molta ja que molts dels punts eren
de simple tràmit per la seva aprova-
ció.

Es va aprovar l'acte anterior
sense moltes matitzacions.

Execució de la

Sentència del Tribunal

Suprem relatiu a

LUMSA (Apel.lació 2701190)

Es va acordar crear una
Comissió Negociadora per poder a-
rribar a un acord amb LUMSA per
veure com es pot pagar la quantitat
que demana el Tribunal Suprem en
la seva sentència, que en sí puja
prop de 20 milions, entre una cosa
i l'altra.

Nomenament

d'advocat i procurador

del Recurs Contenciós

Administratiu 647192

Es tracta d'una demanda for-
mulada per defecte de procedi-
ment, ja que les millores realitza-
des a Ses Fotges no está molt dar
qui ho ha d'assumir, si bé
l'Ajuntament o bé els propietaris
dels solars i establiments. Segons
es va informar, a la urbanització de
Ses Fotges hi ha 17 impugnacions
a tot aquest alderull. Segons el
Secretari, el Pla parcial i el projecte
d'execució de l'any 64 no tenia pre-
vist segons quines millores.

Aprovació provisional

de la modificació

puntual (A-5) (A-6)

(A-7) (A-8) del PGMO

Tot això era només aprovar-ho
per Ilavors passar a la comissió per-
tinent per a la seva aprovació i
posterior aprovació en ple.

Aquestes modificacions són les
projectades per a la Rotonda a l'en-
trada de Muro al encreuament de
Sa Pobla i la carretera de Marjals.
L'altra modificació és la de la zona
verda del polígon 7, així com també
la modificació per a la construcció
de les pistes d'atletisme a les im-
mediacions del camp municipal de
Muro. Es varen aprovar sense cap
comentari.

Sol.licitud de

declaració d'interès

social per emprar les

pedreres de Son Parera

Aquí, com quasi sempre que hi
ha un tema de fems, les interven-

cions a favor i en contra varen anar-
més allá de la simple discusió.
Però aquesta vegada no pareixia
que hi hagués moltes ganes de
discutir un tema que ja fa olor de
tant de remoure. El regidor Onofre
Plomer va dir que no entenia per
qué s'havia de declarar d'interès
social si la Corporació ja va prendre
una decisió de la qual estaven d'a-
cord com era només Ilancar el
fems de Muro. Però tot es va aca-
bar quan el Sr. Batle va dir que era
una cosa exigida pel CIM i que Ila-
vors amb la concessió de la Ilicén-
cia d'obertura ja es tornava a condi-
cionar la utilització de l'abocador.

De totes maneres el regidor
Onofre Plomer va assenyalar que
declarar-lo d'interès social volia dir
que tothom hi podria dur els fems,
ja que el concessionari segur ores-
sionará per dur-ho a terme.

Les votacions varen esser a fa-
vor per part del CDM i el PSOE,
d'abstenció dels d'UIM i en contra
PP.

Demolicions de les

obres realitzades sense

llicència municipal

Aquí es presentaren tres propo-
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tes de demolició: la propietat de D.
Miguel Vicent Rechach, una petita
part d'una construcció de l'empre-
sa TRANSBUS, així com la propie-
tat de D. Andreu Mas Seguí.
Després de moltes discussions per
saber quines tenien prioritat o no,
es va decidir que si es tomava u-
na s'havien de tomar totes i que si
no es tormava una no se'n havia de
tomar cap. Com que ja no es po-
dia tornar enrera es va decidir tirar
endavant amb les demolicions.

Cesió onerosa d'un

solar de l'Ajuntament

destinat a la

construcció d'un

hospital general

L'única modificació era el canvi
de nom de l'empresa interessada,
en lloc d'ALCUDIA CLINIC, S.L. es
dirá HOSPITAL GENERAL DE MU-
RO, S.L. però sempre amb les ma-
teixes condicions d'un principi. Es
va aprovar sense cap tipus de pro-
blema

Expedient de

modificació de crèdits

Es va aprovar un suplement de
crèdit que envoltava els nou mi-
lions que pertanyien a petites parti-
des que no són d'inversió sinó de
manteniment. Les partides més

grosses eren les de 3.324.324 del
CIM que damunt les antigues
llicències fiscals i ara el famós
Impost d'Activitats Econòmiques
també está per a més endavant,
que es tornará retocar els
3.000.000 per la compra d'un vehi-
cle per la culminació del conveni
amb el col.legi Joan XXIII d'educa-
ció especial.

Concessió

d'ajudes assistencials

Es tracta de l'ajuda	 que
s'haurà d'incrementar a tots a-
quells residents de la Residència
que no arriben a la totalitat.

Es va aprovar sense cap tipus
de discussió.

Contribucions

Especials

nova pavimentació

carrers Espanya i

Lluís Carreres

Aquí l'aportació de l'Ajuntament
puja a 2.700.000, mentre que els
veïnats s'hauran d'encarregar de
subvencionar 864.000 pessetes o
sigui el 32% de l'obra, que al cap i
a la fi sortirà a 70190 pessetes el
metre de façana.

Contribucions

Especials

complementació

de serveis dels accesos

al Poliesportiu (II F)

L'obra puja a un total de
23.000.000 de ptes. L'Ajuntament
aporta 9.202.310, mentre els bene-

ficiaris han de pagar un total de
3.000.000, el 33% de l'aportació,
sortint a un preu de 4.221 ptes. el
metre.

Modificació

Ordenança Fiscal

reguladora

del preu públic

Residència Reina Sofía

Els preus pujen un 6%, previs-
sió feta pel Govern Central per l'in-
crement dels preus a final d'any.
Per tant es passa de pagar 42.000
ptes. com fins ara, a 44.000 ptes.
pujades al nivell de vida.

Pels no residents de Muro puja
si es vol una cambra individual a
80.000 ptes. i si es vol doble a
75.000 ptes.

Es va aprovar sense cap tipus
de comentari.

Modificació sobre

els impostos de béns

immobles, vehicles,

llicència d'obertura de

tendes i taxa per

recollida de fems

En resum es pot treure la con-
clusió que en total pujará un total
del 6% que és la base aplicada a
cada un dels impostos en el seu
conjunt.

Es va acabar al ple sense cap al-
tra cosa que assenyalar.

Miguel Porquer
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Sessió

Extraordinària

de dia 30

de setembre

de 1992

Presideix el Sr. Batle D. Miguel
Ramis Martorell, així com tots els
regidors menys el Sr. Jaume Mulet
Salamanca i també no hi és pre-
sent el Sr. Miguel Barceló. Estan
presents per donar fe de l'acta D.
Antoni Benlloch Ramada, Secretad
de la Corporació i el Sr. Francesc
Aguiló, Interventor.

El primer punt fou l'aprovació
de l'acta anterior , aspecte que no
va tenir cap inconvenient per part
dels comparaixents a l'acte.

Conveni

amb la Universitat

de les Illes Balears

Es va donar compte a tots els
reunits que la Comissió de Govern
de dia 8 de setembre havia aprovat
el conveni marc de col.laboració
entre l'Ajuntament i la Universitat
de les Illes Balears, i un protocol
conjunt per a l'organització d'unes
jornades folklóriques. Al final es va
aprovar.

Moció d'agraïment

al Senador

del Partit Popular

hm. Sr. Barceló

Es va donar compte a tots de

l'acord de la Comissió de
Govern de 21 de setem-
bre, en el qual s'agraïa al
Senador del Grup Popular
hm. Sr. Simó Barceló
Vadell, per l'interès de-
mostrat per Muro quan
va realitzar una pregunta
sobre la situació en qué
estava el tema de la cre-
ació d'un centre d'ensen-
yança a Muro. Va esser
aprovada amb l'abstenció
del regidor D. Jaume
Cladera.

Moció d'agrai-

ment

als ajuntaments

de

Sa Pobla i Llubí

Es va acordar agrair a
aquests dos ajuntaments
l'interès demostrat per la
concessió d'un centre d'ensen-
yanca a Muro, així com remetre a-
quest acord als ajuntaments de Sa
Pobla i Llubí.

Aprovació del

Compte General del

pressupost 1991 i

aprovació de la

Compte

d'Administració

del Patrimoni

El Sr. President va manifestar
que s'havia de passar a l'examen i
aprovació en el seu cas, del
compte General 1991 i del comp-
te d'administració del Patrimoni,

les quals varen esser exposades en
públic i examinades per la
Comissió Especial de Comptes,
que ha examinat els corresponents
informes. Aquests comptes varen
esser aprovats finalment per unani-
mitat.

Miguel Porquer

Ilegiu
revista

Algebeli
...us relaxarà
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opinió 	

Contra els renous nocturs
Desconec si el nostre

Ajuntament té cap Ordenança
Municipal respecte als renous noc-
turs, però sembla que el nivell de
decibelis a ajuntaments que sí dis-
posen d'una ordenança de protec-
ció del medi ambient i de la con-
vivència ciutadana está xifrat en 25
decibelis. Però aquesta comprova-
ció s'ha de fer amb un sonómetre.
També desconec si l'Ajuntament
en té cap.

Tot això ho dic perquè els re-
nous són un problema constant
des que es va obrir un bar o pub a
un lloc on abans es cultivava la lec-
tura, i maleesc el dia en qué la
Caixa, entitat propietària del local
es va decidir a llogar-ho enlloc de
destinar-ho a serveis més adients
amb la seva trajectòria.

Per això és convenient preveure
el problema abans que els ànims
es puguin encalentir. Els bars po-
den estar en condicions i amb els

papers en regla, però els renous
solen venir més del carrer quan els
joves entren i surten, criden, tren-
quen botelles, o arranquen les se-
ves motos. Un poc de civisme per
part d'ells i un poc d'energia per
part de l'autoritat segurament con-
tribuirien a pal.liar el problema.

Aquesta carta només és un toc
d'atenció perquè si segueixen com
ara será qüestió d'exigir-ne el tan-
cament. No sé si será necessari a-
rribar tan Iluny, però el que no pot
ser és que un negoci particular pu-
gui estar per sobre el benestar i la
tranquilitat d'un grapat de veïnats.
M'agradaria no haver de tornar a
parlar més del problema. Això vol-
dria dir que ja no existeix.

Na Coca i na Bona

Ilegiu
revista

algebeli

millor si vos
hi subscriviu a

qualsevol banc o
caixa de Muro.

¡FA PARDAL! DES DE TEMPS IMMEMORIALS, CADA VEGADA QUE FA QUATRE GOTES,
EL REVOLT D'ABAIX DE VINROMA, PER LA CARRETERA DE MARJAL, ES CONVERTEIX EN UN ENGUINEU DE COTXES.

In memoriam
als 5 cotxes que en menys d'una hora i mitja sortiren de la carretera un metí de finals de setembre de 1992.
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	 opinió

El món per un forat de bunyol
Deia el mes passat, i em quei-

xava, que no hi havia un programa
d'activitats definit per part de les
comissions pertinents de
l'Ajuntament, i pens ara: A qui pun-
yetes importa això? A una minoria
amb ganes d'estar enmig? A uns
quants desitjosos de veure un po-
ble tal vegada amb el mateix ci-
ment i amb les mateixes volumino-
ses obres, però, amb un poc més
de moviment, que no sia de pica-
pedrers?

Perquè no ens hem d'enganyar,
és vera que no existeix un progra-
ma definit d'activitats culturals i ju-
venils. Pero, ¿és qué als joves de
Muro els interessa qualque cosa
més que fer-se el carnet aviat, tenir
moto o cotxe i pegar un bot a Can
Picafort, Alcúdia, Port d'Alcúdia o
Sineu, que ara está de moda?

Si els joves no veuen res més
suggerent que els mogui, no tenen
perquè esser les institucions les

encarregades de muntar el seu
temps d'oci, ja que la que hauria
de tenir més imaginació és la jo-

ventut. I ben segur que a
l'Ajuntament, ni enlloc, s'ha pre-
sentat cap sol.licitud ni proposta de
cap classe per la seva part.

Qué falla? L'educació, l'interès
dels educadors, les institucions
que no organitzen activitats sugge-
rents? o la gent que passa de tot?
Déu sap!... confiem amb la pro-
vidència de Déu.

Ara canviaré totalment de tema.
Veig que no m'han fet gaire cas,

i han canviat les plagues dels ca-
rrers que encara tenien nom de mi-
litars, sense pena ni glòria, ni un
trist himne, ni una salva de despe-
dida, quasi quasi a les fosques.

Mirau si ho era bo de fer. Tanta
de por durant tants anys i ara ningú
ha piulat.

Ha arribat l'hora d'acabar i de
convidar-me a dos bunyols i cele-
brar les verges.

JFK

Después del verano

para reparar

las agresiones del sol

regenere, rehidrate,

reafirme su piel en

Daphne

INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD
Estiticista: CATY MIRO

Tel. 85 04 36 - CAN PICAFORT
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EL CÁNON VAL
1' ESFORÇ

L'AIGUIA
NO TE PREU

4

L'aigua és vida.
Necessitam aigua de bona qualitat per viure

solucionar una qüestió crucial per al medi
amhient, la salta, l'economia, el futur...

Temes que ens afecten a tots i de  ben a prop.
1 a més de ser-nos essencial, a les Balears
és escassa. Des de sempre, però de cada vegada més a causa

del progrés i el turisme, que per a nosaltres és gairehé el
mateix.

Per això, el Govern Balear, en línia irrils  li sensihilitat

ecològica de la nova Europa, ha posat en marxa el cánon de
sanejament d'aignes per finançar entre tots una actuació

terma per aturar la contaminació de la

La vida Tu)
pot esperar.
Les nostres

accions d'ara
són garantia

de futur.

natura i iniciar la recuperació, l'estudi i un
més gran aprofitament de tot el cicle natural
de l'aigua. En definitiva, una millora de la

nostra qualitat de vida.

Per resoldre les possihles dificultats a l'hora d'aplicar la Llei del

cánon, adrecau-vos al -
Servei del cánon de sanejament d'aigües
(c/ del Palau Reial, 19-B, Palma, tel. 71 84 49)
o als Serveis Territorials de Menorca
(av. de Menorca, 90, 2, Maó, tel. 35 12 67)
i d'Eivissa - Formentera
(c/ d'Aragó, 104, Eivissa, tel. 39 02 85)

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA. Direcció General d'Hisenda



La llen
_ fein

de tot

temes d'actualitat

Un nou curs a l'Aula d'Adults
Només entrant a l'Aula d'Adults

ja es respira un ambient d'activitat,
de trull, gent entrant i sortint, co-
piant horaris o simplement dema-
nant informació.

I és que l'antic quarter torna a
tenir vida i s'està convertint en un
lloc d'esplai, cultura i diversió grà-
cies als cursos que durant tota l'è-
poca d'escola s'hi organitzen.

La responsable i coordinadora
de tot això és na Margalida
Gamundí de Can Cap d'Ou, que és
també professora, juntament amb
na Catalina Ramon i na Masita
Alomar, de formació básica i forma-
ció professional.

S'organitzen molts de
cursets d'oci i és molta la
gent que s'interessa, per-
qué com diu la coordinado-
ra: "Part de la gent que ve
aquí, són persones que es-
tan acostumades a donar-
ho tot als altres, als seus
fills, a l'home, a la família, i
la nostra, i també la seva,
és una labor d'autoestima :

d'enrequiment personal i
d'autorrealització".

Amb aquestes paraules
comença una conversa a
través de la qual na
Margalida ens explica els objectius,
les il.lusions i idees per aquest prò-
xim curs.

Primer de tot ens agradaria que
ens explicassis com funciona l'Aula
d'Adults i els nous projectes per en-
guany.

L'Aula d'Adults de Muro té tres
nivells:

— Primer nivell: Formació
Básica que inclou: alfabetització,
preparatori, gramática I, gramática

— Segon nivell
Professional-Ocupacional, ale-

many i anglès on es preparen els a-
lumnes per a les proves lliures de
formació professional.

— Tercer nivell
N/lb:fui d'oci i temps lliure amb

una gran varietat de tallers: brodat i

fils, pintura, balls de saló...
Es necessiten requisits especials

per accedir a aquests cursos?
No, només basta tenir més de

16 anys, ganes d'una ampliació cul-
tural, d'augmentar les seves ambi-
cions professinals o de comunicar-
se dins un ambient dinàmic i amb
ansietat, de sortir de ca seva per a-
prendre noves coses.

Qué es demana a les persones
que venen a inscriurer-se?

Necessiten el carnet d'identitat i
una foto, encara que a nivell didàc-
tic s'han tengut en compte una se-
rie de prioritats: no sobrepassar

grups de 20 alumnes, avaluació
contínua, tutories individualitzades,
activitats extraescolars, biblioteca,
etc... i aquesta és la causa per la
qual molts de cursets ja estan com-
plets.

Hi ha cap innovació per aquest
curs?

La innovació, si tot va així com
volem, és organitzar un cicle de
xarles a càrrec de gent especialitza-
da, murera, que tractaran temes
tan diversos com: medicina i salut,
art, esport... i tot això estará cobert
per a totes les persones interessa-
des.

Pols fer una valoració de l'ante-
rior curs escolar, que segons l'opinió
generalitzada va esser tot un èxit?

El curs escolar anterior va esser
de transacció política i de personal

docent, i hi va haver molt bona vo-
luntat per les dues bandes, però es
varen detectar deficiències que en-
guany s'han tengut en compte.
L'any passat es varen posar unes
bases i pareix que el curs va funcio-
nar, perquè enguany s'han disparat
les matrícules.

Quina és la col.laboració i acep-
tació del poble?

Molt bona i amb perspectives
de millorar ja que la nostra tasca és
contribuir a dur a terme no tan sols
una labor social, sinó també d'enre-
quiment personal.

I en quant a instal.lacions?
Enguany ens ha arribat

el material nou que ha en-
viat el Ministeri, que jun-
tament amb el de
l'Ajuntament van comple-
tant la infraestructura i fa-
cilitant el nostre treball i
tàctiques.

Per acabar, vols dir res
més?

Des d'aquí feim una
cridada al poble, dient que
estam oberts a suggerén-
cies i propostes, i vos
convidam a passar quan
volgueu i vos explicarem
els nostres cursets, segur

que vos apuntareu.
I nosaltres ens despedim i dei-

xam treballant tranquil.les a na Cati,
na Masita i na Margalida dins se-
cretaria, plena de fitxes, fotos,
nous horaris... i un cartell que diu:
"Damunt els núvols el cel segueix
essent blau".
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Joana Cobas,

nova assistenta

social de Muro

Després que el nostre amic
Tófol Sastre obtingués la plaça com
a coordinador de la comarca d'Inca
en materia de serveis socials,
Joana Cobas será qui ens atendrá
en les demandes que els murers
puguin fer a Serveis Socials de
Muro.

Hem anat a fer una visita, al seu
despatx de l'Ajuntament, a Joana
Cobas, la nostra nova assistenta
social, per donar-li la benvinguda i
conèixer-nos.

Joana ens ha explicat que ja ha-
via vengut un parell de vegades per
Muro ja que coneix gent per a-

questa zona. Ella viu a Andratx i ca-
da dia es desplaça en cotxe per ve-
nir a Muro.

Quan va veure l'anunci d'oferta
de feina a Muro, estava treballant a
l'Ajuntament de Palma, i no s'ho
va pensar dues vegades per venir a
estar entre nosaltres. Als pobles hi

treballa més a gust i des de la pri
mera vegada que va entrar dins
Muro ja Ii va agradar: els carrers,
l'Església, l'aire que envolta el po-
ble en conjunt.

Joana, sigues benvinguda.

OFERTOS	 V 1 ATGES

PUENTE DE Le INMfiCULODO MASSANELIA,S.A.
AGENCIA DE VIATGES GRUP-A

VENECIA del 4 al 8-12 — 62.000 ptas.
ESTAMBUL del 5 al 8-12 — 65.900 ptas.
VIENA del 5 al 8-12 — 56.800 ptas.
PARIS (Eurodisney) del 5 al 8-12 — 62.000 ptas.
GALICIA (La Toja) del 4 al 9-12 — 58.900 ptas.
GALICIA (El Grove) del 4 al 9-12 — 48.500 ptas.
GALICIA (La Coruña) del 4 al 8-12— 55.500 ptas.
ARAGON - RIOJA - NAVARRA del 4 al 8-12- 58.500 ptas.
MADRID y ALREDEDORES del 4 al 8-12 — 38.800 ptas
MADRID y ALREDEDORES del 5 al 8-12 — 33.800 ptas.
VALLE DE ORAN y ANDORRA del 4 al 8-12 — 37.500 ptas.
EXTREMADURA y PORTUGAL del 4 al 8-12 — 43.800 ptas.
GALICIA (La Coruña) del 4 al 9-12 — 51.800 ptas.
CONTOBRIA - PICOS DE EUROPA y COVADONGA del 5 al 8-12 — 42.500 ptas.
ZARAGOZA y PIRINEO ARONES del 4 al 8-12 — 42.500 ptas.
ASTURIAS - COVADONGO y SANTANDER del 4 AL 8-12 -48.500 ptas.
VALLE DE ARAN y LOURDES del 4 al 8-12 — 35.900 ptas.

PIDA PRESUPUESTO PARA CUALQUIER VIAJE SIN NINGUN COMPROMISO

Bisbe Albertí, 15
Tel. 86 04 11

MURO
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	 temes d'actualitat

La reforma educativa a la música
La reforma de l'ensenyament no

només afecta l'educació escolar fins
als 16 anys, sinó que també arriba
a les Escoles de Música.

La seva implantació, igual que la
de l'E.G.B., comença aquest curs
escolar 1992-93 i es farà de mane-
ra progressiva.

El calendari d'aplicació previst a
la LOGSE (Llei Orgánica
d'Ordenació General del Sistema
Educatiu) pel curs 92-93 afecta el
1.er i 2.on curs de solfeig i el 1.er
curs d'instrument. Aquests tres
cursos desapareixen i es rempla-
cen pel 1.er i 2.on de llenguatge
musical i el 1.er d'instrument de la
nova ordenació. La successiva im-
plantació dels altres cursos és com
segueix:

ANY ACADÈMIC

92-93 - 1.er i 2.on grau elemental
93-94 - 3.er grau elemental

1.er i 2.on grau mitjà
94-95 - 4.rt grau elemental

4.rt grau mitjà
95-96 - 5.e grau mitjà
96-97 - 6.e grau mitjà

Quant al llenguatge musical, el
programa que está confeccionant
el professorat de l'Escola Municipal
de Música de Muro, seguint les di-
rectrius que marca la llei, es fona-
menta en fer sorgir de l'alumnat
una vertadera estima i afecció a la
música a través d'uns objectius i
continguts adequats a l'infant i al
seu entorn. Dit en poques parau-
les: és més apropiat aprendre a en-
tonar mitjançant les cançons popu-
lars que ja coneix i li agraden, que
no fer-ho amb uns símbols conven-
cionals que li són estranys.

La reforma no es basa única-
ment en qué coneguin uns símbols
musicals sinó en que gaudeixin i
es formin com a oients de la músi-
ca. També és important que tot el
que aprengui Ii serveixi per crear la
seva pròpia música o posar música
a un text.

Quant a l'aprenentatge de l'ins-
trument, es prioritza el coneixe-
ment de la música pròpia i de la
contemporània, que sempre solen
interessar més a l'alumnat. A més
a més de les classes individuals
d'instruments, se n'han de fer u-
nes de col.lectives (una hora set-
manal) perquè coneguin els aspec-
tes tècnics i la història de l'instru-

ment que estudien i perquè s'ave-
sin a interpretar-lo en públic.

La qüestió més innovadora res-
pecte al Pla antic de 1966 (curiosa-
ment i malauradament ha sobrevis-
cut fins al 1991) és la referent a l'a-
valuació. Són molts els qui saben
com ho passaven de malament els
nins i nines que esperaven la
sentencia del tribunal format per
professors del Conservatori
Professional de Música i Dansa de
Palma. l també són molts els qui
saben que, sense conèixer l'alum-
nat que avaluaven i fent-ho sense
gaire interés, moltes qualificacions
resultaven injustes. Per això, i en-
tre d'altres motius, a partir d'a-
quest curs escolar que ja ha co-
mençat, només hauran de passar
unes proves d'admissió els qui, ha-
vent acabat el 4.rt de llenguatge
musical i el 4.rt d'instrument, vul-
guin seguir la seva formació musi-
cal al Conservatori Professional de
Música. Evident-ment, la promoció
d'un curs a un altre dins la mateixa
Escola de Música , es farà a través
d'uns criteris i unes proves que es-
tabliran el professorat de cada
Escola Municipal de Música en el
seu projecte particular.

En aquest projecte, que ha rea-
litzat l'Escola de Música de Muro,
s'ha previst una col.laboració amb
la Coral Miguel Tortell i la Banda
Unió Artística de Muro per fomen-
tar en els nins la seva possible in-
tegració en aquests organismes.

A part de tot aquest programa
de reforma, l'Ajuntament i el pro-
fessorat de l'Escola Municipal de
Música de Muro está tramitant un
projecte pedagògic per tal d'acon-
seguir el reconeixement oficial del
Ministeri d'Educació i Ciencia a la fi
que l'avaluació final de tot el cicle
elemental (fins a 4.rt) la faci a cà-
rrec de la mateixa escola, indepen-
dentment del Conservatori.

Si tot això es du a bon terme,
será un gran avantatge per a tots
els futurs músics que es formin a
Muro.
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Acord marc de col.laboració entre l'Ajuntament i
la Universitat de les Illes Balears

El passat dia 10 de setembre fou signat, entre l'Ajuntament de Muro i la Universitat de les Illes Balears un acord
marc de col.laboració entre ambdues institucions.

L'acte es va dur a terme a l'Edifici Consistorial de Muro, i posaren la signatura als documents el Rector de la Uni-
versitat, D. Nadal Batle i com a respresentant de l'Ajuntament de Muro D. Miguel Ramis.

La finalitat d'aquest acord és aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i assolir un millor aprofita-

ment deis recursos respectius, com per exemple pel que fa a la !lengua pròpia de les Illes Balears, manifestacions i

divulgacions científiques, artístiques i  tècniques, organitzar conjuntament programes d'investigació i promoció de la
investigació, cooperació pel que fa al desenvolupament informàtic, tant científic com administratiu i tècnic.

Ja com a primera passa de col.laboració es va signar un protocol per a l'organització de les Primeres Jornades
d'Estudis Folklòrics Balears, que tindrà Iloc a Muro els dies 9 i 10 de genér de 1993.

En el marco incomparable
del ,ectii.

QJ
«47 ao

HOTEL

Bahía de Alcúdia - Mallorca

Celebre sus Bodas, Comuniones,
Banquetes y Comidas de Empresa.
Tenemos las mejores instalaciones
de la comarca.
Pídanos presupuesto sin compromiso.
Llámenos al 89 09 09.

Ctra. Sa Pobla - Pto. Alcúdia
Km. 9 - Playa de Muro
Teléfono: 89 09 09
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ALGEBELÍ
VERD

UTILITZA ENVASOS BONS PER AL MEDI AMBIENT
OPTA PELS PRODUCTES QUE VENGUIN ENVASSATS EN RECIPIENTS ECOLÒGICS, COM
ELS CARTRONS TIPUS "TETRABRICK" O LES EMPOLLES DE VIDRE RETORNABLES.
REBUTJA ELS ANTIECOLÓGICS: LES LLAUNES DE BEGUDES O LES EMPOLLES DE PVC.
EVITA ELS AEROSOLS, ESPECIALMENT QUAN CARREGUEN PROPULSORS
FLUOROCARBONATS (CFC).

DENUNCIA
ECOLOGICA

Qui acabará amb aquest
atemptat continu als nos-
tres pocs pins que ens
queden?

No és gaire bona mane-
ra de donar la benvinguda
als visitants a la nostra zo-
na costera.

És un fet massa reiterat
i poc vigilat.
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• El que costa l'aigua amb el nou cánon de la Comunitat
Autónoma. A l'instant será més econòmic comprar-la en ga-
rrafes a la botiga.

CACLE. DE

CON VER.NCIE.S

LA Cu L-ru

EN CRisi

Pe i

PizocE.ssoR

x s El2 S E RIZA

( T1 HA-T\
Pu' Bu° GRAcIES

PER NO vEN

"Lí

• La poca gent que assisteix als actes culturals organitzats
a Muro. Per exemple a la darrera exposició de V. Heca.

Deixa
Astorat...

• Que la restauració dels
orgues parroquials costi set
milions de pessetes. Quan
estiguin restaurats valdran
un ou.

• Que l'Àrea de Cultura
de l'Ajuntament no aprofiti
els cursos de català per a
adults que anualment du a
terme l'Obra Cultural Balear.

• Que publicacions
avalades pel "Diario de
Mallorca" (vegeu "A toda
costa") destoneguin que el
camping Platja Blava está en
el terme de Muro i no a Can
Picafort.

• Que un any més el
Col.legi	 Públic Guillem
Ballester i Cerdó no apliqui
la normalització lingüística.

• El nirviós que s'ha posat
el que pinta per les parets.
Un consell: No t'has de po-
sar mai nirviós, però mai...

• Com va creixent el "ba-
luarte" de devora Sa Caseta
des Capellans.
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És
d'Alabar

• El conveni que han subs-
crit el Batle i el Rector de la Uni-
versitat pel que fa a la Normalit-
zació Lingüística.

• La restauració dels orgues
parroquials.

• L'article de JFK del mes
passat.

• La substitució de les anti-
gues plagues per les noves.

Ulls crítics

EXEMPLE D'ABOCAMENT INCONTROLAT.
JUSTA L'ARRIBADA DE MURO

PER SES MARJALS.
BONA BENVINGUDA ALS VISITANTS.

ENCARA NI HA DOS
QUE NO SURTEN A LA FOTO.

SUGGERIM QUE ES POSI TOT A UN RÈTOL
TOTSOL, ESTIL EUROPEU.
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entrevista 	

Entrevista al Pare Jaume Picó, C.M.
45 anys de treball a New York

En el número 207 d'aquest es-
tiu publicàvem la notícia de les
Noces d'Or Sacerdotals del P
Jaume Picó, de la Missió. Ara, a-
profitant les vacances, ha vengut a
passar aquests dies a Mallorca, vo-
ra els seus, i ens hem beneficiat de
l'avinentesa per fer-li aquesta en-
trevista.

P. Jaume, qué ha representat per
a vós aquesta festa dels 50 anys de
missa nova?

Va esser una immensa alegria
En els meus anys de ministeri,
m'ha tocat, complint ordes dels su-
periors, tancar diferentes cases de
la Missió. Sempre ho havia fet fent-
me mal el cor, tant per mi com pels
feligresos que quedaven corferits, i
aquesta celebració va esser com u-
na espècie de reconciliació, perquè
varen venir a la Celebració des de
Nova York, Florida, Philadelphia,
Pacomo, Mountains, del Nord de
l'Estat, alguns de Puerto Rico; và-
rem esser un total de 430 i repre-
sentaven aquells llocs on havia e-
xercit el ministeri, fins i tot dels
llocs on vaig haver de cantar. Això
ho vaig considerar com una recon-
ciliació, com una demostració d'a-
mistat. Així ho vaig apreciar. Fou u-
na gran alegria.

Quin temps fa que estau a
Nordamérica?

Vaig arribar als U.S.A., a Nova
York, dia 15 d'octubre de 1948.

La vostra tasca pastoral va diri-
gida als de parla anglesa o als de
parla castellana?

Vaig començar a Philadelphia,
durant dos anys, el ministeri estric-
tament per als hispans, a l'única
parròquia hispana que Ilavors hi ha-
via. Dia 5 de novembre de 1950
vaig prendre la direcció de la
Missió de la Mare de Déu del Pilar,
que estava vora el Pont de
Brooklyn, i també només era per
hispans. A causa de l'estructuració
i desenvolupament de la ciutat i
d'aquella gent, sols estàvem a

dues estacions de metre del centre
comercial i capitalista de Nova
York. Els pobres hispans varen ha-
ver de cercar residències en zones
més pobres de la ciutat, cosa que
va fer innecessària l'existència d'a-
quella Missió. Va esser tancada per
Pasqua de 1964.

havíem d'atendre
les necessitats
espirituals dels
hispans de tota

la diòcesi

Com és una parròquia hispana a
Nova York?

Vos parlaré de la parròquia de la
qual Ilavors jo era el Rector, la de
Sant Pere i la Mare de Déu del
Pilar, de la qual depenia aquella
Missió que es va tancar. Era una
parròquia amb totes les particulari-
tats d'un centre catòlic americà: u-
na escola amb uns 400 alumnes
(de primaria fins a vuitè), saló d'ac-
tivitats, temple parroquial amb ser-
veis litúrgics en castellà i en
anglès, grups parroquials: "Damas
de la caridad", cursillistes,

Conferències de San Vicenç de
Paül... Aquella parròquia, per estar
dedicada als hispans, no tenia lí-
mits territorials, i havíem d'atendre
les necessitats espirituals dels his-
pans de tota la diòcesi, que incloïa
4 comtats. En un any gairebé a-
rribàvem a administrar el Sant
Baptisme a 2.000 persones.
Llavors no hi havia altre ministeri
entre hispans que el que feiem els
P.P. Paüls. A partir dels anys 60 va
ser necessari que les altres parrò-
quies de la Diòcesi es responsabi-
litzassin també dels hispans.Per al-
tre lloc la parròquia de St. Pere era
una parròquia bilingüe perquè haví-
em d'atendre la feligresia que tení-
em allá, fóra quina fóra la seva pro-
cedència.

I com va anar evolucionant tota
aquesta gentada?

Des de la suprimida Missió de
la Mare de Déu del Pilar, poc a poc
els catòlics hispans, s'anaren arre-
plegant a un lloc, i per dir-ho de
qualque manera, varen anar obli-
gant als italians que se n'anassen a
un altre lloc. Així ho feren i anaren
a un lloc habitat ja per italians. Era
devers l'any 1954. Això va fer que
haguessim d'obrir la capella de la
Mare de Déu de Montserrat.
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	  entrevista

Era una capella on hi cabien 164
persones,i cada diumenge arriba-
ren a reunir-se-n'hi, per anar a mis-
sa unes 2.500; hi havia moltes mis-
ses, però això era una prova ben
clara que els hispans necessitaven
tenir una parròquia pròpia i uns ca-
pellans, i aquests fórem nosaltres,
els PP. de la Missió.

I com és ara la vostra parròquia?
Ara soc el Rector d'aquella Mis-

sió ja convertida en parròquia. Ara
hi ha una concurrència mixta: ne-
gres i hispans. Aquesta diferència
de races m'obliga a fer serveis
religiosos de doble carácter. Hi
ha tres celebracions en castellà
amb tota l'efervescència de l'ame-
rindi que sap resar i cantar, sobre-
tot cantar, en totes les seves de-
mostracions cristianes. En canvi-
pels de color he de fer unes cele-
bracions Afroamericanes, amb els
seus Al.leluies i Amens amb son
Gospel Choir que ofereix ritmes i
cançons provinents del cor de l'Á-
frica i melodies amarades del
temps de l'esclavatge.

pels de color
he de fer unes

celebracions
Afroamericanes,

amb els seus
Al.leluies i Amens

Aquesta parròquia només está a
10 minuts de rellotge del centre
neuràlgic del Nova York comercial,
per-e) la distància és enorme si con-
sideram la qualitat de vida.

I la gent?
La gent és pobre. La major part

de la gent viu del que allá a nome-
nam "Welfare" que vosaltres Ii dirí-
eu subsidi d'atur o ajuda familiar.
Gasten tot el que sels dóna i tot el
que poden agafar. No par del grup
de persones, tant hispans com de
color, que certament són un focus
d'esperança i un bon exemple de
decència, parl de la gran majoria.
Aquesta majoria que está afectada
per les lacres que destrueixen mol-
ta gent en gairebé totes les ciutats
del món civilitzat: droga, sexualitat

incontrolada, inexistent vida de fa-
mília. Els avis són els qui han de
cuidar dels infants.

I aquesta ajuda familiar basta?
No. Amb un esforç combinat,

vàries parròquies mantenim un
menjador popular on de dilluns a
divendres, al migdia, es dóna men-
jar a unes 1.100 persones, ja siguin
pobres o simplement aprofitats.

I la Sida, hi és present?
Normalment tenim uns cent fu-

nerals cada any, i podem dir que
60 són víctimes de la sida. Fa uns
anys, el 1988, vaig anar a una con-
ferència o seminari patrocinat per
un Hospital i vaig quedar ben esca-
rrufat quan vaig sentir que els
metges deien que el 90% dels in-
fants nascuts d'hispans i negres ja
venien infectats de Sida. Bon pa-
norama.

tenim uns cent
funerals cada any,
i podem dir que 6()

són víctimes
de la sida

Quina és la vostra feina més pre-
ocupant?

La feina que em dóna més mal
de caps és l'educació cristiana i so-
cial, feta mitjançant la Catequesi,
tant als pares com als fills,per mi-
rar d'inculcar-los els valors vitals.

El Bisbat de Brooklyn ha tengut
problemes amb Roma per qüestions
morals. Com está ara?

Amb l'antic bisbe en teníem,
perquè els tribunals eclesiàstics e-
ren molt amples a l'hora de donar
nul.litats matrimonials, ara, amb el
nou bisbe, s'ha donat una estreta,
però jo encara quan veig que hi ha
qualque possibilitat, no dubt en en-
viar-los-hi per mirar d'enfortir les re-
lacions familiars i conjugals.

Estau en anys d'eleccions, tot
això hi influeix?

Evidentment que sí. Hi ha dues
corrents molt distintes pel país. U-
na molt liberal, a la qual gran part
del poble americà, del centre i del
sud, especialment, s'hi oposen.

L'altre, més conservadora, mira al
manco de guardar la Llei Natural, i
la llibertat dels pares en l'educació
dels fills i en la forma i el lloc que
ells s'estimen més, llibertat que ha
de ser respaldada económica-
ment. Aquestes eleccions són
molt importants tant per la vida de
la nació com per a les seves rela-
cions internacionals.

al migdia,
es dóna menjar a

unes 1.100 persones,
ja siguin pobres

o simplement
aprofitats.

La conversa ha anat passant a
la Rectoria, hem begut un talladet
i la fosca ha anat entrant a la sala.
Tants d'anys en terres llunyanes fa
difícil que no surtin expressions an-
gleses i castellanes durant la con-
versa, per-e) són ben arribades i no
dificulten l'entesa. La gravadora
ha acabat la cinta i seguim conver-
sant. Són moltes les experiències
personals que té un home que
tant ha viscut i en situacions tan di-
ferentes de les de Mallorca. No a-
maga gens el gust que passa de
venir aquí de vacances, realment
Mallorca és molt guapa i está ben
cuidada, ens diu un grapat de vega-
des.

Son cunyat Antoni telefona per-
qué troba que ja s'ha fet tard. Aca-
bam la conversar desitjant-nos mu-
tuament bona feina en aquest curs
que comença, i encoratjant la tasca
d'Algebelí que admira per la quali-
tat que té tant en la presentació
com en el contingut i perquè el reb
cada mes i així va seguint el batec
de Muro, son poble.

Pere Fiol i Tornila
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Agrupació
Artística
Murera

L'Agrupació Artística Murera va prendre
part a la Mostra que es va celebrar a Consell
amb l'obra "Trenc d'auba", que tan assenyalat
èxit va obtenir quan fou representada al
Teatre Municipal de Muro.

L'obra va esser molt aplaudida, no va a-
conseguir cap premi en metàl.lic, però sí dues
nominacions especials, una per na Francisca
Ramis Serra i l'altra per en Francesc Forteza
Bennássar. Des d'aquí els felicitam i els do-
nam l'enhorabona.    

INTERESADA
EN HACER HORAS

DE LIMPIEZA

A CONVENIR

Razón z
Tel. 86 03 40

Ajuntament de Muro

ANUNCI DE COBRANCA
RECOLLIDA DE FEMS I CEMENTERI

Fins al dia 20 de novembre

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
URBANA I RÚSTICA

Fins al dia 16 de novembre
Dies de cobrança:
Octubre: cada dia

Novembre: 2, 3, 4, 5, 6, 1 'I i 16

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
I.A.E.

Fins al dia 30 d'octubre

Advertiment:
TOTES LES DOMICILIACIONS  BANCÀRIES DE LES ANTIGUES

LLICÈNCIES FISCALS HAN QUEDAT SENSE EFECTE    

CLASSES DE REPÀS

E.G.B.
GENERAL
B.U.P.

CATALÀ, CASTELLÀ I LLATÍ

Informes: 
Antoni Carriá, 29

Telf. 537166   

algebeli 22



	 cultura

La Biblia
¿Tenscap Bíblia a ca vostra?

L'has llegida mai? Potser aquestes
preguntes te sonin a música celes-
tial i et demanis ¿Per qué he de Ile-
gir la Bíblia? Crec que un cristià, u-
na família que vol viure com ens
ensenyà Jesús, hauria de Ilegir la
Bíblia.

Ara quan deim Bíblia pensam en
un ;libre "sagrat". Aquest nom sim-
plement vol dir "els llibres" és una
parauleta grega. S'ha escrit en un
milenar d'anys i ha recollit tota una
serie d'escrits, com un petit arxiu,
on hi batega l'experiè ncia de Déu
d'un poble. Experiencia que ha duit
a una reflexió, a descobrir que Déu
havia assistit d'una manera espe-
cial els diferents autors que han es-
crits i deim que la Bíblia és un llibre
inspirat per Déu.

Aquests escrits tan antics ens
donen problemes a l'hora de saber
si realment el que deim Llibre del
profeta IsaVes, per exemple, fou es-
crit per IsaVes. Aquest problema és
exactament el mateix que quan
parlam de les Églogues de Virgili o
l'Anabassis de Xenofont per citar
un autor llatí i un grec de la nostra
cultura. 1 seguint aquesta metodo-
logia ens trobam que els 'libres
més antics que tenim de la Bíblia
estan molt més aprop de sos au-
tors, que no les obres dels autors
clàssics grecs i Ilatins, perquè men-
tre que els 'libres dels autors grecs
són 14 segles posteriors a la seva
mort, els dels Ilatins tenim que per

Horaci han passat 900 anys, Titus
Livi 500, Virgili uns 400. De la Bíblia
en tenim tres còpies completes
que són dels segies IV i V. Segons
darrers descobriments resulta que
tenim papirs, anteriors a l'any 150,
on hi ha els pasatge de Sant Joan
18, 31-33.37-38 i coincideixen
amb l'evangeli que llegim a
l'Església.

Per això l'Església sempre ha
Ilegit la Bíblia i ha convidat els fi-
dels a alimentar-se de la Paraula
de Déu. Ens diu el Vaticà II:
"L'Església ha venerat sempre les
Escriptures Sagrades com el ma-
teix Cos del Senyor. Per això, en la
Litúrgia Sagrada especialment, no
deixa de prendre de la taula i de

distribuir als fidels el pa de vida,
tant de la paraula de Déu com del
Cos de Crist".

Cada diumenge a Missa podem
escoltar un tros de l'Antic
Testament Obres escrits abans del
naixement de Crist), un tros d'una
carta apostólica, i un poc de la ma-
teixa paraula de Jesús, per escol-
tar-la ens posam drets i l'aclaman
dient "Vos alabam, Senyor Jesús".
Però pens que també, a ca nostra,
hauríem de mirar de llegir un poc la
Bíblia.

Davant les coses que van i que
vénen en la vida, hauríem de dema-
nar-nos i Jesús, qué hi va dir? ¿els
apòstols, com ho viviren? i mirar de
trobar la resposta en la Bíblia.
Normalment a cada infant, quan fa
la Primera Comunió, h posam un
Nou Testament a la me perquè pu-
gui conèixer millor Jesús. En les
catequesis de després de la
Comunió i en la de Confirmació,
miram d'acostar-nos a Jesús-
Paraula perquè sabem que des-
conèixer les Sagrades Escriptures
és desconèixer el mateix Jesús.
Nosaltres que ja hem combregat
fa estona, ja hem estat confirmats,
Ilegiguem la Bíblia. Aprofitem ara
que les vetlades són I largues, per
tancar el televisor qualque estona,
i, en família, Ilegir la Bíblia, i mirar
qué diu la Bíblia als problemes i ale-
gries que trobam en aquest món.

Pere Fiol i Tornila

Cases de
Son Sant Martí

COMUNIONES - BAUTIZOS
BODAS - BANQUETES

CONGRESOS - CONVENCIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
BELLOS JARDINES

AMBIENTE FAMILIAR

Otra. Muro-Can Picafort, km. 8
Apar. n.° 2 - Tel. 53 74 50
07440 MURO (Mallorca)
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Antoni J. Colom Cañellas

El dissabte dia 10 d'octubre es
va inaugurar l'exposició del pintor
valencia Vicente Heca a la Sala de
Cultura.

Les noves obres, inspirades en
un hiperrealisme molt suggerent,
podran esser admirades pel públic
fins dia 25 d'octubre.

ANTONI J. COLOM CAÑELLAS.
Assaig d'Història de l'Educació

a la Mallorca Contemporània.
Universitat de les Illes Balears.

Palma de Mallorca, 1991.
Aquest volum és el resultat de

la investigació del catedràtic
Antoni Colom. Integrat per dife-
rents articles presenta tot un con-
junt de característiques fornamen-
tals per comprendre la història de
l'educació dins l'evolució histórica
general de l'illa.

Els diversos temes que recull
el volum dissenyen l'evolució de
l'escola en els segles XIX i XX i evi-
dencien que el fet educatiu és fruit
de la dinámica social i económica.

cultura 	

Ajuntament
de Muro

Área de Cultura

Avanç de les activitats programa-
des pel mes de novembre de 1992:

• COMMEMORACIÓ 25
Aniversari de la mort de Mossèn

Francesc Mulet i Palau. Dijous, dia
5 de novembre.

Actes programats amb motiu de
SA FIRA:

• L'HORA DEL CONTE, contes
contats per Francesc Aguiló Serra,
component del grup de teatre
"Cucorba". Divendres, dia 13 de no-
vembre a les 1730 h. Lloc:
Biblioteca Municipal.

• EXPOSICIONS:
Eines i ormetjos de fora vila en

miniatura, de mestre Macià Tugores
i Pons (Moscari, 1920-1986), cedida
gentilment per Catalina Ramis.

Exposició de cerámica i pintura a
càrrec de Tonya Oliver i Maribel
Ondinas.

• TEATRE, a càrrec del "Grup
Llorencí de Comedis" de Sant
Llorenç des Cardassar, que posará
en escena EL TIO PEP SE'N VA A
MURO, dels autors manacorins
Sebastià Rubí i Antoni Servera.
Dues funcions. Diumenge dia 15 de
novembre. Lloc: Teatre Munici-pal.

També ens plau informar que a
la Biblioteca Municipal estan a dis-
posició de tots els interessats, les
Bases dels "Premis Ciutat de Palma
1992" de: Fotografia, Periodisme,
Relat Breu, Poesia, Novel.la, Pintura
i Beques d'investigació.
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DROGUES NO,
GRÀCIES

Text: Lourdes Quintana
Dibuixos: Francesc Aguiló

En Toniet de Sa Clova

Hola, som en Toniet de Sa Clova, i
sabeu: NO TOT ÉS ALLÒ QUE

SEMBLA

La pobra tia Magdalena, des de que
va quedar viuda, no pot dormir els
vespres i ha de prendre pastilles

cada vuit hores.

...i la seva filia Damiana,
des de que va deixar de festejar,

está molt trista i pren
antidepressius cada vuit hores.

Te'n recordes de la tia Bel?
La que viu devora la placa de toros?
Sempre té mal de cap ¡reuma als
ossos i si no pren pastilles per al
dolor no pot donar ni una passa.

D'altra banda, el tio Guillem
el de Son Moro, que és molt
esportista i ara s'ha comprat

una"mountain-bike", només pren
fibra i vitamines per estar fort...

i la seva germana, na Maria,
té molt mala circulació a les carnes
i mal d'esquena i, per això, sempre

ha de prendre cafiaspirines.

I l'amon Tófol, que mai va a cap bar,
però mentres dina i sopa es beu un

litre de vi amb gasosa i dos
rebentats d'anissat en acabar?

AIX(5 SÍ, TOTS ELLS ESTAN EN
CONTRA DE LES DROGUES;

MAI LES HAN PROVADES NI MAI
LES PROVARAN Nota: Els personatges d'aquesta

história són imaginaris
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asociación de la tercera edad 	

Durante el mes de septiembre
los socios que disfrutaban las vaca-
ciones estivales han regresado.
Otra vez frecuentan el local, co-
mentando cómo las han pasado,
satisfechos, esperando el próximo
año con salud y con la ilusión de
poderse ir otra vez.

La Directiva considerando estar
en el mismo cauce, ha puesto en
marcha el programa de actividades,
organizando primeramente una ex-
cursión por la parte de levante, visi-
tando las calas de aquellos contor-
nos, incluyendo el gran complejo
de Calas de Mallorca. Para comer
en el restaurente "Los Melones"
muy cerca de Villafranca. Esta ex-
cursión está programada para el día
15 de octubre.

Si no surge ninguna novedad,
día 21 de este mes de octubre,
día de las Vírgenes, en la misma a-
sociación se eleborarán buñuelos
para que todos los socios los pue-
dan comer, más algunos invitados.
Si es posible, el mismo día, se
piensa celebrar un acto en el cual
se desarrollará una conferencia
con el tema costumbres viejas
que había en nuestro pueblo, pu-
diendo recordar lo que hacían los
muchachos a las muchachas en es-
tas fechas, haciendo tocar para e-
llas unas serenatas. También se es-
tán estudiando las fechas para que
nos proyecten unas películas en
nuestro local con pantalla grande,
de hace mucho tiempo, que tuvie-
ron éxito y renombre. Esto será en
colaboración de la Caja de Ahorros
"la Caixa".

También se está pensando en

organizar alguna
función de comedia,
sin que de momento
podamos decir cuál
será la compañía.
Puede sea de Muro,
bien algun grupo de
otra asociación.
Antes de comunicar-
lo tenemos que ha-
blar con el
Ayuntamiento, con
el encargado de
Cultura para resolver
el asunto del Teatro
Municipal. En fin, el programa es
muy ancho, dependiendo todo de
que nos lleguen subvenciones que
nos cubran los gastos de organiza-
ción. Las intenciones de la
Directiva son seguir organizando
actos de entretenimiento, confe-
rencias y excursiones, todas en
distintas fechas, preocupándose
en en visitar en cada pueblo lo más
bello, por ejemplo alguna fábrica, la
asociación, etc.

No oculto el decir que me gus-
ta ver cosas de otros pueblos, pero
también me gusta mucho, cuando
viene a visitarnos alguna asocia-
ción, enseñarles lo que tenemos
en Muro: la asociación, la Residen-
cia y muchas cosas más, y pienso
que muchos pensamos igual.

Con este escrito no podemos
comentar actos celebrados duran-
te julio y agosto, porque todo se
convirtió en vacaciones. Pero el oc-
tubre pienso será distinto.

Día 3 de octubre el Presidente
y unos directivos asistieron como
invitados a la fiesta del VII

Aniversario de la Asociación de Sa
Pobla, donde participaron de la mi-
sa y después de la comida de soli-
daridad en Son Amar. Destaca-
mos el matrimonio con 60 años de
casados y el detalle a los socios
con más de 85 años de edad, a to-
da la Directiva la consideramos me-
recedora de un distinguido saludo
y el Sr. Munar puede estar orgu-
lloso de ser el Presidente de este
gran colectivo que en todo mo-
mento supo portarse tan bien.
Mas consideramos que la mesa de
presidencia con las autoridades lo-
cales, provinciales y las bailadoras,
bailando estilo de vuestro pue-
blo, fue el gran reflejo de la fiesta.
También os felicitamos porque su-
pisteis aprovechar la ocasión en pe-
dir ayuda y ganar tiempo en empe-
zar las obras de la nueva casa cen-
tro para la Asociación de la Tercera
Edad.

Bartolome Riutord

BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTACULOS...

piscina — parque infantil

Ctra. Sta. Margarita. Can Picafon, km. 2,5
Tel. 52 37 11
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	  coneguem Mallorca

5A MOLETA	 COLL DE	 SA EIA Al A

Aquest mes Algebelí vos pro-
posa la pujada al Puig de Massanel-
la (1.352 m.), el punt més alt de la
nostra Serra després del Puig
Major. Una excursió llarga i un poc
dura que només vos aconsellam si
sou forts i estau acostumats a fer Cate? n6

muntanyisme.
El nostre camí parteix de

ES CASTELLOT,Mancor cap a les cases de
Massanella i, atravessant Can
Bajoca i Sa Replegada, arriba a la
Caseta del Bosc just al peu del
Puig de Massanella. D'aquest punt
i escalant per Es Rutló i la zona de
S'Aladernar coronarem el puig des
d'on podrem gaudir d'unes vistes
impressionants.

Després, davallant a la Font de
S'Avenc ens podrem aturar a fer la
menjadeta. Ja de tornada passa-
rem per Sa Font Nova i una altra
vegada per la Caseta des Bosc tor-
narem a Mancor pel mateix camí
d'anada.

Ànim!!
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Comunions

Antònia Moragues Seguí
El passat dia 12 de juliol, a l'es-

glésia parroquia! de Sant Joan
Baptista de Muro, va rebre per pri-
mera vegada el Pa dels Àngels la ni-
na Antònia Moragues Seguí.

La nostra enhorabona a n'Antò-
nia, als seus pares Antoni i Marga-
lida, padrins i altres familiars.
Felicitats.

Catalina Ribot Molinas
El pasado día 21 de junio, en la

Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista de Muro, recibió el sacra-
mento de la Eucaristía la niña
Catalina Ribot Molinas.

Nuestra enhorabuena a la comul-
gante Catalina, a sus padres
Guillermo y Margarita, hermana
Magdalena, abuelos y demás fami-
lia. Felicidades.

Nakements
Tamara Gámez Hernández - 9-9-92
Juan Reus Macías - 13-9-92
Joan Bassa Moragues - 14-9-92
Rafael Molinas Perelló - 24-9-92
Francisco J. García Ramis - 28-9-92

Laura Riutort Moragues
El passat dia 18 de julio!, a l'es-

glésia de Sant Albert Magne de la
Platja de Muro, va rebre per primera
vegada el Pa dels Àngels la nina
Laura Riutort Moragues.

Des d'aquestes pàgines volem
fer arribar la nostra enhorabona a
Laura, als seus pares Joaquim i
Aina, padrins i altres família.
Felicitats.

Noces d'Argent

El passat dia 12 d'octubre, els
nostres veïns de Muro, Pau Pons
Gost i Antònia Fluxá Reus celebra-
ren les Noces d'Argent matrimo-
nials. Juntament amb els seus a-
mics i familiars assistiren a la missa
concelebrada a la Parròquia de Sant
Joan Baptista de Muro.

Continuaren la festa amb un di-
nar al restaurant Cap Blau de la
Platja de Muro. Felicitats.

Defuncions
Antonio Cloquell Tauler - 30-9-92
Agueda Llompart Solivellas - 30-9-92
Antonio Molinas Ferriol - 30-9-92
Francisco Riutort Tortell - 14-10-92

Professió Religiosa

Masgdalena Moragues Escales
El passat 19 de setembre a

l'Església Parroquial de Pina varen
fer la Professió Temporal la nostra
paisana Magdalena Moragues
Escales i Alicia García Lázaro
(Toledo) i la Professió Perpètua na
Miquela Riera Socías de Bunyola
dins la Congregació de Religioses
Franciscanes Filies de la Misericòr-
dia.

La celebració va esser presidida
pel Pare Pere Fullana T.O.R. i un
grup de religisos i sacerdots. A l'ac-
te va esser acompanyada pels seus
pares, familiars, amics i religioses.

Margalida Escalas Cloquell
El passat 23 de setembre a la

Capella del Convent de Religioses
Franciscanes d'Es Pilerí, va celebrar
les Bodes de Plata de la seva pro-
fessió religiosa la nostra paisana
Margalida Escalas Cloquell.

La celebració va esser presidida
pel Pare Esteve Cloquell Vallespir
T.O.R. i un grup de religiosos. A
l'acte l'acompanyaren els seus ger-
mans i germanes, familiars i un
grup de religiosas. Aquesta celebra-
ció es va fer també per acomidar a-
questa germana, que dia 29 de se-
tembre partirá a una nova tasca mi-
sionera a terres germanes. Li desit-
jam sort i bona feina.

Matrimonis
Sebastián Vallespir Mateu
Angela Fernández Grau
9-9-92
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Cloenda Cursets de Natació Muro'92
El passat 31 d'agost va finalitzar

el III curset de natació Muro'92
que, com tots molt bé saben, va
esser organitzat per l'Ajuntament
de Muro, a través de la seva área
d'esports.

Del ! , en podem treure el se-
güent balanç:

— Entre el mes de juliol i agost
varen passar per la piscina un total
de 175 al.lots/es de diferents e-
dats.

— Per altra banda, durant els
capvespres de juliol varen passar
per la piscina un total de 30 a-
dults/es (totes elles molt maques).

Per tant, com cada any, podem
qualificar d'exitós el darrer curs, a
causa del nombre del participants,
tant en qualitat com en quantitat.
Esment a part cal fer l'experiment
duit a terme iniciant a la natació a
al.lots/es de 2 anyets, cosa que va
esser positiva i satisfactòria.

Com a dada anecdótica cal citar:
Els incrits més joves varen es-

ser: Margalida M. Crespí Moragues
(20 mesets) i Maria Fornari Cunill
(2 anyets)

I els més grans d'edat varen es-
ser: Secret professional, malgrat
tot ¡Déu meu!

Com a conclusió volem fer es-
ment a una cita del desaparegut
Cagigal: "El hombre es un ser mo-
vible, movedizo, semoviente, llama-
do a moverse y, consecuentemente,
necesitado de movimiento"

Salva

EL PROPER NOVEMBRE INICIEM

sistemes CURS DE FORMACIÓ
INFORMACIÓ I MATRÍCULA:	 Major, 21 -1.er 	 • Introducció a la Informática	 • Bases de Dades

Teléf. 86 03 17
	

• Sistema Operatiu MS-Dos	 • Full de Cálcull
MORO
	

• Processadors de Textes	 -Gráfics-
Mallorca
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Madera de Campeón
Antonio Tauler "Coco", le lla-

man cariñosamente los amigos.
Naturalmente nos estamos refi-

riendo al hijo de Antonio de "Cas
Coco" de Muro, si bien están afin-
cados en Santa Margarita.

La madera de Campeón que tie-
ne este chaval de 17 años queda
reflejado en su amplio palmarés,
cuando todavía no ha empezado su
carrera. Empieza a correr en
Benjamines, donde no consigue
despuntar. En Infantiles gana 2 ca-
rreras y obtiene el Subcampeonato
de Baleares de Fondo en Carretera.

En la categoria Cadete consi-
gue ganar 2 carreras en su primer
año, sin que sea buena la tempora-
da. Como Cadete de segundo año,
empieza a llograr sus grandes éxi-
tos:

Primer Campeonato de
Baleares de Fonto en Pista; Primer
Campeonato de Baleares de
Puntuación en Pista; Ganador de
10 carreras en línea; Campeonato
de Fondo en Carretera; En la cate-
goría de Juveniles de 1.er año con-
sigue ganar 15 carreras en línea;
Campeón de Baleares de Fondo en
Carretera; Subcampeón de
Baleares de Montaña; Campeón de
Baleares de Persecución en Pista;
Campeón de Baleares de Fondo en
Pista; Medalla de Bronce en los
Campeonatos de España en moda-
lidad Olímpica; Este año ha sido su
segundo año como Juvenil y el
mejor de su trayectoria; Ganador
de 15 carreras en línea; Campeón
de Baleares de Montaña; Campeón
de España de Persecución en
Pista; Medalla de Plata en el
Campeonato de España modalidad
Olímpica; Sexto Campeonato del
Mundo en modalidad de
Persecución; Primero en una carre-
ra en el País Vasco; Primero en la
Crono Individual del Gran Premio
Lovi (Valencia).

Sin duda estamos ante un cam-
peón mallorquín que está triunfan-
do a todos los niveles, ya sea a ni-

vel regional, nacional o internacio-
nal

El C.C. Muro ha querido apro-
vechar la oportunidad de entrevis-
tar a Antonio Tauler.

1.- ¿Hablamos un poco de tu tra-
yectoria como ciclista?

Mi primera carrera la corrí con
los Sociales en Muro como
Benjamín y desde entonces he ido
pasando por Alevines, Infantiles,
Cadetes y Juveniles.

2.- Después de conseguir el
Campeonato de España de Pista, pa-
rece ser como si se confirmase que
Antonio Tauler abrirá una esperan-
zadora temporada 93-94 como ama-
teur. ¿Qué dices al respeto?

Bueno, amateurs es otro mun-
do, todo cambia. Los planteamien-
tos de las carreras son muy dife-
rentes, aparte de que compites con

corredores de 23 y 24 años que
están a punto de pasar a profesio-
nales.

3.- A nivel personal, ¿cómo valo-
ras la experiencia de acudir a tu
primer mundial?

Me ha gustado mucho. Jaime
Carrió me ha ayudado a decidirme
a participar en este mundial. Como
experiencia me ha gustado, ha sido
muy importante para mi. He cono-
cido nuevas técnicas de entrena-
miento y aparte mucha gente meti-
da en el ciclismo.

4.- ¿Cómo valoras la participa-
ción del equipo nacional en estos
Mundiales de Grecia?

Bueno la verdad es que al ser
un año olímpico a los Juveniles nos
han dejado un poco de lado y han
trabajado más con los amateurs.
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La preparación que hemos de-
sarrollado no ha sido la más ade-
cuada, porque un mundial se pre-
para durante todo el año y a noso-
tros nos han cogido del
Campeonato de España para ir di-
rectamente al Mundial.

No obstante creo que hemos
hecho un buen papel.

5.- Tu sexta posición en el
Mundial, nosotros la valoramos co-
mo un estupendo resultado. ¿Crees
que se hubiera podido mejorar?

Se hubiera podido mejorar si
me hubiesen cogido a principio de
temporada para entrenar exclusiva-
mente en pista. Creo pude haber
hecho uno o dos segundos menos,
se podría haber conseguido meda-
lla.

6.- Dentro de las modalidades de
pista, ¿en cuál te defiendes me- jor?

En las pruebas de velocidad, en
la prueba de persecución, en la
prueba olímpica por equipos, en el
kilómetro salida parada y en la
prueba de persecución, y en la mo-
dalidad olímpica por equipos.

7.- ¿Tienes ofertas de algún equi-

po importante?
Sí, la Selección Española me ha

propuesto que fiche, pero todo de-
pende de las próximas elecciones,
ya que si se cambia de Presidente,
cambiarán todos los planteamien-
tos de la Federación.

8.- ¿Qué les aconsejas a los más
jóvenes aficionados al ciclismo?

Les aconsejaría que sigan y que
no paren, que de ellos depende
que el ciclismo Balear suba ente-
ros.

9.- ¿Qué les dirías a los aficiona-
dos del Club Ciclista Muro?

Que entrenen mucho, porque
hay calidad, lo pude comprobar en
la VII Edición del Pla de Mallorca,
donde arrasaron en todos los senti-
dos.

Espero que este año sea el del
C.C. Muro y consigan ganar el Pla
de Mallorca.

10.- Por último, ¿qué le pides a tu
futuro?

Suerte y no tener desgracias.
Mi ilusión sería que algún día me
enfunde el maillot de algún equipo
profesional.

Después de esta entrevista,
que hemos mantenido durante es-
ta noche, sólo me queda pedirte
que continues con la misma ilu-
sión y que día a día vayas forjando
tu camino del éxito.

En nombre de Algebelí y del
C.C. Muro te deseamos mucha
suerte.

Joan Picó

REVETLA
D'ALGEBELÍ

Escala de Ball 92-93

COMUNICA
QUE EL PROPER DIA 4

DE NOVEMBRE TOTS ELS
INTERESSATS EN ASSISTIR

A L'ESCOLA DE BALL,
PODEN PASSAR

PEL CONVENT A PARTIR
DE I FS 21 H.
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Hablemos de Fútbol. Hablemos del Murense...
Regional Preferente:
Invictos (la parte)

Resultados: Murense - R. La
Victoria 2-1; Campos - Murense 1-
1; Murense - Alaró 1-0; Pollensa -
Murense 0-0; Murense - Virgen de
Lluc 1-1; Andratx - Murense 0-1.

Clasificación: 1.- España - 11
puntos; 2.- Binisalem - 10; 3.-
Murense - 9; 4.- Calviá - 8; 5.-
Pollensa - 7.

Máximo goleador: Santi y Sanz
con 2 goles.

Comentario: El C.D. Murense,
en lo que se refiere a la competi-
ción de Regional Preferente sigue
invicto, habiendo cosechado unos
magníficos resultados y desplegan-
do un buen juego, exceptuando el
partido contra el Virgen de Lluc,
que acabó con un engañoso empa-
te a uno, cuando el Murense, no
por juego sino por ocasiones, me-
reció ganar por abultada diferencia.

Por lo demás importantísimo re-
sultado el último cosechado con
victoria y buen partido en el dificilí-
simo campo de Sa Plana, feudo del
Andratx.

Juveniles la Regional:
Malos resultados

Resultados: J. Sallista - Murense
3-2; Murense - Poblense 0-5;
Murense - Campos 0-7; Alcudia -
Murense 1-0; Murense - Barracar
3-2; Petra - Murense 4-1; Murense
- Cardassar 1-4.

Clasificación: 1.- Poblense - 12
puntos; 2.- J. Sallista - 11; 3.-
Cardassar - 11; 4.- Campos - 9; 7.-
Murense - 2.

Máximo goleador: Bernardo
Perelló con 2 goles.

Comentario: Peor no han podido
comenzar las cosas para los juveni-
les, que sobre catorce puntos posi-
bles sólo han conseguido dos.

Pocas cosas que reseñar. Con casi
toda seguridad nos toca decir que
hay que ir preparándose para acep-
tar donde está nuestro sitio, que va
a ser en la liguilla de descenso e in-
tentar permanecer en primera un
año más, como ya viene siendo ha-
bitual sufriendo.

Cadetes] a Regional:
Se gana, pero se juega mal

Resultados: Binisalem -
Murense 0-2; Murense - Alcudia 1-
0; Cardassar - Murense 0-1;
Murense - Patronato 0-0;
Margaritense - Murense 0-2;
Manacor - Murense 5-0.

Clasificación: 1.- Manacor - 14
puntos, 2.- Poblense - 13; 3.-
Patronato - 10, 4.- Alcudia - 9; 5.-
Murense - 9.

Máximo goleador:José Mulet
con 3 goles.

Comentario:Los cadetes han

SUPERMERCADO DUNAMAR

SUCURSAL

Antic Forn de CAN SEGURA
DE MURO

DESPACHO DE PASTELERIA, BOLLERIA
Y PANADERIA

ACEPTAMOS ENCARGOS

NUEVO SERVICIO DE

CARNICERIA Y CHARCUTERIA

VEAN TAMBIEN NUESTRAS OFERTAS MENSUALES EN OTROS ARTICULOS

Paseo Colón, 176
Tel. 85 07 40	 CAN PICAFORT
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empezado muy bien la competición
en cuanto a resultados se refiere,
aunque no en cuanto al juego, que
este año es bastante malo.

Hasta la última jornada disputa-
da hasta el momento, los cadetes
se mantenían invictos, siendo el ú-
nico conjunto de la categoría sin
haber encajado un sólo gol.

Pero en el último partido su-
cumbieron 5-0 ante el Manacor, e-
quipo muy superior a los demás e-
quipos y que aprovechó las mu-
chas bajas importantes del cuadro
de Muro para humillarlo.

Infantiles la Regional:
Invictos (2a parte)

Resultados: Poblense - Murense
1-2; Murense - Pollensa 6-2.

Clasificación:1.- Badia C.M. -4
puntos; 2.- Murense - 4; 3.- Avance
- 4; 4.- Llosetense - 3; 4.- Poblense
- 2

Máximo goleador:Toni Fornés
con 5 goles.

Comentario: Mejor no han podi-
do empezar las cosas para los in-
fantiles del Murense comandados
por Cristóbal Pelaez. Tras dos jor-
nadas disputadas siguen invictos y
en la parte alta de la tabla, ganando
y jugando bien.

Resultado importantísimo el
conseguido en Sa Pobla, hacía a-

ños que no se conseguía ganar al
Poblense en su feudo y la victoria
les valió para que fueran felicitados
por el mismísimo Serra Ferrer,
quien fue a verlos jugar.

También podemos destacar el
correctivo que le impusieron al cua-
dro pollensín que cometió la osadía
de adelantarse en el marcador y lo
pagó muy caro.

Benjamines Grupo 10:
Invictos (3a parte)

Resultados:Murense - Pollensa
3-1; Binisalem - Murense 0-5.

Clasificación: 1.- J. Sallista - 4
puntos; 2.- Murense - 4; 3.- Pto.
Pollensa - 4; 4.- Binisalem - 2; 5.-
Pollensa - 2.

Máximo goleador: Sergio
Lorente con 3 goles.

Comentario: Muy buen comien-
zo también para los benjamines.
Los más pequeños además de ga-
nar juegan bien y ésto es lo impor-
tante.

Magníficos resultados los con-
seguidos con importantes victo-
rias en Muro ante uno de los equi-
pos más fuertes de la categoría, el
Pollensa, y en Binisalem donde de-
mostraron ser muy superiores al
conjunto local.

Juan José Ferrer

Muro
también fue olímpica

Aunque la antorcha no pasó por
nuestra villa, podemos decir que
Muro también fue olímpica, ya que
una representante de nuestro pue-
blo, Juana Cabanellas Reynés, fue
una de los portadores.

Este brillante y emocionante
hecho tuvo lugar a las trece horas y
veintidos minutos del día 23 de ju-
lio de 1992, en el kilómetro 20 de
la carretera Palma-Manacor, muy
cerca de Algaida, cuando nuestra
representante recibió el relevo de
la Antorcha.

A partir de aquel momento y
durante un recorrido de 500 me-
tros, que duró aproximadamente u-
nos tres minutos, uno de los sím-
bolos de las Olimpiadas estuvo en
manos de esta atleta de Muro que
muy orgullosamente nos represen-
taba. La verdad es que fueron po-
cos minutos, pero los suficientes
para poder decir que nuestra villa
fue Olímpica.

Al preguntarle qué se siente en
el momento de recibir la Antorcha,
nos respondió: "Para un deportista
es una sensación indescriptible e i-
nanarrable, es como vivir de pleno
las Olimpiadas. Sabes que en aquel
momento la Olimpiada está en tus
manos, es una de las emociones
más felices que pueda vivir un de-
portista. Realmente fue magnífi-
co". Sin duda alguna un gran sueño
hecho realidad para Juana.

Primera fila: Josep, Tófol, Toni, Jaume, Muñoz y Fiol. Segunda fila: Segura,
Sales, Miguel, Rafel y Femenías. Sentados: Rotger, Juanito I, José Miguel,
Escobar, Lorente, Juanito II, Ramis y Gabriel.
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Activitats
Esportives
Municipals

Oferta
• Esport Escolar: "Programa

l'esport per a l'edat escolar".
• Curset iniciació, aprenentat-

ge i perfeccionament del tenis:
"Programa Esport per a tots".

• Torneig Futbol Sala Vila de
Muro'93: "Programa jovent i se-
gona edat".

Equipaments

• Inici construcció pavelló po-
liesportiu.

• Construcció pista d'atletisme
de 250 m. annexa al Camp
Municipal de Futbol. Combinació
de pista d'atletisme amb modalitat
de salts i llançaments.

DADES
CLIMATOLÒGIQUES

SETEMBRE 1992
Muro

TEMPERATURES

Màxima: 31,6 - Dia 1 1

Mitja máximas: 28,9Q

Mínima : 13,0 2 - Dia 29

Mitja mínimes: 18,1 2

Oscil.lació máxima: 15,62 - Dia 29

Oscil.lació mínima: 5,0Q - Dia 1

PRECIPITACIONS

Total mes: 3,1 1/m.

Máxima: 1,611m. - Dia 26
Pluja apreciable: 2 dies

Pluja inapreciable: 3 dies

Vent dominant

els dies de pluja: S.E.

Dades facilitados per

Bartomeu Martorell Bosch
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Gent amb moto
Trial
El nostre paisà, en Martí Poquet

Serra (a) Perxat, s'ha proclamat una
altra vegada Campió de Balears de
Trial, a la categoria reservada als ve-
terans. Va ésser a Lloseta, on des-
prés d'una dura lluita amb el seu
màxim rival de cara a la conquesta
del títol, Francesc Ramon Palau, a
qui en Martí Poquet va superar
per tan sols un punt (46 en Martí
Poquet i 47 en Francesc Ramon
Palau), mentre que en Joan Perelló
Mestre es va haver de retirar amb
greus problemes a la seva Montesa.

A l'altra categoria amb repre-
sentació local (Senior) en Josep M.
Segura va quedar en quarta posició
amb un total de 77 punts, mentre
que a la categoria Juvenil en
Sebastià Perelló, que és el Campió
d'Espanya de Minimotos, va tenir la
mateixa mala sort que el seu pare i
també es va haver de retirar per
problemes en la seva moto.

Moto Cross
El passat diumenge dia 11 d'oc-

tubre es va disputar al remodelat
circuit de Fora Vila una prova de
Moto Cross organitzada pel Moto
Club Muro.

Pel que respecta a la participa-
ció del públic cal destacar la massi-
va afluència d'aficionats, unes dues
mil persones, cosa que podem qua-
lificar d'èxit a causa de l'amenaça
de pluja.

A la categoria Aleví en Toni
Torres Gornes (dorsal 6) amb la se-
va Suzuki va esser superior als al-
tres pilots inscrits, i creuà la meta
en primera posició seguit d'en
Josep Poquet (dorsal 1), amb
Yamaha, i d'en Joan Toni Sánchez
Martorell (dorsal 3), amb la catego-
ria Juvenil, de la qual el resultat de
la primera mànega es va repetir
també a la segona, creuant la me-
ta en primer lloc en Biel Pons, se-
guit d'en Pep Gelabert i en
Francesc Cardell, tots altres amb
Kawasaki, mentre que la quarta po-
sició la va ocupar en Jeroni

Perelló amb Yamaha.
Allá on hi va haver mal, va esser

a la categoria superior, Junior-
Senior 125-250 c.c. en la qual en
Xavier Tur amb la seva Suzuki va su-
perar els restants catorze pilots ins-
crits en les dues mànegues que es
varen disputar, seguit cada vegada
de la Yamaha del pilot local Toni
Sacarés, que a la primera mànega
va haver de lluitar molt fort amb en
Joan Antoni Clapés i la seva Honda
que a la segona va tenir problemes
i es va haver de retirar. Pel que fa
als altres pilots de Muro, en Bernat
Perelló amb Yamaha va quedar si-
tuat a l'onzena posició, mentre que
en Jaume Moragues ho va fer a la
tretzena i en Jaume Rosselló es va
haver de retirar.

El Moto Club Muro va preveure
un premi al pilot més espectacular
al "Bot de sa Meseta" que va
guanyar en David López (dorsal 16).

La prova va comptar amb la
presència del Sr. President de la
Federació Balear de Motociclisme,
D. Miguel Garí, i el Secretari, Sr. D.
José Becerra, que varen voler venir
a veure personalment la capacitat
organitzativa del nostre Moto Club,
donant el seu vist i plau de cara a
pròxims esdeveniments motociclís-
tics prevists.

— Classificacions:
ALE VINS
1.- Antoni Torres Gornes (Suzuki)
2.- Josep Poquet Fluxá (Yamaha)
3.- Joan Sánchez Martorell

(Merlín)
JUVENILS
1.- Gabriel Pons Ramonell

(Kawasaki)
2.- Josep Gelabert Jofre

(Kawasaki)
3.- Francesc Cardell Seguí

(Kawasaki)
JUNIOR - SENIOR
1.-Xavier Tur Ros (Suzuki 250)
2.- Antoni Sacarés Gelabert

(Yamaha 250)
3.- David López Garí (Yamaha

250)

Toni Pereó
Martí Perxat

algebeli 34



Venta de local comercial
700 m 2 con posibilidad de dividir en locales de 200 m 2 

En venta 2 plantas
bajas

C/. Guillermo Ballester y Cerdó,
15 y 17

muchas facilidades 

INFORMES Y VENTAS:
	 Juan Quetglas Perelló (a) «Sabataret»

Tel.: 85 18 56 - (Horas de oficina)






