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	 editorial

Un cop d'optimisme

Ara que només se sent parlar de crisis, d'impagats,
de pisos que no es venen, d'hipoteques vençudes que
no es poden pagar, que les patates per al conrador no
valen res, d'empreses que altre temps, no molt llunyà,
eren capdavanteres a Muro han de tancar o passen per
moments molt difícils. Ara que pareix que tot només
empitjora, ha arribat el moment de pensar que al mal
temps Ii hem de posar bona cara i que no cal perdre la
il.lusió i l'esperança per a temps millors.

Estem immersos en una crisi, que la nostra història
més recent ens diu que apareix cada parell d'anys, tots
els informatius parlen de la devaluació de la pesseta, de
rebaixes d'interessos que no arriben a baixar mai, que
ens hem d'estrènyer la correja fins al darrer forat, d'in-
crement de la pressió fiscal que ens oprimeix fins a po-
sar-nos nerviosos. Idó no ens hem de sentir vençuts,
hem de treure tot el nostre enginy per dur a bon port,
cada un al seu redol, les empreses i activitats del nos-
tre poble.

La veritat és clue estàvem mal acostumats, i ara te-
nim uns compromisos adquirits als que haurem de fer
front. Tenim uns hàbits, que per posar un símil fácil,
podríem dir de primer plat, segon, postre, café i el puro
per uns i per altres les postres. El primer plat i el segon,
grades a Deu, encara no falten a ningú. I pels de sem-
pre, els més rics, encara es faran més poderosos.

Cal retrobar el camí de l'optimisme perquè no s'en-
fonsi tot el que hem fet fins ara, cal trobar la il.lusió que
ara pareix apagada i cal agafar forces tots junts per a-
frontar aquests anys dolents, perquè ben segur que des-
prés d'aquesta tempesta, tornará la bonança.

No queda més remei que agafar el bou per les banyes
i caminar endavant amb molt de respecte als moments
actuals, però sense temor al futur.
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cartes obertes 	

M'han cepillat

L'encreuament del carrer Llibertat amb el carrer Santa Anna
és un vertader perill per als que hi circulen.

Des que s'ha fet la reforma de cas Xifoner, ampliant el carrer
Llibertat s'han produit massa accidents. Alguns d'ells amb ferits
greus.

Normalment sán de fora poble els que travessen i no fan
l'Stop, ja que no coneixen el carrer i, com que veuen tanta ampli-
tud es pensen que tenen via preferent, a pesar que 110 pot estar
més senyalitzat (semàfors amb intermitències, senyal d'Stop a
la dreta i pintada en terra).

Tal vegada seria oportú donar al carrer Llibetat la preferencia
que alguns s'agafen pel seu compte, i posar el semàfor i l'Stop al
carrer Santa Anna, ja que essent aquest carrer més estret es
veuria més la intermitencia del Ilum groc i la senyal.

És una suggeréncia que em permet fer, abans de no haver de
lamentar desgracies personals més importants, ja que a mi tam-
bé m'han cepillat, encara que em va anar bé, crec que tot seria a-
costumar-nos, com hem hagut de fer amb la resta de la reforma
circulatòria.

Antoni Moragues Picó

DNI. 43000868

Sopar de Sa Panera
NADALENCA

DIA 18 DE DECEMBRE DE
1992

Cases de Son Sant Martí

PREU: 3500 pts.

tickets a tots els bancs i cubres d'estalvis
de Muro

MENU

aperitiu variat

sopa de marisc

porcella

postre

vins i cava

café i licors
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	 teniu la paraula

Diví Tresor

Els diumenges són, per a mi, el reflexe de la personalitat. Quan acaba el
diumenge, solen acudir a mi totes les respostes. Les qüestions de sobte a-
pareixen mentres transcorre la setmana, acaben amb el signe d'interroga-
ció del dissabte. El diumenge s'obri un parèntesi, on el temps es mou amb
unes altres coordenades.

Abans, quan encara era més jove, mentres exhauria un altre diumenge
de misa, cinema, i panet amb variat, segur que la joventut em pareixia un
lloc per a la il.lusió. Des d'aquella estáncia tot hi tenia cabuda. El futur era u-
na despensa buida i neta el dia abans de les matances.

Després, passats ja uns anys, quan vaig canviar la missa pel partit que
havia de jugar el matí, el cinema pel partit que havia de veure el capvespre,
i el panet amb variat pel pa i coses amb "Estudio Estadio", la joventut em
pareixia un lloc per aprofitar. El present tot just em deixava veure el futur.
Sempre un mateix missatge, "carpe diem". Certament ja seria el dia de les
matances, on tot el blanc és per a la sobrada i tot el negre per als botifa-
rrons. Fins i tot del que pareix no servir, s'unten els balons.

Ara, quan l'edat em porta els nervis, la tensió i la responsabilitat. Quan
la mateixa edat em dóna la tranquilitat per resoldre aquestes situacions. Ara
veig la joventut com el buit que s'ha d'omplir amb els fonaments del gran
gratacel. Com a una rotlada d'amics que prenen el café. Aleshores, tal ve-
gada veig la joventut com a un lloc per cansar-me. I els diumenges un loc
per descansar.

J. F.

vina
al sopar de

algebeli

serem
toles

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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joves!... teniu la paraula
1.- A qué et dediques actualment ?

2.- Quins projectes tens per al futur?
3.- Com passes el teu temps lliure?
4.- S'avorreix la joventut de Muro?
5.- Perquè?

6.- Qué ens proposaries per no avorrir-nos?
7.- Practiques qualque esport?
8.- Quins tipus de música t'agraden més?
9.- Vas al cinema?
10.- Quina és la darrera pel.lícula que has vista?
11.- Quines virtuts destacaries de la joventut actual i
quins defectes?
12.- T'interesa la política?

13.- Qué opines del panorama polític de les illes?
14.- Qué opines entorn a la pol.lémica entre Gabriel

Cañellas i Maria Antònia Munar?
15.- Penses que els espais naturals que hi ha actualment a

Balears són suficients?
16.- Qué opines de la llei d'espais naturals?

17.- En quant a la crisi económica que es viu, ets optimista
en front a ella, o en canvi pessimista i per qué?
18.- Penses que hi ha una edat en la qual la gent s'ha
d'independitzar i abandonar la llar familiar?

19.- Qué és el que t'agrada més de Muro?
20.- Qué és el que menys t'agrada de Muro?

Margalida Cladera
Esteirich - 17 anys

1.- Sóc estudiant, faig COU a
l'Institut de Sa Pobla.

2.- Em fa il.lusió fer Magisteri,
però encara no estic ben decidida.

3.- Vaig a ball de saló, també
m'agrada molt el ball de bot i ara
vull aprendre a jugar a tennis.

4.- Sí.
5.- Perquè hi ha massa pocs

centres recreatius on la gent jove
es pugui anar a divertir.

6.- Que es creás un centre d'a-
nimació que organitzás acampades,
excursions, etc.

7.- Tennis.
8.- La música pop com

"Mecano", "Sau" i la clàssica com
a més relaxant.

9.- No, perquè no tenc mitjà
(cotxe).

10.- Me pareix que va esser
"Llamaradas".

11.- El defecte principal que jo
veig és que la gent ha perdut un
poc el sentit de l'entreteniment i
pareix que si no sortim del poble

no és possible divertir-nos. Com a
virtut, al millor seria el seu entu-
siasme i les ganes d'aprendre co-
ses noves.

12.- No.
13.- Com que no m'interessa

molt, no estic informada del que
passa.

14.- Sé que hi va haver
ca, però no sé les raons del cessa-
ment de na Maria Antònia Munar.

15.- No.
16.- Pens que hauria d'esser

més estricte perquè de cada dia
n'hi ha menys.

17.- Soc optimista, perquè
pens que amb l'ajuda de tots es
pot arribar a superar.

18.- No, perquè pens que po-
dem viure bastant bé, tenint lliber-
tat sense haver-nos d'anar de casa.

19.- Que es puguin fer coses
que abans no hi eren, com per e-
xemple, les activitats extraescolars
(l'atletisme, handbol, etc.) i també
l'Aula d'Adults dóna moltes oportu-
nitats a la gent que no té estudis i
així pot arribar a adquirir una cutura.

20.- Que no hi ha llocs on la
gent jove es pugui divertir. Tothom
s'en va a Can Picafort i a Alcúdia, i
el poble queda desert.

Ramon Picó Moncadas
19 anys

1.- Empleat de magatzem.
2.- Jo no mir el futur.
3.- A Can Costitx i a sa bolera.
4.- Jo que sé, no sé el que pas-

sa... i vols que sàpiga el que fan
els altres.

5.- Perquè no tenc temps d'avo-
rrir-me.

6.- Jo he dit que no m'avorresc.
7.- La pesca.
8.- Rock dur.
9.- Sí.
10.-"Alíen 3".
11.- Virtuts totes. Defectes cap

ni un.
12.- No.
13.- No m'interessa.
14.- No m'interessa.
15.- No.
16.- Está bé.
17.- Pessimista, perquè les co-

ses estan bastant negres.
18.- Sí.
19.- Els habitants.
20.- Els senyals de trànsit, espe-

cialment les direccions prohibides.
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Vicenç Martorell Monzó
17 anys

	 teniu la paraula

1.- En aquests moments estic
estudiant FP2, la branca d'hotele-
ria, això evindentment a l'hivern. A
l'estiu treball en una oficina, en tas-
ques administratives.

2.- Les meves perspectives
més immediates són acabar els es-
tudis i poder-me incorporar plena-
ment al món laboral, a més, si pot
esser m'agradaria poder fer feina a
Muro mateix.

3.- La veritat és que no dispós
de massa temps lliure, però el que
me queda després d'estudiar
l'ompl escoltant música, llegint i
sortint amb els amics.

4 i 5.- Jo pens que la joventut
no s'avorreix, tothom intenta mon-
tar-s'ho així com pot. Jo per exem-
ple, crec que a Muro hi ha un parell
de bars que són el punt de trobada
dels joves, i que permeten que ens
reuniguem, parlem...

6.- Malgrat el que he dit abans,
no seria de més que es promo-
guessin sortides, excursions... i
que la joventut es reunís més i
amb grups més nombrosos.

7.- Sí, jo practic el futbet amb
els meus companys. Normalment
ens veim cada dia.

8.- La música que més m'en-
ganxa és el rock. Per possar-vos
qualque exemple puc dir que els
grups que més m'agraden són:
Dire Streets; Stray Cats i Bruce
Springstein.

9.- Normalment no vaig massa
al cinema i el principal motiu és ha-
ver-se de desplaçar a Inca o a
Pálma per veure una pel.lícula.

10.-
11.- Com a principal virtut a des-

tacar, pens que són les ganes de
moure's que tenen els joves. Com
a defecte, pens que no hi ha cap

defecte generalitzat. Tothom fa el
que pot.

12.- La política no me motiva ni
m'interessa. La política municipal,
que és la que més m'afecta direc-
tament és l'única que me crida un
poc l'atenció, si a això ho podem a-
nomenar política.

13.- No opín. Soc escèptic a la
política.

14.- No opín.
15.- No. Pens que seria neces-

sari que existissin més àrees natu-
rals, més espais protegits. A
Mallorca s'ha arribat a un grau de
degradació ambiental que és total-
ment negatiu per a tothom.

16.- No conec massa en detall
la Llei però pens, com he dit abans,
que haurien d'existir més espais
protegits, per tant no pens que si-
gui correcte modificar-la tal com
plantegen PP-UM.

17.- Jo trob que s'ha de ser op-
timista davant la crisi. És a dir, que
s'han de posar tots els mecanis-
mes polítics i cívics en funciona-
ment per eliminar aquest males-
tar general.

18.- No. Jo crec que si una per-
sona jove viu bé i a gust a casa se-
va no té perquè independitzar-se. A
més a més, encara que sigui una
comoditat, viure a casa t'evita
molts de mals de cap.

19.- La tranquil.litat del poble i
els pocs espais verds que tenim.

20.- La curiositat que du a la
gent a interessar-se per temes a-
liens a les seves necessitats.

Martina Font Ramis
19 anys

1.- Estudii segon de Turisme.
2.- Acabar els estudis i després

trobar un lloc de treball adequat.
3.- Escoltant música, Ilegint i

sortint amb els amics.
4.- Sí.
5.- Perquè no hi ha activitats ju-

venils.
6.- Jo proposaria que es tornás

obrir el "Club d'Esplai" i així es po-
drien organitzar diferentes activi-
tas.

7.- Sí, squash.
8.- Rock català i el pop-rock en

general.
9.- Sí.
10.- "Instinto básico".
11.- Unes de les virtuts 	 de la

joventut és que és bastant oberta i
té moltes ganes de gaudir de la vi-
da. I els defectes que té són: el
poc dinamisme, poca responsabili-
tat, etc.

12.- No.
13.-
14.-
15.- Sí sobren, trob que es po-

dria construir més.
16.- Estic a favor de la modifica-

ció d'aquesta llei en benefici de
tots.

17.- Soc optimista i crec que
amb l'esforç de tots en sortirem.

18.- No, crec que no és neces-
sari.

19 La zona costera.
20 Les entrades del poble.

joves!
anem tots al sopar de sa

panera
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Miguel Cirer Amer
23 anys

teniu la paraula 	

Isabel Pomar Plomer
17 anys

1.- Estic estudiant COU.
2.- M'agradaria l'any que ve poder

anar a Barcelona a fer els estudis d'o-
culista per poder-m' hi dedicar pro-
fessionalment en un futur.

3.- Faig esport durant la setmana
i els caps de setmana ball de bot.

4.- Sí.
5.- Perquè sempre fan el mateix,

moltes vegades no saben on anar i
tot es converteix en una rutina.

6.- Que des de l'Ajuntament es
programin més activitats dedicades
als joves (pel.lícules de cinema, tea-
tre, etc.); però també estaria bé que
els joves ens unissim i fessim un
grup per poder fer les activitats que
ens agraden com excursionisme...

7.- A l'estiu natació.
8.- M'agrada un poc de tot, des

de Bob Marley, The Doors... fins a
Julio Iglesias.

9.- Molt poc.
10.- "El silencio de los corderos".
11.- Com a virtut pot esser les ga-

nes de divertir-se i passar-s'ho bé
com a defecte principal, un cert grau
de passotisme.

12.- No.
13.- No puc opinar perquè no es-

tic massa assabentada.
14.- No vaig seguir la pol.lémica,

només sé que varen canviar na Maria
Antònia Munar per un altre conseller,
en Tomeu Vidal.

15.- No, són massa pocs.
16.- S'haurien de protegir més es-

pais naturals, ja que així com es van
construint tants d'hotels, arribará a
no quedar-ne cap.

17.- Optimista ja que pens que
s'arreglarà aviat.

18.- No, pens que no hi ha d'ha-
ver una edat establerta i cadascú ha
de fer el que pensa, si es vol inde-

penditzar bé, i sinó, també.
19.- Poder anar passejant tran-

quil.lament pel carrer i sempre trobes
gent coneguda amb la qual pots xe-
rrar una estoneta.

20.- Que no hi ha locals on hi vagi
la majoria de la joventut; a mi m'agra-
daria, per exemple, que hi hagués
un bar on hi pogués anar i saber que
hi trobaria la gent com jo per poder
parlar, jugar a cartes, fer una partido-
la de billar...

1.- Estudiï Primer de Magisteri
d'Educació Física i ho compagín amb
la bicicleta i amb la representació de
roba esportiva.

2.- Sobretot acabar els estudis.
3.- Fent esport i treballant.
4.- Els altres no ho sé, jo no.
6.- Fer el màxim d'esport.
7.- Bastants, però sobretot ciclis-

me i tennis.
8.- De tot un poc.
9.- Sí, m'encanta.
10.- "Tomates verdes fritos", és

boníssima.
11.- Virtuts: la llibertat, no és tan

mal pensada com la d'abans, pot es-
ser perquè sels ha donat la oportuni-
tat d'adquirir una cultura.

Defectes: en general els joves,
pens jo, estan descontents però no
cerquen solucions.

12.- Crec que totes les persones
som una mica polítiques, però no
m'interessa.

13.- És millor que el del país es-
panyol.

14.- No opín.
15.- No, mai són suficients.
16.- Que hi ha molt mala informa-

ció sobre el tema, potser si la gent
que protesta estás degudament in-

formada no hi hauria tanta pol.lémica.
17.- Jo com esportista sóc opti-

mista.
18.- Baix el meu punt de vista, no.
19.- Sa Plaça, perquè l'estim.
20.- La intransigencia de les per-

sones amb els veïnats.

Pere A. Cantarellas Fluxá

1.- Estudii tercer de BUP.
2.- Acabar COU i seguir estudiant

una carrera.
3.- Practicar un poc d'esport i anar

al café amb els amics.
4 - Sí.
5.- Perquè no hi ha uns bons llocs

per anar els joves.
6.- Crear algunes activitats diverti-

des i alguns llocs on poder anar a
passar el temps.

7.- Sí, el basquetbol.
8.- El rock i un poc la música pop.
9.- Sí.
10.- "Instinto básico".
11.- Que la joventut d'avui en dia

está més espavilada que la d'altre
temps. Com a defecte, que la gent
va perdent cada dia més la práctica
de l'esport.

12.-Segons quines coses.
13.- Que ara hi ha un ambient

molt tens entre els partits que gover-
nen.

14.- Que haurien d'arribar a un a-
cord entre tots dos i seria molt mi-
llor.

15.- No, perquè lleven molts d'es-
pais verds per a la construcció d'ho-
tels i altres coses del mateix tipus.

16.-
17.- Pessimista, perquè la política

que fa el govern actualment no ens
afavoreix.

18.- Sí, jo trob que hi ha d'haver
una edat en la qual els joves han de
viure per ells mateixos, no dependre
dels seus pares.
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Joan Fluxá Sales
20 anys

Margalida Carrió Fiol
20 anys

V I ATGES

MASSANELLA,s.A.
AGENCIA DE VIATGES GRUP-A

Bisbe Aibertt 15
Tel. 86 04 11	 MURO

	  teniu la paraula

19.- L'ambient que es viu, la gent
és agradable.

20.-Que la gent del poble es criti-
ca massa entre ells.

1.- Estudiant.
2.- Acabar els estudis.
3.- Fent esport.
4 i 5.- Ens ho podríem passar

molt millor, ja que per divertir-nos
ens ho hem de muntar nosaltres ma-
teixos.

6.- Activitats esportives, gimka-
mes, etc...

7.- Sí, el voleibol entre molts d'al-
tres.

8.- Pop-rock.
9.- Sí.
10.- "Instinto básico".
11.- Virtuts: que els joves som

més o menys bona gent.
Defectes: Amb aquests tipus de

qüestions fa molt mal generalitzar,
però el que menys m'agrada es veu-
re a joves amb problemes de tipus
droga, etc...

12.- Sí.
13.- És més o menys acceptable,

però hauríem de mirar un poc més

per als nostres interessos.
14.- Que amb això de la política

cadascú mira per als seus propis in-
teressos.

15.- No, hi hauria d'haver més
protecció.

16.- És més que necessària.
17.- Optimista, si les coses es fan

així com pertoca.
18.- Sí, però no es pot especificar

una edat concreta, és una etapa més
de la vida.

19.- L'ambient de poble i la seva
gent.

20.- La reforma circulatòria, man-
ca d'aparcaments...

Al.lots ¡¡¡Visca Muro!!!

1.- Estic estudiant.
2.- Per ara, acabar els estudis i no

tenc res decidit.
3.- Vaig a passejar en bicicleta,

vaig al cinema, escolt música, mir la
televisió, Ilegesc, surt amb els amics,
ball...

4.- La gent amb la qual jo tract,
els que més conec sí.

5.- Perquè per trobar la diversió o
distraccions te n'has d'anar a una al-
tra banda (cinema, exposicions, tea-

tre...).
6.- Posar un cinema, que les ex-

posicions estiguessin més enfocades
cap als joves...

7.- Sí, però no d'una manera
constant. Vaig en bicicleta.

8.- M'agraden molts de tipus de
música (des dels Beatles fins els
Pixies), però no suport la música dis-
co (tecno, rap, ácid...).

9.- Sí, una vegada cada setmana
si puc. M'agrada molt.

10.- "Lunas de miel".
11.- Virtuts: té més autonomia,

més capacitat de decidir per ell ma-
teix, és molt activa, etc. Defectes:
Que no fa un ús adequat d'aquesta
autonomia.

12.- Fins un cert punt.
13.- No estic massa assabentada,

però pel que conec, no compartesc
la manera de governar de l'actual
Govern Balear.

14.- No m'interessa.
15.- No n'hi hauria d'haver més.
16.- Encara que aquesta Ilei no la

conec massa bé, estic en contra de
la construcció a zones naturals.

17.- Pessimista, perquè em fa la
impressió que cada vegada anam a
pitjor.

18.- Sí, no una edat concreta,
però pens que hi ha un moment (ca-
dascú té el seu) que és necessari in-
dependitzar-te per poder-te formar,
crear com a individu amb uns
propòsits i un futur.

19.- M'agrada que encara no
s'hagi degredat, en el sentit que
hiha un interés cap a la nostra cul-
tura.

20.-La urbanització de la zona
costera.

Demani pressupost sense compromís

Cancun desde 99,900 pts.
Sto. Domingo desde 97,900 pts.
Londres por 48,000 pts.
New York desde 92100 pts

Cuba desde 97,900 pts

Venecia por 53,900 pts.

Rio Janeiro desde 99,900 pts.

Eurodisney desde 51,100 pts.
Amsterdam por 65,400 pts

Acapulco desde 89,900 pts.
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opinió 	

Esta Directe 	

Xesca Ensenyat

Ningú no s'ha de sentit culpa-
ble, només per estar a favor de la
campanya de normalització lingüís-
tica —per exemple—, ni s'ha de
sentir estafador perquè n'hi hagi
que diguin que és cara: més barat
seria no emprendrer-la, perquè ja
no hi ha res de més barat que l'a-
bandó. No arreglar la teulada en ha-
ver-hi una gotera és, sens dubte,
més barat que arreglar-la, i no regar
els jardins públics deu sortir més a
compte que el seu manteniment.
De reclamar el nostre dret a gaudir
d'allò que ens pertany i d'exigir als
que hem autoritzat perquè ho ad-
ministrin danys i perjudicis en cas
de pèrdua o deterioració, ningú no
n'ha d'estar empegue'it, si paga a
Hisenda per tenir un bon servei.

Contra les paranoies que fan bo-
llir els caps de la gent hi ha una bo-
na medicina: l'estil directe. El jove
madrileny de 18 anys David Santiso
Pérez el domina. Si tothom raonés
com ell (Cartas al director, EL PAÍS
8/11/1992) no consideraríem adver-
saris els que parlen una altra Ilen-
gua, tenen la pell més fosca, pro-
fessen una altra religió, pateixen la
sida o voten els altres, i n'hi hauria
més de dos que perdrien el remuc.
"Soy un joven estudiante de 18 a-
ños que desde hace tiempo tengo
el placer de viajar por toda España,
pues practico montañismo, espele-
ología y cicloturismo. Estos viajes
han pasado en ocasiones por regio-
nes, la dificultad para entendernos
era inevitable, puesto que yo les o-
bligaba a hablar en un idioma que,
no nos engañemos, no era el suyo.

Ya estoy en la recta final de mi
educación; me han enseñado a ha-
blar con los extranjeros, con las
máquinas e incluso con mis ante-
pasados de hace más de mil años.
Quisiera preguntar a los responsa-
bles de dicha educación la causa
de que no se me hayan dado ni si-
quiera nociones de los distintos i-
diomas que se hablan actualmente
en mi país. Considero que sería
muy interesante que a los jóvenes

de este país se nos enseñase a
ser más abiertos con nuestros pai-
sanos en lugar de fomentar una
hostilidad vergonzosa. Quizá mu-
chos problemas entre regiones se
solucionarían si comprendiésemos
mejor al prójimo".

Imaginava el jove David amb les
bones d'escalada, perdut pel
Pirineu de Lleida enmig d'una tem-
pesta i tocant a la porta d'una ma-
sia catalana, mort de fred. I que u-
na masovera que no havia anat mai
a escola i que no sabia conversar
com ell, l'acollia vora la llar de foc i
Ii feia una sopa de farigola per res-
suscitar-lo, abans de llescar pa de
pagès, que sucaria tot seguit amb
l'inevitable tomàquet i que farciria
amb truita, fuet o botifarra... Un
poc en català i un poc per senyes,
mirada de donar-li entenent que té
un fill com ell d'alt que fa el soldat
a Barcelona, una ciutat inquietant i
Ilunyana que no ha vist mai, i l'a-
companyaria a la cambra desocupa-
da del noi perquè es fes càrrec de
la seva deserció. El masover, un
boletaire famós, potser Ii ensenya-
ria a destriar les espècies verinoses
de les comestibles, ja que sol ser
d'utilitat no confondre els aliments
amb les metzines; encara que no-
més gesticulant, per fer-se enten-
dre en una I lengua estranya, és
molt difícil contrastar la morfologia
d'un picornell amb la d'una cogo-
ma.

Havent sopat, no comportarien
que David muntés la tenda a l'hort:
res no els faria més feliços —pro-
ven a dir-li— que tenir-lo a dormir a
la cambra del Jordi.

I el pobre noi, a qui sempre
havien predicat que els catalans e-
ren poc amistosos, garrepes i sepa-
ratistes i que tremolava tocant la
porta del mas, bé segur que el ge-
gant i la geganta, sentint olor de
carn humana, ja tenien l'olla al foc
per fer-ne escaldums, dels excur-
sionistes aperduats, al.lucinava mi-
rant aquelles dues animetes fredes
passant el rosari: se sentia estafat,

enganyat. I va notar que alguna co-
sa es revoltava dintre seu, una sac-
sada: convulsions, confusió... Feia,
tot amb u, el canvi? Fer-se home,
és una garrotada? Es va sentir de-
forme, esguerrat, indigne: sempre
ens espanta adornar-nos que hem
començat a malfiar dels que ens
pujaren i oficialment ens estimen,
dels que ens examinaren i oficial-
ment ens ensenyen la veritat, dels
que governen en el nostre nom
(David havia votat per primer cop a
les municipals i autonòmiques!) per
crear un entorn més habitable.

I arribant a Madrid tindria por de
comunicar la descoberta als pares,
als professors, als col.legues... I
tancat dins la cambra, davant la
pantalla de l'ordinador (aquesta
máquina amb la qual Ii havien en-
senyat de conversar), escriuria una
carta al diari, que és el que fan els
nàufrags si tenen sort de trobar u-
na botella per posar-hi un missatge,
per rebel.lar-se contra la gran injus-
tícia que és que ni els que t'han
portat al món t'hagin indicat la ma-
nera de ser amable amb els que et
Tan el bé.
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	 opinió

La nova religió
És evident que el compliment reli-

giós a Muro i a Mallorca ha minvat en
aquests darrers anys. Si fa uns anys
eren pocs els qui faltaven a la missa
dominical, ara són molts els qui han
anat prescidint d'aquesta práctica i
han cercat uns altres substituts a la
sed de Déu que hi ha en el cor de
l'home.

Per qué? Hi ha moltíssimes res-
postes i molt variades. Des d'aquell
que dóna la culpa a tal o qual acció o
d'un capellà o del Papa... a la d'aquell
que no ha reexit d'una crisi de fe,
que és normal que hi sigui, com és
normal que de tant en tant tenguem
qualque topadeta en la nostra salut,
però se sab, la culpa sempre ha de
quedar fadrina, i és més bo de fer do-
nar la culpa als altres que no saber
acceptar la pròpia.

Ara bé. L'home és religiós. Té un
ingredient que transcendeix, va més
enllà de totes aquestes coses que
podem tocar amb les mans o mesu-
rar i quantificar amb els nostres in-
vents. I a aquest ingredient immate-
rial li diem Religió.

L'Església de Jesús, que és una
resposta a aquesta part espiritual de
l'home, ha intentat donar i aplicar la
resposta que Jesús ens va deixar. A
vegades amb encert, altres no tant.
Darrerament, després de l'esclator
de la raó que es manifesta en el "sié-
cle de la lumiére", ha caminat per
viaranys d'un racionalisme acadèmic
per donar resposta a les critiques,
que aixecaren els enciclopedistes,

per posar uns nous fonaments a les
noves exigències que l'home, que
d'allà en sorgí, necessitava. Feia com
el pare de familia de l'Evangeli que
sap treure del seu sarró coses noves
i velles.

Honestament crec que la respos-
ta de l'Església fou válida. Davant l'al-
darull científic que s'aixecava, calia
donar categoria científica a la ciència
de Déu, davant tant de cientifisme
que s'exergia i s'aixecava.

Fou la solució? Pels resultats que
se n'han seguit hem de dir que no. Si
bé també cal dir que no hi ha solu-
cions totals i globals per aquesta part
del nostre esser, perquè l'home és
meravellosament complexe. La mes-
cla de raó i sentiment, o cap i cor per
a dir-ho en llenguatge planer, no
sempre és igual, i cada un de nosal-
tres tenim el propi grau d'una cosa i
de l'altra.

Però el resultat ha estat que da-
vant una resposta racionalista l'home
ha anat cercant altres substituts que
Ii anassin omplint el buit que la
Religió Ii anava deixant.

Quan minva la fe sempre creixen

"les ciències ocultes": Magia, su-
persticions, horòscops, tarot, qui-
romancia... i en aquest capítol ara hi
hem d'afegir les religions orientals, i
en certs ambients la psiquiatria, i una
ciència universal molt farcida de ma-
temàtiques i que per cenes revela-
cions ha arribat a certes associacions
secretes... Tot és manifestació de la
finitud de l'home que cerca qualque

cosa que el transcendeix.
En altres nivells s'ha mirat de cer-

car altres compensacions més pro-
peres i més a l'abast de les mans: di-
nars i sopars, consum fácil i irres-
ponsable de la sexualitat, diners, es-
ports, amiguisme, uns anys fou la po-
lítica... moltes vegades es mesclen a-
quests ingredients i es passa d'una
cosa a l'altra sense massa preocupa-
ció, o millor podríem dir que s'empra
el que va bé i després es tira i quan
sigui necessari ja se n'agafarà una al-
tra i es farà el mateix procés.

Realment certs espectacles parei-
xen que estan muntats amb afany re-
ligiós. Hi ha uns nous oficiants i uns
nous fidels que d'una manera o al-
tra cerquen satisfer aquesta part de
l'home que no es pot assaciar només
de pa, cerca qualque cosa que hagi
sortida de les mans d'aquest ésser
superior, que a l'Església li diem
Déu i Pare de Jesús.

La Religió donará resposta a tot
l'home. Cap i Cor. La Religió ens u-
nirá a Déu. No només a una rná po-
derosa, sinó també a un Déu que té
nom i rostre, el Pare de Jesús, que
ens l'ha enviat perquè no anem a les
fosques per aquest camí de la vida,
sinó perquè amb Ell poguem desco-
brir les coses, el sentit que tenen i
amb Ell poguem arribar a la Vida.

Pere Fiol i Tornila

Cases de
Son Sant Martí

COMUNIONES - BAUTIZOS
BODAS - BANQUETES

CONGRESOS - CONVENCIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
BELLOS JARDINES

AMBIENTE FAMILIAR

Ctra. Muro -Ca'n Picafort, km. 8
Apar. n.° 2 - Tel. 53 74 50
07440 MURO (Mallorca)
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opinió 	

Senyor Batle, ja está bé!
Ja está bé de senyals de tràfic, no

només és un atentat al nostre patri-
moni històric-artístic tirar en terra u-
na paret vella que estorba o un molí
vell que fa nosa. Sembrar el poble
d'ormejos metállics sense respectar
façanes, parets o l'entorn, és una
gamberrada tan grossa com les pin-
tades que fa l'imbécil que amparant-
se en la fosca, no ens deixa cap pa-
ret ni caseta de les afores sense la
seva grossera firma.

Senyor Batle, ha de fer qualque
cosa, no es pot estar impassible da-
vant aquests dos fets, que no donen
gaire bona imatge del poble que vos-
té governa.

Pel que fa a les pintades del vàn-
dal en qüestió, no es pot pensar que
val més deixar-ho fer i que ja es can-
sará, per després anar a fer una con-
trapintada perquè no es llegeixi, no,
hi ha de posar tot l'interés i els mit-
jans que facin falta per trobar-lo, per-
qué el dia menys pensat ens haurà
pintat l'edifici de La Sala davant els
nassos de la Policia Municipal.

Si s'hi ha fixat, que supós ho ha

fet, ni per la carretera de Marjals cap
a Can Picafort, ni per la de Santa
Margalida, queda cap paret o casa de
camp sense embrutar, i això també
és patrimoni per als nostres fills.

En quant a les senyals de tràfic,
és una locura i una exageració. Viure
a Muro s'ha tornat molt difícil i ja no
queda cap barri sense direccions
prohibides i absurdes, que pareixen
pensades per a qualque manobra que
cobra a tant per senyal instal.lada.

Estic segur que li han arribat mol-
tes queixes al respecte i m'agradaria
saber qui ha estat l'enginyer d'aques-
ta reforma? El polític de torn encarre-
gat d'aquesta área, el cap de la
Policia Municipal... no per res, sinó
per si qualque dia necessit d'un ser-
vei d'aquest tipus, saber a qui no he
de manar feines.

Tampoc era tan complicada la cir-
culació viària com per dur a terme un
jeroglífic que qualque casa valdrá dir,
però ningú ho encerta. Resultat, tot-
hom a peu i així ens coneixerem mi-
llar.

Qui havia de justificar el lloc que

ocupa? Hi havia tantes queixes dels
conductors abans de la reforma com
hí ha ara? Es prendran mesures per
trobar el que embruta les parets i ca-
setes de camp de Muro? Qui nete-
jerá aquestes parets?

Tot això i més és el que es dema-
na la gent de Muro, que veu espanta-
da com per un carrer que va passar
ahir, avui ja hi ha una senyal penjada
que li diu que per arribar a casa seva
ha de donar un parell més de voltes.
I es que pareix que hem oblidat que
Muro és un poble petit i no una capi-
tal amb ambosos de tràfic, que justi-
fiquin tot aquest desgavell.

Com heureu pogut veure aquest
mes estic emprenyat i com que
pens que el més segur és que no me
facin ni p... cas, m'en vaig a fer una
volta per Sa Fira i a comprar un poc
de torró i castanyes per dur als so-
gres, que ademés de conservar a-
questa tradició, sempre és conve-
nient tenir-ho bé amb ells.

JFK
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D'aquesta fotografia de finals del segle passat inicis del present només hem pogut averigur la
identitat de Andreu Vallespir de can " Morro",pare de madó Rosa de ca'n Pae Bou, i que és el
parsonatge de la flauta transversal. Si alguna persona coneix a algú més,e1 lloc o l'any de la
fotografia agrairiem que ens ho fesseu saber.

sorpresa
subterrània

En una excavasió que s'esta
fent al carrer Màrtirs al costat
mateix de l'Esglesieta de la

Sang, s'han trobat unes
arcades d'un suposat antic
celler. Els arcs, es creu que

formáven la entrada de
I 'edifici.
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conversa 	

Algebelí es vol acostar a una serie de persones públiques que sense estar directament
vinculades amb la vida de Muro, les seves activitats tenen una incidencia directa sobre
tota la col.lectivitat mallorquina. Es per això que la nostra revista periòdicament publi-
cará les opinions i les reflexions d'aquestes, a través d'un article, d'una entrevista, etc.

Per començar, hem trobat oportú conversar amb Maria  Antònia Munar, Ex-
Consellera d'Educació, Cultura i Esports del  Govern Balear i actual presidenta d'Unió
Mallorquina.

Maria Antonia Munar
• Qué té de tan gratificant un

càrrec públic perquè els que l'o-
cupen estiguin disposats a rebre
les critiques i les envestides de la
premsa i de la opinió pública?

Bé jo crec que un càrrec pú-
blic tet dóna la possibilitat de
dur a terme les idees que un
té, i crec que avui en dia la gent
hauria d'esser més conscient
que un càrrec públic és una tas-
ca dura, i que se li ha de donar
aquestes envestides quan re-
alment el polític s'ho mareix, ja
sia el grup amb majoria com del
grup mixte i que no hauríem
d'esser simplement actituds
d'un contra els altres. A vega-
des hi ha polítics que utilitzen la
crítica sense argumentació, per
atacar a persones, quan real-
ment la seva actitud no és en
absolut condematória per tant,
s'ha d'evitar que això pugui a-
vançar, perquè al final resultará
que hi haurà poca gent que pu-
gui aguantar als càrrecs públics
i quedaran els pitjors, els qui no
convenen que quedin.

• La gent la coneix per la seva ac-
tivitat pública, però, qué li agrada a
Maria Antónia Munar dona?

Precisament per la meya activi-
tat pública i per les moltes hores
de feina fora de casa, el que m'a-
grada és no fer res "la dolce far-
niente", encara que desgraciada-
ment tenc molt poques possibili-
tats de practicar-ho. Un no fer res
que pot significar fer el que un li fa-
ci més ganes en un moment de-
terminat: una lectura, una pel.lícu-
la, mirar el televisor, etc.

crec que he posat el meu

gra de sorra perquè

la dona s'incorpori al món

social en general i a la

política en particular"

• Des del seu despatx de
Ciutat, com es veu i qué es coneix
d'un poble petit i llunyà com el
nostre?

Bé, jo no crec que es pugui
dir que Muro está Iluny, ni que
és un poble petit, perquè jo
crec que és una ciutat gran, i
com que tenim la sort d'estar a
una illa on no hi ha distàncies,
per tant no está lluny d'enlloc,
sobretot si un sap que del cen-
tre de l'illa a la costa només hi
ha 30 quilòmetres.

Crec que és un d'aquells po-
bles mallorquins que tenen
molt a dir. I jo crec que hem
d'aconseguir entre tots que els
pobles malloquins no es buidin,
sinó tot el contrari, que la gent
torni a viure als pobles, ja que
fins i tot la gent que té feina a
un altre lloc amb aquetes
distàncies es pot permetre el
luxe de viure al poble, sense
necessitat de deixar-los buits, i
crec que els polítics tenen l'o-
bligació d'aconseguir que això
sigui així.

• Vostè és l'única dona que presi-
deix un partit polític en tot l'estat es-
panyol i ha estat també Consellera
en un govern on tots els altres eren
homes. ¿Com se sentia enrevoltada
de tants bornes? ¿Qué és el que falla
perqué a les portes del segle XXI la
dona mallorquina tengui tan poc
protagonisme polític i social?

Bé, dir que el costum que hi ha-
gi homes envoltant és una reali-
tat, ja que professionalment sóc
Misser. Ara ja hi comencen a ha-
ver-hi dones missers, però real-
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	 conversa

ment quan jo vaig acabar la carrera
hi havia molt més homes que do-
nes. Quan vaig esser batlesa, els
altres eren baties. Després, al
Parlament, majoritàriament sempre
hi ha hagut homes i també al
Govern, i avui en dia totes les di-
recciones de partit estan ocupades
per homes, per tant és evident que
estic acostumada, que no sent res
especial, però crec que és el més
normal seria que hi hagués més
dones al front de la política en ge-
neral i les altres activitats públiques
en particular i cree que és una cosa
que s'està aconseguint.

Crec que he contribuït a que
això s'aconsegueixi, ja que vaig es-
ser la primera batlesa en tres oca-
sions i en aquests moments ja n'hi
ha quatre. El mateix ha passat al
Parlament , vaig esser de les po-
ques dones parlamentàries i ara ja
hi ha deu dones. L'augment ha es-
tat important, per tant crec que he
posat el meu gra de sorra perquè la
dona s'incorpori al món social en
general i a la política en particular,
però que fa falta seguir dins la tas-
ca d'aconseguir que la participació
sigui major fins arribar al 50% que
seria l'ideal.

• Vostè está casada i té un fill.
¿La seva vida tan intensa li permet
dur una vida familiar plena?

Bé, jo crec que una vida familiar
plena no está tant en funció de les
hores, com de la qualitat, és a dir jo
crec que tot en aquesta vida té a-
vantatges i inconvenients. Jo crec
que per al meu fill és bo que tengui
una mare amb una determinada
formació, que tengui una activitat
professional on se senti feliç i rea-
litzada amb ella mateixa.

La meya preocupació és educar
el meu fill de manera que sigui una
persona amb capacitat perquè el
dia de demà pugui dicidir lliura-
ment, és a dir, que aprengui a dis-
cernir, i després decidir per ell ma-
teix, no intent imposar-li res en
concret, aquesta és la meya forma
de pensar i crec que el fet d'estar
ocupats no lleva en absolut dedica-
ció ni a la família ni al fill. Una pot
estar tot el dia dins una casa i des-

preocupar-se dels fills molt més
que altres que estan treballant tot
el dia.

"Per a mi el càrrec

més important que

una persona pot tenir

és el d'esser batle

del seu poble"

• Vostè que ha format part del
Govern Autonòmic i al mateix temps
ha estat batlesa de Costitx, ¿qué és
més gratificant l'aureola pública que
dóna un càrrec oficial o el contacte
amb la gent, més familiar i directe,
del poble?

Jo sempre ho he dit i ja no és
d'ara. Per a mi el càrrec més im-
portant que una persona pot tenir
és el d'esser batle del seu poble, i
això és molt clar, és a dir un pot a-
rribar a esser conseller, parlamen-
tari, etc. pel simple fet que el
President del Govern es decidesqui
per tu, o pel fet d'anar en unes llis-
tes amb molta de gent i com que
estás dedins, et toca.

Però, el fet d'esser batle del teu
poble significa que et vota aquella
gent que més et coneix, per tant
ofereixes credibilitat i a més el teu
comportament és positiu per les
activitats que cada un du al seu po-
ble, tant com perquè els teus
veïns et vagin a votar. Per tant, per
a mi és el càrrec més important,
crec a més, que és la prova de foc
per tothom, a part que és molt gra-
tificant perquè realment pots pro-
jectar molt la teva manera d'esser
sobre aquest poble, cosa que no
pots fer a través d'un govern, d'un
parlament, on ets membre d'un
partit, d'una coalició on hi ha molta
de gent i la teva participació és
més petita.

• Les Autoritats Autonòmiques
han visitat reiteradament Muro es-
pecialment per les festes de Sant
Antoni, ¿per qué no ha vingut mai
vostè, quan hi ha estat convidada?

Bé, un conseller reb de vint a
vint-i-cinc convidades al dia de pro-
mig. Normalment un va allá on l'in-
sisteixen que vagi, si a un el convi-
den formalment a totes les fires,
desfilades, a tots els sants antonis
o a altres activitats, només va a a-
quelles on el batle el crida i Ii diu
que li agradria que hi anás que, i
pot ser, pel fet que el President
Cañellas sempre ha anat a aques-
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questa manera, hem d'entrar a tra-
vés d'una comunitat comandada
per partits d'àmbit estatal, amb •
tots els inconvenients que ells te-
nen perquè primer han d'atendre
necesitats d'aquells llocs on més
els voten, crec que ens podem tro-
bar en qué aquesta entrada a
Europa sigui molt dolenta per tots
els mallorquins, menorquins i eivis-
sencs.

• Després dels esdeveniments que
acabaren amb la seva destitució,
¿quin interés real existeix per part
d'UM de mantenir el pacte de go-
vern amb el PP?

Tot pacte té els seus aventat-
ges i els seus inconvenients. El
pacte amb el Partit Popular es va
fer en uns moments que Unió
Malloquina no tenia les aspiracions
que té ara i amb unes persones to-
talment diferents, que ara quasi to-
tes estan integrades dins el Partit
Popular.

No obstant, també s'ha de tenir
en compte que els pactes es fan
perquè s'intentin complir i que hi
va haver unes determinades perso-
nes que varen votar UM, unes al-
tres que votaren el PP i unes altres
que votaren la coalició PP-UM i in-
tentam, a pesar de tot el que ens
ha passat, esser el màxim de res-
pectuosos amb el compromís ad-
quirit davant un electorat que en
definitiva és el principi bàsic de la
democràcia, és a dir, que la gent
estigui al lloc que li toca si l'han e-
legida per aquest motiu.

"Unió Mallorquina s'ha

pronunciat dient que era

contrari a qué en aquests

moments es dugués a

terme la modificació

d'espais naturals"

"Vaig quedar molt

satisfeta de la feina

duita a terme a càrrec

de la Comissió

Interdepertamental

de la Dona"

• ¿Quina és la postura d'UM da-
vant la modificació de la Llei
d'Espais Naturals que vol dur a ter-
me el PP?

Unió Mallorquina s'ha pronun-
ciat dient que era contrari a qué en
aquests moments es dugués a ter-
me la modificació d'espais natu-
rals. Això no significa que sigui con-
trari a modificar aquesta llei era
contrari al que es fa ara perquè: pri-
mer, creim que hi ha una certa
confusió i no hi ha una revisió téc-
nica total d'aquesta llei, per tant el
dia de demà es podran trobar més
errors materials que haurien de
motivar una altra modificació, i se-
gon perquè no hi ha una política
definida. Això és molt preocupant
perquè la gent del carrer no entén
perquè es pot, per exemple, per
part del Govern comprar Cala
Mondragó, i això costa a la
Comunitat mil cent milions, i en
canvi no compra altres espais que
crec que també és important pro-
tegir. Per una altra part, crec que
no s'ha pensat amb un impost-cá-
non intermunicipal que permeti
que aquests municipis que seis e-
xigeix que es protegeixin tenguin u-
na compensació económica per
part d'altres municipis que ho te-
nen tot construït, ja que es pro-
dueix una desigualtat, una injustícia
de cap a aquests municipis que es
veu que per protegir i per donar u-
na millora a tota l'illa, resulta que ell
surt molt perjudicat perquè no te-
nen ni ingressos per obres ni tenen
hotels, ni tenen llocs de feina. Jo
crec que si enlloc de precipitar-nos
com ha volgut el PP en aquesta
modificació, s'hagués tengut en

tes diades, no s'ha insistit en qué
el Conseller de Cultura hi anás, i
per això no hi he anat mai. No és
que tengui res en contra de les ce-
lebracions del vostre poble, al con-
trari, n'estic molt agraïda per les
seves atencions.

- El pacte amb el Partit

Popular es va fer en

uns moments que Unió

Malloquina no tenia les

aspiracions que té ara"

• En aquests moments en qué
s'està reconstruint el mapa europeu i
que els nacionalismes agafen un es-
pecial protagonisme, ¿quina és la se-
va opinió sobre aquests esdeveni-
ments? ¿i quin paper pensa que ha
de jugar UM en el mapa polític ma-
llorquí?

Jo estic molt esperançada per-
qué crec molt sincerament que
dins l'Europa de les Regions els
pocs partits nacionalistes i aquelles
regions on hi hagi partits nacionalis-
tes tendran molt a dir, i moltíssi-
mes més possibilitats de futur que
a aquelles on no n'hi ha. Per tant
crec que és el moment de tenir
uns partits nacinalistes forts a cada
comunitat, partits nacionalistes que
haurien de restar per una part cen-
trats en UM per la gent no socialis-
ta, i per una altra part en el PSM
per aquella gent que sí ho és. Crec
que la força que poden fer aques-
tes formacions nacionalistes da-
vant d'Europa, donada la nostra si-
tuació estratégica en mig de la
Mediterrània i amb molt bona co-
municació amb totes i cada una de
les ciutats europees, a més d'una
renda per càpita que s'hauria d'a-
profitar i mantenir, el que permet u-
na millor formació dels nostres
conciutadans, podria permetre en-
trar a Europa amb totes les garan-
ties de guanyar-hi en lloc de per-
dre-hi. Si per contra, en lloc d'a-
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	 converso

compte aquestes coses que crec
que són bàsiques, hi hagués hagut
una revisió molt millor i a més molt
més justa i tots aquests municipis
s'haguessin trobat realment justifi-
cats amb les seves actituds protec-
cionistes. No obstant, el PP vol pre-
sentar aquestes modificacions no-
saltres dins la mesura som per fi,
minoritaris i per una altra part hi ha-
via un compromís per part d'uns di-
putats, uns acords que s'havia
pres a unes reunions en qué no
s'havia dit no a la modificació, so-
bre tot a Menorca i Eivissa que ja
estava aclarada feia temps. Quant
a Mallorca hem deixat llibertat per
decidir que s'ha de modificar o no
modificar . En definitiva UM ha-
gués prevengut poder modificar a-
questa Dei quan aquests municipis
dels quals he parlat abans hagues-
sim estat presents.

• De qué ha quedat més satisfeta
i de qué ha quedat més endarrer de
la seva etapa com a Consellera

Més satisfeta, és molt difícil
perquè s'han fet moltes de coses
amb un espai de cinc anys, però jo
diria que estit molt satisfeta del Pla
d'Equipaments Esportius al centres
escolars que permetrà que tots a-
quests tenguin unes intal.lacions i
puguin conèixer totes les modali-
tats esportives. També en materia
d'educació, el nou model educatiu,
perquè crec que és l'ideal per una
comunitat com la nostra per poder
entrar a Europa amb totes les ga-
ranties d'esser uns ciudatants de
primera. I quant a Cultura destaca-
ria el Pla de Millorament de
Façanes que permetrà recuperar a
tots els pobles i a Ciutat aquestes
característiques de poble mallorquí
que té un valor molt important de
cara a la cultura i de cara al turisme
de qualitat que tots des itjam.

"del que més endarrer

he quedat és de poder

continuar amb

la política cultural"

També la política de publica-
cions i les grans exposicions que
han permés conèixer els nostres
pintors a l'exterior i ens ha permés
al mateix temps veure a la nosta
Ciutat molta de gent de fora.
Després vaig quedar molt satifeta
de la feina duita a terme a càrrec
de la Comissió Interdeperta- men-
tal de la Dona perquè crec que és
un bon mitjà molt imporant per a-
conseguir aquesta igualtat de la
qual parlávam abans i que encara
no existeix.

I.del que més endarrer he que-
dat és de poder continuar amb la
política cultural, que creia era posi-
tiva per al mallorquisme i per a-
questa comunitat Autónoma.

• Qué espera de la vida a partir
d'ara?

Bé, esper continuar fent feina
per uns ideals que són els que re-
presenten Unió Mallorquina i dur el
partit endavant per esser una alter-
nativa de govern per aquesta co-
munitat.

Miguel Ángel Campaner Fornés

Toni Moragues Picó
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Sa Fira
Un any més quan ja s'esgoten

els últims dies de la tardor per do-
nar pas a l'hivern, els firaires han
muntat les seves casetes. No hi
han mancat ni les típiques castan-
yes ni les barres de torró fort com
a preludi de les properes festes na-
dalenques.

El dia va acompanyar i molta de
gent va arribar fins a Sa Placa, des
dels més petits demanant la seva
joguina fins als més grans; está clar
que aquest dia el més important és
firar qualque cosa.
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Eposició de
cerámica i pintura

a càrrec de
Tonya Oliver i

Maribel Ordines

Molt interesant va resultar l'exposi-
ció que va restar penjada durant els
dies de Sa Fira al "hall" del centre de
salut Marines de Muro.

festes 	
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Teatre
"El tio Pep

se'n va a Muro"
Vaja per endavant l'enhorabona

a la Comissió de l'Ajuntament que
ha tingut el detall d'incloure una o-
bra teatral a la programació de la
Fira de novembre. Record que era
costum, a la meya joventut, tenir u-
na funció de teatre en aquesta da-
da.

El grup Llorencí de comèdia ens
va oferir la obra de Rubí i Servera
"El tío Pep se'n va a Muro".
Aquesta zarzuela, de prop de dues
hores de duració, és la germana
petita de "Ai Joaquim que has vin-
gut de prim", i amb el seu estrena
no va aconseguir l'éxit tan clamo-
rós com a la primera.

El tio Pep se'n va a Muro fou re-
presentada pel grup Ilorencí en
molt d'encert, i a mi me va agradar
més la part cantada que la parlada,
amb un diàleg popular i a moments
bastant fuit. Fou seguida per un pú-
blic bastant nombrós a la funció de
tarda i menys a la del vespre. Cal

senyalar que s'aplaudiren totes les
cançons i bastants de mutis.

Les cançons varen dur a la me-
ya memòria el dolç record de dies
més venturosos, perquè aquesta o-
bra fou representada per l'Agrupa-
ció Artística Murera el 15 de maig
de 1944, a aquest mateix teatre.

Amb aquesta funció, el teatre
ha inaugurat una fase de focos per
a la il.luminació de l'escenari, una
millora que era necessària, per tant
a qui correspongui, vaja la nostra
enhorabona.

Com anécdota vos vull contar
que el dis següent a l'estrena que

feien de "El tio Pep se'n va a
Muro" havia de passar en Franco
pel cruze de Sa Pobla, que va a
Alcúdia, i les al.lotes de l'agrupació
anaren a esperar-lo a l'encreument
,on hi havia unes cincentes per-
sons. Les al.lotes duien un ram de
flors per entregar a Franco i ell no
se va aturar, i les pobres tornaren a
Muro amb el ram i totes desil.lusio-
nades . Després recordarem i ri-
guerem amb la pel.lícula "Bienve-
nido Mr. Marshall".

F. P.

Exposició d'eines
i ormetjos de fora
vila en miniatura

A la biblioteca municipal, el
passat dia 14 fou inaugurada l'ex-
posició del moscarienc Macià
Tugores i Pons (1920-1986) forma-
da per eines en miniatura de les
distintes feines que els nostres pa-
drins feien al camp.

I Super Mountain Bike Vila de Muro
Un bon dia, no només per a la festa de Sa Fira, sinó també per als aficio-

nats a aquesta modalitat esportiva. Sol i molta participació varen esser les
notes predominants d'aquest diumenge matí al camp de Moto Cross Fora
Vila, on organitzat pel Moto Club Muro i Media Milla, i patrocinat pel Consell
Insular i l'Ajuntament va tenir lloc aquesta prova de Mountain Bike.

Un circuit dur de quasi cinc quilòmetres amb un itinerari de 7 voltes per
uns i 4 per als altres, en qualque bot molt espectacular va fer que el públic
es volcás amb aquests esportistes.

La classificació va quedar de la següent manera:
Aficionats de Primera: 	 Cadets:	 Locals:

1.- David Arrom	 Francisco Bordonau	 1.- Julià Nicolau
2.- Enrique Riera	 Juvenils:	 2.- Juan Llompart
3.- Miguel A. Cirer	 Vicente Llevana	 3.- Miguel Clamor

Aficionat Especial:	 Veterans:
Eulogio Alarcón	 Arnau Garau

Enhorabona als organitzadors per la seva bona labor, als corredors en
general per a la seva amplia participació i als locals en particular, perquè ens
feren disfrutar i qualcú ens va demostrar la perfecció dels seus bots. Tots
varen ajudar als èxit d'aquesta jornada, que esperam es repeteixin.
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Muro ara fa 100 anys

Novembre de 1892.
Composició de l'Ajuntament:
Batle: Miguel Moncades i

Escales, elegit dia 30 d'octubre
de 1892, per substituir Cristòfol
Rosselló i Mestre, que aquel l ma-
teix dia renuncia per motius de sa-
luj3exxc ti edat avançada.

Regidors: Joan Carbonell
Rotger, Bernat Carrió Noguera,
Jaume Serra Gual, Andreu Riutort
Auba, Miguel Seguí Palau i Miguel
Antich Munar.

Era Secretari de la Corporació:
Francesc Campamar i Carrió.

— 6 de novembre, Sessió or-
dinaria. Es Ilegeix un escrit del
Governa-dor; L'Ajuntament té cinc
dies de temps per ingressar la
quantitat de 680 ptes. i 62 cèn-
tims, import del primer trimestre
de les Escoles de Primera
Ensenyança.

Martí Cladera Fornés, lloga el
Claustre del Convent, per fer-hi

"corridas de toros". Endemés de
pagar cinc pessetes per "corrida",
es compromet a reparar tots els
danys que pugui sofrir l'edifici.

— 15 novembre. Sessió ordina-

ria. Per ocupar la placa vacant de
peó caminer, és elegit Joan Capó
i Carbo-nell, amb un sou de 456 p-
tes. cada any.

El Depositan i de l'Ajuntament
rep 5 ptes. del regidor Miguel

Seguí i Palau, que aquest ha rebut
de Martí Cladera, per haver cele-
brat una "corrida de toros" en el
Claustre del Convent.

— 20 novembre. Sessió ordina-
ria. La manca de liquidesa, obliga
l'Ajuntament a la venda de pins
del Comú. Es fixa el preu de 6 p-
tes. per pi i la tala es fará en el lloc
dit "Es Braç".

A causa de les febres que afec-
ten la població, l'Ajuntament acor-
da comprar sis pots de 30 grs. ca-
da un, de "sulfat de quinina", que
seran repartits entre les famílies
pobres de Muro.

— 29 de novembre. Sessió or-
dinaria. Es dóna autorització a
Martina Cerda i Fornés per cons-
truir una sepultura al cementen i de
la vila. Será la núm. 66.

Damià Payeras Capó

Novembre de 1992

Bisbe
Moncadas

Ens ha arribat per a l'Arxiu
Parroquial l'obra mecanografiada
"El Obispo Moncadas" (apuntes
biográficos). Obra de Mossèn Pere
Amorós i Bestard. Consta d'a-
quests capítols:

Nota introductòria.
1- "Fins al cel".
II - Los primeros pasos (1935-

1940).
III - En el Seminario (1940-

1946).
IV - En la Universidad Pontif. de

Salamanca (curso 1946-1947).
V - Sacerdote (ordenado día 5

de octubre de 1947).
VI - En la Universidad Pontif. de

Salamanca (curso 1947-1948).
VII - Rector del Seminario

Menor (1948-1956).
VIII - Director de Can Tápara

(1956-1968).
IX - Obispo (preconizado en 11

de diciembre de 1968).
X - Menorca (1969-1977).
XI - Solsona (1977-1989).
XII - Ultima etapa (5 agosto

1988 - 5 agosto 1989).
XIII - Maestro de oración.

XIV - "Exercicis del poble de
Déu".

XV - Escritos pastorales.
XVI - Carta de despedida.
XVII - Homilía funeraria.
XVIII - Testimonios.
XIX - "Post mortem".
XX - Vivir para Dios.
Final. Poema de "Los cinco dí-

as
Hi ha una fotografia i una nota

introductòria datada a Ciutat en el
desembre de 1990. Té 169 planes i
és el nombre 39 d'aquesta tirada
fotocopiada que ha realitzat aquest
bon amic del nostre bisbe, sacer-
dot carregat d'anys que el va a-
companyar com aspirant d'A.C.,
com seminarista.., una bona font
per a qui vulgui conèixer el nostre
selecte paisà.

Pere Fiol i Tornila
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En la Tercera Edat, en octubre, buñuelos
El mes de octubre ha sido más

movido que los meses anteriores
para la gente que tiene edad avan-
zada, que estaba a la sombra en su
casa, en vez de estar paseando
por el sol. Suerte han tenido aque-
llos que han podido disfrutar de la
brisa que se ocasiona en la playa.

Día 15 se hizo una excursión, tal
como esta bla programada y fue co-
mentada en la pasada edición.
Todo resultó bien, comieron en
"Los Melones" después bailaron,
regresando a Muro muy felices y
contentos.

Día 21 de octubre, por gentileza
de la sucursal en Muro de la Banca
March, los socios fueron invitados
a comer buñuelos, que fueron ela-
borados en la misma Asociación, y
que por cierto estaban muy apetito-
sos. Más de quinientos socios e
invitados puerdieron degustarlos.
El Ayuntamiento, representantes
de Cajas de Ahorros, Bancos,
Iglesia y unos socios protectores.
La Junta Directiva que preside el
Sr. Gamundí agradecieron la pre-
sencia de todos, y al Director de la
Banca March de Muro, en nombre
de toda la Directiva, le damos las
gracias. El acto se celebró con mu-
cha alegría, con un acento muy cul-
tural. Quiero que sepan los afilia-
dos que los buñuelos se comían en
la misma Asociación, pero si al-
guien pedía para un enfermo se le
daban. Caso especial fue que el
Vicepresidente Sr. Riutort entregó
en nombre de toda la Directiva una
bolsita con buñuelos a la socia de
más edad que tenemos en la lista.
Esta señora es Margarita Pascual
Saletas, que el día de la fiesta de
los buñuelos, día de las Vírgenes
21 de octubre, solamente le falta-
ban nueve días para cumplir los
ciento cuatro años. Su familia agra-
deció valorando mucho el detalle,
siendo para ellos una gran alegría y
dando a todos las gracias. A esta
señora la vimos con 104 años cum-
plidos, pero a los tres días entregó
su alma al cielo. Recuerdo cuando

cumplió los 100 años y se le hizo
un homenage, celebrando una mi-
sa en acción de gracias, en la cual
asistieron las Autoridades Locales,
Provinciales, Directiva de la
Asociación de la Tercera Edad, más
una multitud del pueblo. Ella hizo
llegar a todo el pueblo un consejo:
Teníamos que amarnos unos con
los otros. A las Autoridades pre-
sentes les dijo: Con vuestra mane-
ra de gobernar, debéis dar ejemplo,
si lo hacéis así el mundo vivirá en
paz. Pedimos consuelo para toda
su familia, para la difunta un sitio
en el cielo para toda la eternidad.

Día 5 de noviembre, fueron mu-
chos los asociados de la Tercera
Edad que asistieron a la misa que
se celebró recordando a D.
Francisco Mulet Palau con motivo
de sus veinticinco años de su
muerte. Allá escuchamos de boca
de unos señores que fueron muy a-
migos, sucesos y anécdotas vivi-
das con él. También el Concejal de
Cultura y el Director de Algebelí,
pero solamente hablaron de cosas
encontradas escritas, porque ellos
son jóvenes, tanto unos como o-
tros se basaron con la realidad,
dándoles la enhorabuena. El quien
escribe, es ya de la tercera edad,

pudiendo certificar que todo cuanto
se ha dicho es verdad. Habiendo
dejado, no poco para poder decir.
D. Francisco Mulet Palau fue en su
vida un reverendo bondadoso, de-
jando por el camino huellas, todas
dirigidas al bien, por tal razón le
consideramos ser merecedor de
pertenecer a la lista de personas i-
lustres de nuestro pueblo.

Bartolomé Riutort

21 algebeli



La Policía Local informa

informació 	

Xesca Ensenyat, premi Ramon Muntaner
l'obra guardonada es titula "Quan venia l'esquadra"

A Algebelí esteim de festa. Xesca Ensenyat, valuosa col.laboradora de la nostra revis-
ta ha estat guardonada amb el premi Ramon Muntaner de literatura juvenil, encara que
ella afirma que no fa una literatura per a joves, per a malalts o per a vells i que no creu
en aquestes distincions, Peter Pan per exemple, no es va escriure per a un públic juve-
nill. "Quan venia l'esquadra", és un llibre de les  memòries de Xesca Ensenyat des que te-
nia un any fins als tretze, i que fou escollit com a guanyador del premi, de entre les cinc
finalistes. Xesca, passa moltes temporades a Muro treballant en les seves obres, i de
entre elles podem destacar L'amagatall de Guipur", "Una moda fresqueta" ¡Vila Coppola"
gunyadora del premi ciutat de Palma 1984.

Durante estos días, concreta-
mente desde el 28 de octubre has-
ta el 10 de noviembre del año en
curso, se han venido realizando en
los dos colegios de Muro, San
Francisco de Asís y Guillem
Ballester i Cerdó, unas prácticas
con bicicleta de un parque infantil
de Educación Vial; en ellas se han
intentado buscar los objetivos ge-
nerales de la Educación Vial que es
la formación del comportamiento
del ciudadano, en este caso niño-a
en tanto que usuario de las vías pú-
blicas, ya sea en su condición de
peatón, como en la de conductor.

Esto nos permite entender la
Educación Vial como algo diferente
al mero aprendizaje de una serie de
normas y señales de circulación y
así como un aprendizaje de hábitos
de comportamiento que modifi-

quen las actitudes frente al fenó-
meno del tráfico, permitiendo así
unas relaciones de convivencia a-
cordes a la sociedad en que vivi-
mos.

Así el Objetivo Principal de la
Educación Vial es crear, desde los
primeros años de escolarización,
.una dinámica capaz de integrar en
el alumno:

— Conocimientos de las nor-
mas básicas de circulación.

— Creación de actitudes de res-
peto y responsabilidad ciutadana y

— Formación de un criterio mo-
ral autónomo, orientado a com-
prender y asumir el valor de la
norma, como garantía de la segu-
ridad.

Policia Local de Muro, sempre
al teu costat.

La Policía Local de Muro

II CONCURS
DE BETLEMS
NADAL 1992

1.- Es tracta d'un concurs de
betlems casolans, amb la
intenció de recuperar la tradició
dels betlems fami-liars. Hi
podran participar tots els qui ho
desitgin, sense limitació d'edat.

2.- El lloc de les inscripcions
será la Biblio-teca Municipal, des
del 14 fins el 23 de desembre.

3.- El jurat será designat per
la Comissió Organit-zadora i
passarà a visitar els betlems a
partir del dia 28 de desembre.

4.- Premis	 per	 als
guanyadors, segons moda-litats.
Es valorará l'origi-nalitat, l'esforç,
la partici-pació dels infants, etc.

5.- Tots els concursants
seran obsequiats.

6.- Els premis es donaran en
el	 trancurs	 d'una	 festa
nadalenca, que s'anunciarà
aportunament.

7.- Qualsevol cas no previst
en aquestes bases será resolt
pel jurat i la seva decisió será
inapel.lable.

Organitza patrocina:
Ajuntament de Muro.

Amb la col.laboració de:
Parròquia Sant Joan Baptista

i les associacions de pares
Col.legi Guillem Ballester i

CerdÓ, Col.legi Sant
Francesc d'Assís i Guarderia

Es Minyonet
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	 commemoració

Mossèn
Francesc
Mulet

El passat dia 5 de novembre
feia 25 anys de la mort de mossèn
Francesc Mulet i per tal motiu es
va celebrar una missa a l'Església
Parroquial. Seguidament i a la ma-
teixa parròquia, amb un intent de
recordar i també de donar a conèi-
xer la figura d'aquest personatge
murer, capellà, historiador i col.la-
borador de la nostra revista, parla-
ren distintes persones que el cone-
gueren o el van coneixent des de
distintes perspectives.

L'obertura de l'acte fou a càrrec
del Regidor de Cultura, Damià
Payeras, que va donar la paraula al
Director de la nostra revista
Miguel Ángel Campaner que va a-
nalitzar la figura de Don Francesc a
través de les dades i escrits
d'Algebelí antics que ens poden a-
judar a conèixer un poc un perso-
natge que pels anys que fa que ha
desaparescut molta de gent no co-
neix. Després va parlar Joan Julià,
també sobre la figura del mossèn,
de la seva col.laboració a la revista,
però d'una manera més personalit-
zada recordant que ells varen es-
ser companys de redacció. El da-
rrer en parlar va esser Mossèn
Antoni Fullana i Moragues, vicari de
la Parròquia de Muro en temps de
mossèn Francesc que ens va co-
mentar la figura del mossèn capellà
i les seves relacions amb el feligre-
sos.

Es volgué sumar també a a-
quest acte la Coral Miguel Tortell i
encara amb els darrers sons de La
Balanguera i 1" Estrella de L'Auba,
la germana de Don Francesc,
Dona Margalida Mulet, va donar
les gràcies a tothom per la seva as-
sisténcia, recordant l'amor que te-
nia pel poble.

Nosaltres des d'aquesta página
també volem rendir un petit home-
natge a la figura d'un antic col.la-
borador.
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cultura 	

Ajuntament de Muro - Área de Cultura

Avanç de les activitats progra-
mades per al mes de desembre de
1992:

— CONCURS DE BETLEMS-
NADAL 1992, organitzat i patroci-
nat per l'Ajuntament de Muro, amb
la col.laboració de la Parròquia i les
associacions de pares: Col.legi
Guillem Ballester i Cerdó, Col.legi
Sant Francesc d'Asís i Guarderia Es
Minyonet.

lnscripcions a la Biblioteca
Munici-pal, de dia 14 fins a dia 23
de desembre.

— EXPOSICIÓ DEL TALLER
D'ORNAMENTACIÓ NADALENCA,
que s'haurà fet a l'Aula d'Adults.
Dies 19 i 20 de desembre. Lloc:
Biblioteca Municipal.

— ELS INFANTS DE MURO
CANTEN NADAL, els escolars del
nostre poble, ens oferiran un esco-
Ilit repertori de cançons nadalen-
ques. Lloc i dia, s'anunciarà oportu-

nament.
— CONCERT: ROSSINI A LA

PART FORANA, a càrrec del
"Col.lectiu d'Artistes Lírics" i amb
motiu del segon centenari del nai-
xement del famosíssim músic ita-
lià. Diumenge dia 27 de desembre.

Lloc: Teatre Municipal.
— L'HORA DEL CONTE, contes

contats per "Na Caterina conta
contes". Dimarts dia 29 de desem-
bre a les 17'30 h. Lloc: Biblioteca
Municipal.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

KERABEN
Cerámica de Alta
Decoración

<„.

_...]siirhil

MURO, SUMINISTROS
DE ALBAÑILERIA, S. A.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

GRES
DE
NUL ES

Ctra. Marjales, s/n.
Apartado de correos 18

	
Tel 53 79 28

Fax. 53 81 11
	

07440 MURO (Mallorca)
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	 societat

X Aniversari de MASA

Amb motiu del X Aniversari de
la constitució de la sociestat MA-
SA, dedicada al subministrament
de material de construcció, es va
dur a terme un acte de germanor
amb dinar inclòs, al Barbacoa Son
Sant Martí, el passat dia 24 d'octu-
bre.

El president de la societat,
Miguel Mir, va dirigir personalment
i amb gran encert l'organització, de
la mateixa manera que durant a-
quests 10 anys a vetlat pel bon fun-
cionament de l'empresa, gràcies a
l'empenta i dinamisme que ha
trasmes a l'entitat.

L'amo en Toni Molinas, funda-
dor i Bernat de Sineu, que van per-
dre la vida un parell de dies abans
del dia de l'entrenyable commemo-
ració varen esser persones espe-
cialment recordades, guardant un
minut de silenci abans de l'inici de
l'acte.

Varen esser repartides unes pla-

ques a les empreses amb les que
es té relació, a tots els socis mem-
bres de MASA i també a tos els
mestres ja jubilats i que passaren
per la "casa gran" dels constructors
de Muro i que han donat les seves
ensenyances als mestres que po-
dem anomenar joves.

A mesura que eren cridats els
majors, l'emoció de totes les per-
sones assistents anava creixent ca-
da vegada més. Aquestes perso-
nes, totes plegades, formen una
generació de pioners en el món de
la construcció al nostre poble, en
un moment que tota lilia vivia bàsi-
cament del camp, i el "bum" turístic
va fer canviar la dinámica de la nos-
tra economia i com a conseqüén-
cia, la introducció de nous oficis
que sempre comporten un esforç i
un sacrifici que mareix el nostre
respecte i reconeixament.

Finalment, el president de la so-
cietat Miguel Mir, va dirigir unes

paraules a les persones que hi ha-
via a la sala, que foren molt aplaudi-
des i amb les quals va insistir en la
necessitat que en aquests mo-
ments de crisi, és quan és més ne-
cessari que tots els constructors
s'uneixin per formar una "pinya" i
sortir endavant.

La festa del X ANIVERSARI DE
MASA va servir per donar un reco-
neixement als mestres jubilats que
apareixen a la fotografia, que que-
dará com a testimoni de la història
de Muro, i també donar un missat-
ge d'esperança i confiança en el fu-
tur, en uns moments de crisi, en
que MASA pot tenir un paper im-
portant per a la superació de la ma-
teixa.

Miguel Ángel Campaner
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No pase un invierno más sin conocer las grandes
ventajas del sistema de calefacción que tiene:

Un bajo consumo, no ocupa espacio, no contamina, es
invisible, no precisa de tuberías, ni calderas,

ni radiadores
¡VENGA A VERNOS I SE

CONVENCERA!

INSTALCONFORT

Posiblemente
el mejor

sistema de
calefacción

PLAZA
INDUSTRIA

E 1-/[bAE"
C/ Rosario

RT

PLAZA
SA

MORA
Avda.

Salvador
  juaa

Aula d'Adults - Muro
Antic Quarter de la Guardia Civil

Activitats programades:

• TALLER D'ORNAMENTACIÓ
NADALENCA

Dies: 27 de novembre, 4, 11 i
18 de desembre de 1992.

Inscripció i informació: Aula
d'Adults. Matrícula: 500 ptes.

• TALLER DE PINTURA
Durada: 3 mesos.
Dies: Dimarts i dijous.
Horari: De les 1700 a les 20'00 h.
Inscripció i informació: Aula

d'Adults.
Matrícula: 1.500 ptes.
Inici: 12 de gener de 1993

• CONFERÈNCIES, obertes a
tothom:

— Dijous, dia 10 de desembre,
a les 20'00 h: Gastronomia -
Tradicions, a càrrec de Joan
Segura.

societat 	

Sopar familiar
dels afiliats al
Partit Popular
de Muro

El passat divendres, dia 6 de no-
vembre, se reuniren a un local de
les foranes de Muro, els afiliats al
Partit Popular de Muro, en voltant a
una taula preparada per voluntaris,
que dugueren a terme la seva tas-
ca a la perfecció.

Hi va assistir el President de la
Comunitat Autónoma de les Illes,
Don Gabriel Cañellas acompanyat
de la seva dona; el President del
Consell Insular, Don Joan Verger i
altres membres de la cúpula del
partit, com a convidats destacats.

Va esser una vetlada agradable,
de trobada entre seguidors i diri-
gents del partit i que va servir per
encentar la temporada, després de
les vacances d'estiu.
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Rádio Albuhaira un any més

Orella, orella que ben aviat co-
mençaran les emissions de Ràdio
Albuhaira després d'un Ilarg silenci
radiofònic a causa de les vacances
estiuenques i d'una reestructuració
técnica.

Hem sentit que hi haurà una no-
va programació que inclou un ma-
gazin de tres hores de durada fet
per un equip entusiaste que inten-
tará exprémer tot el suc de la fruita
de la comunicació els dissabtes de
matí. També seguirá l'informatiu lo-

cal que será puntual i concret a
l'actualitta de les notícies.

Finalmentl, el capvespre, hii
haurà un grapat d'espais musicals,
en la línia dels que férem els altres
anys.

Encara no tenim la data de co-
mençament de les emissions, però
vos anirem informant de totes les
novetats.

AUTOSCNICIO
C111 13111.

Calle Mayor,62 Te1.537478

MURO - MALLORCA
Plaza Sant Marti,5	 Te1.537818

MURO - MALLORCA
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coneguem Mallorca 	

Sa Talaia
de
La Victòria

Si volem arribar a Sa Talaia de
La Victòria, situada al terme munici-
pal d'Alcúdia, ho podem fer per dos
camins diferents, cada un dels
quals té el seu encant i la seva difi-
cultat.

Un és prou conegut per tothom.
Només cal que demanem permís
a l'ermita de La Victòria i seguim el
caminoi indicat amb un rètol. Quan
arribem a una bifucarció ens troba-
rem dos camins i hem d'agafar el
de la dreta. Passarem pel Coll des
Clot i arribarem fàcilment al cim de
la muntanya on encara es conser-
ven alguines ruines d'instal.lacions
de sentinelles, usades durant la
guerra civil.

L'altre, en canvi, és un poc més
llarg i complicat però ens permetrà
gaudir d'unes vistes panoràmiques
molt més variades i inaudites com
per exemple el Cap de Pinar, el pa-
ratge del qual pertany actualment
al Ministeri de Defensa. L'itinerari
comença igual que l'anterior per() a
la cruïlla haurem de voltar pel camí
de l'esquerra que es troba perfec-
tament marcat i és ple de cárritx i
ben espès. D'aquesta manera, pu-
jarem per la Penya Roja i bordeja-
rem els seus penya-segats fins arri-
bar al cim anoment Penyal des
Conó des Moro perquè es suposa
que el conó del segle XVII que hi
ha pertanyia a un moro. Des del
cim es veu la punta extrema del
Cap de Pinar i, a l'esquerra, molt
més Iluny, la punta de la península
de Formentor.

El camí de tornada, el farem pel
mateix que hem utilitzat i ja conei-
xem, i, en arribar a la bifurcació,
seguirem recte fins a trobar la
Talaia tal com hem explicat abans.

Tant si ho feis d'una manera
com l'altra, pensau amb el menjar i
sobretot amb l'aigua perquè allá no
n'hi ha.
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Algebelí Verd
NO EMMAGATZEMIS
UN ARSENAL QUÍMIC.

ABRILLANTADORS,
AMBIENTADORS,
L'ANTICONGELANT DEL
COTXE, DESATASCADORS,
DETERGENTS, AEROSSOLS,
PILES, PINTURES,
TERMÓMETRE...

LES POTENCIALS
CONSEQÜÈNCIES DAMUNT
EL MEDI AMBIENT DE TOTS
ELS PETITS PRODUCTES
QUÍMICS QUE S'UTILITZEN
HABITUALMENT A LES
NOSTRES LLARS SÓN
ENORMES.

EMPRA LLEIXIVET AMB
MODERACIÓ. LES PILES
ELECTRIQUES JA
EMPRADES, TORNA-LES A
L'ESTABLIMENT ON HAS
ADQUIRIT LES NOVES.
MAI HAS DE TIRAR
PRODUCTES QUÍMICS PEL
WÁTER.

vos recomanam...

El llibre elaborat per l'Earth Works Group i que amb el títol "50
coses senzilles que tu pots fer per salvar la terra" ens explica
els problemes que arrel de la industrialització i de l'estil de vida
occidental sofreix el nostre planeta, i les coses que nosaltres com
a individus podem fer per millorar el nostre entorn. És un llibre
molt interessant que us recomenam sincerament i que no us
costará res, ja que "la Caixa" el reparteix gratuïtament a les seves
oficines.
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Plataforma en Defensa de la Llei
d'Espais Naturals

Ja són moltes les vegades que
els mallorquins hem hagut de sortir
al carrer per defensar el nostre te-
rritori, sempre amb un gran èxit de
participació i de resultats. Basta re-
cordar els casos d'Es Trenc, Sa
Dragonera, Cabrera, etc.

Una vegada presa en considera-
ció per part del Parlament Balear la
proposició del grup PP-UM per
modificar la LEN, comença la trami-
tació en ponència i comissió.
Posteriorment tornará al Ple per a
la seva aprovació definitiva.

Davant els forts interessos que
mouen al PP i al Govern Balear, la
manifestació dels espais naturals
és l'únic instrument que queda al
poble mallorquí per impedir novas
agressions al nostre territori.

El Partir Popular vol modificiar la
Llei d'Espais Naturals a fi de afavo-
rir els interessos de mitja dotzena
d'especuladors i deixa práctica-
ment sense cap protecció Eivissa i
Formentera. Més d'un 15% deis
espais naturals a les Balears queda-

ran parcialment o totalment des-
protegits si s'aprova la Proposició
de llei que el grup parlamentari PP-
UM ha presentat al Parlament
Balear. La pressió deis promotors
immobiliaris está guanyant la bata-
lla i en aquests moments s'està a
punt de modificar la Llei d'Espais
Naturals excloent 10 espais i can-
viant el grau de protecció a totes
les áreas d'Eivissa i Formentera on
gairebé la Llei quedará derogada.

A Mallorca es pretén excloure
una superfície de 1.315 hectáreas
que afecten a sis espais naturals. A
cinc deis sis casos es tracta de
desprotegir-nos per facilitar la
construcció d'urbanitzacions i
camps de golf,

A Menorca es lleva un espai
sencer, Cala Alcaufar, d'una super-
fície aproximada de 130 hectáreas,
a fi de permetre la construcció d'un
camp de golf i un complex hoteler.

A Eivissa s'exclouen unes 516
hectáreas de tres espais actual-
ment protegits, amb l'objectiu de

permetre la construcció d'un camp
de golf, apartaments i un port es-
potiu. D'altra banda tant a Eivissa
com a Formentera es rebaixa el
grau de protecció de tots els es-
pais naturals, ja que a pesar de
mantenir els noms d'Área Naturals
d'Especial Interés i d'Área Rural
d'Interès Paisatgístic, de fet es
modifica a la baixa la normativa
que protegeix aquests espais. En
concret la parcel.la mínima edifica-
ble de les Áreas Naturals passa
de 20 hectáreas a 3 hectáreas i la
de les Áreas Rurals de 3 hectáreas
i 1 hectárea.

Aquesta darrera modificació
permet que uns terrenys situats a
les Salines d'Eivissa, deis quals és
accionista la família del president
de la Comunitat Autónoma es pu-
guin construir-hi una parcel.lació
rústica.

Plataforma en Defensa

de la Llei d'Espais Naturals

Superfície exclosa de la LEN
	

amenaces

Son Real
Portals Vells-Cla Falce)
Felanitx

Puig de Sant Miguel
Gaieta Gran
Son Quint, Son Vida, etc.
Cala Aucalfar
Sa Sal Rossa
Sa Talaiassa
Serra de Sa Coya Santa

750 ha
150 ha
30 ha
10 ha
25 ha

250 ha
130 ha

6 ha
10 ha

500 ha

golf i urbanització

urbanització i hotel
golf i urbanització

desconegudes
golf i hotel

golf i urbanització
golf i urbanització

urbanització
camp de golf

port esportiu i parcel.lac.

Superfície afectada per la rebaixa del Grau de Protecció

Eivissa
	

24877 ha	 parcel.lacions
Formentera
	

3496 ha	 parcel.lacions
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Societat protectora d'animals i plantes de
Mallorca

La Societat protectora d'animals i plantes ha decidit di-
vulgar els punts més destacats de la llei 1/1992 de 8 d'abril,
de protecció d'animals que viuren a l'entorn humà.

El posseïdor d'un animal tendrá l'obligació de mantenir-lo
en bones condicions higiénico-sanitàries i realitzarà qualse-
vol tractament preventiu que hagi estat declarat obligatori
(Títol I, art.3).

Es prohibeix:
a) Torturar, maltractar i infringir danys, sofriments o

molèsties gratuïtes als animals. (Títol I, art. 3).
b) Abandonar-los. (Títol 3, art 3).
c) Mantenir els animals en estat de desnodriment o se-

degosos sense que obeeixi a prescripció facultativa. (Títol
3, art. 3).

d) El sacrifici no eutanásic dels animals. (Títol I, art. 3).
e) Vendrels als menors de 18 anys i als incapacitats,

sense l'autorització d'aquells que tenguin pàtria potestat o
custòdia. (Títol I, art. 3).

f) L'ús d'animals a festes o espectacles, en els quals pu-
guin ser objecte de mort, tortura, mals tractes, danys, sofri-
ments, tractaments antinaturals, o en els quals pugui ferir la
sensibilitat dels espectadors. (Títol I, art. 4).

Els Ilocs destinats a l'estada a repòs dels animals hauran
de disposar d'aigua potable 1 el seu disseny haurà de per-
metre la seva protecció contra la forta acció dels rajos solars
i la pluja. (Títol II, art. 22).

Si el ca ha d'estar fermat la major pat del temps, és obli-
gatori deixar-lo lliure una hora al dia com a mínim perquè
pugui fer exercici. (Títol II, art. 22).

Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de
10.000 a 50.000 ptes. i les molt greus de 250.000 a
2.500.000 ptes.. (Títol VII, art. 48).

Seguidament us facilitam el número de telèfon de la Protectora d"animals de Can Picafort

85 01 06   

ALGEBELI 

PERSONA RESPONSABLE
Y CON EXPERIENCIA

SE OFRECE

sopar de sa panera
nadalenca...

i relaxa't. 

PARA CUIDAR ANCIANOS
POR LAS TARDES Y

FINES DE SEMANA POR HORAS
Tel. 53 82 54
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Deixa
Astorat...

• El mal estat en qué es troben
les voreres de l'avinguda Santa
Margalida fins al Col.legi Públic.
Justament cada dia hi passen
molts de nins. No estaria de més
que el responsable d'obres hi
donas una volta a peu.

• La sembrada de senyals de
trànsit a tot el poble.

• La manca de sensibilitat vers
la col.locació d'alguns senyals a de-
terminades façanes de gran valor
artístic. Tanmateix és qüestió d'e-
volució cultural. (Vegeu ca dona
Amalia Massanet).

¿Per on anirá, l'amon Pere, per arribar a ca seva sense

infringir cap senual de circulació?    

• Que a hores d'ara no s'hagi
niciat ja un catàleg per evaluar les
cases amb interés històric i estètic
del poble de Muro.

És
d'Alabar

• Que l'Ajuntament de Muro,
juntament amb la Universitat de les
Illes Balears, organitzin les I
Jornades de Cultura Popular a les
Balears. Vos recomanam que vos
hi inscrigueu.

• La restauració del rosetó de
l'esglesia de Sant Francesc i la re-
cuparació dels rellotges de soll del
claustre del convent.
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\
cokixeris PERE VERGÉS DE BOOGRAFIES

CAIXA DE CAIALLINVA

cultura

Ressenya
Bibliográfica

Mercè Rodoreda
Edicions 62. Barcelona, 1992
(Col.lecció Pere Verges de biogra-
fies)

Mercè Rodoreda (1908-1983) és
la novel.lista més important de la li-
teratura catalana. La seva produc-
ció i la seva vida són analitzades en
aquesta biografia per Carme Arnau
en un primer intent d'englobar l'o-
bra i l'existencia de Mercè
Rodoreda. En ella es remarquen els
aspectes de la vida de l'escriptora
que més va tractar literàriament a
les seves novel.les.

ALGSBELI
sa panera
de Nadal

diversió

Hi esfau tots
convidats

"o141(aclee

eaktu4a

popitu4

a les laimps
Ai-o 9/70 o63e~- c( 7993

L'Ajuntament de Muro i la Universitat de les Illes Balears, amb la col.laboració de
diverses entitats i institucions de les Illes, convoquen les Primeres Jornades de Cultura
Popular a les Balears per al mes de gener de 1993. Amb aquesta iniciativa es pretén posar
en marxa tot un pla per potenciar i coordinar la recerca i la divulgació de la cultura popular
i tradicional de les Balears i, en definitiva, assegurar-ne la supervivència.

La primera edició de les jornades tractarà singularment dels balls, les músiques i les
indumentàries tradicionals de les Illes. Tal vegada són aquests, a llores d'ara, els elements
Inés negligits en l'estudi de la nostra cultura popular. A més de les conferències, les taules
rodones i les ponències, s'han programat una sèrie d'activitats per a cada dia de les
Jornades.

Els mallorquins, els menorquins, els eivissencs i els formenterers, els grups de ball de
bot i tothom que estigui interessat en la cultura de les Illes Balears resten des d'ara
convidats a participar en els debats i en la resta d'actes d'aquest primer encontre, que ens
permetrà fer una anàlisi objectiva i crítica de la situació del folklore a Mallorca, Menorca i
les Pitiüses.

Aquestes jornades, en definitiva, volen contribuir de manera decidida a recuperar,
conèixer i divulgar el patrimoni cultural de les Balears, i amb aquesta intenció les
convoquen l'Ajuntamcnt de Muro i la Universitat de les Illes Balears.

PONÈNCIES I COMUNICACIONS

1.- Musicologia popular a les Illes. Història i situació actual.. Ponent: Xavir
Carbonell.
Taula rodona: Joan Miralles, Victorí Planells, Baltasar Bibiloni, Eugeni Canyelles, Xavier
Carbonell. Moderador: Joan Parets.

2.- Danses i halls populars.

Ponents: Guillem Bernat, Joan Marí, Josep Costa.
Taula Rodona: Gabriel Janer, Joana Domenge, Guillem Bernat, Joan Marí, Josep Costa.
Moderador: Jordi Cloquell.

3.- Indumentària del segle XVIII.

Ponent: Bartomeu Mulet.

Taula rodona: Lina Sansano, Gabriel Julià. Josep Canyelles, Nicolau
Bartomeu Mulet. Moderardor:Andreu Ramis.
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Vicenç Sacarès Gelabert, jugador del R. Mallorca

En Vicenç és un jo-
ve murer

de vint anys, que
actualment forma
part de la plantilla

del R. Mallorca.
El matí d'un assole-

llat
dissabte ens va re-

bre a ca seva i amb
ell vàrem mantenir

aquesta entrevista.

1.- Per raons d'edat, cree que ets
contemporani a "la quinta del co-
lumpios" i a "la quinta del campet".
On començares a pegar les primeres
pilotades?

No, encara que era dels més jo-
venets. Vaig tenir temps de jugar al
campet, turnavem aquest camp
amb el que hi havia darrera la fábri-
ca del ferro.

2.- Creus que Muro ha canviat
quant a infraestructures? Com creus
que ho té un jove del poble per po-
der practicar un esport?

Ha canviat bastant, ara hi ha
més intal.lacions, pareix que s'en
cuiden més del futbol i si a qualcú
li agrada i el vol practicar, no té pro-
blemes, ja que és una manera de
gaudir i passar una estona agrada-
ble.

3.-Amb quin equip tingueres la
primera fitxa federativa, i com re-
cordes aquells primers anys?

Amb el Poblense l'any 83-84
dins la categoria d'Alevins. Vaig a-
rribar de la rná d'en Rafel Payeras
"Xifoner", gràcies a en Toni
"Xato" que I'li va dir que ho estava
fent bé amb el Can Picafort. Allá hi
tenc molts d'amics, ja que hi vaig
jugar vuit anys.

El meu primer entrenador va es-
ser en Rafel durant els dos primers
anys a la categoria d'Alevins i des-
prés dos més de Juvenil. Tenc un
gran record d'en Rafel perquè em
va ajudar molt i era un gran amic.
Em divertia jugar amb ell.

4.- Amb quins equips has jugat i
com valoraries el recorregut per les
distintes categories?

He jugat sempre a Sa Pobla,
fins l'any passat, que vaig anar al
Mallorca. Fins que no vaig passar a
jugar amb el primer equip del
Poblense, jugava per divertir-me i
perquè m'agradava el futbol; però
Ilavors es veu que hi ha més ten-
sió, més nervis, en definitiva, que
és un altre ambient.

5.- Ja dins el Mallorca, a segona
divisió i entre professionals, ¿com et
trobes?

Jo veig molt d'ambient d'equip.
La veritat és que m'hi trob molt a
gust. La cosa ja va molt més se-
riosament, és molt distint a jugar
amb un equip de juvenils, i fins i
tot, jugar amb un equip de tercera
divisió.

6.- Després de la derrota del
Barça enfront del CSK de Moscou
en Copa d'Europa, ¿no creus que el
pont més ferme del Mallorca amb la
Península está a punt de caure, ja
que pareix que Cruyff no conti-
nuará? ¿Te vendria de gust traves-
sar el Cruyff-Serra Ferrer-Bridge,
encara que els teus colors siguin
molt blancs com els de Nadal?

Jo sóc blanc, però del Tenerife.
No crec que en Cruyff continuï
amb el Barca, ja que per mi és un
dels millors entrenadors del món. I

contestant a l'altra qüestió, per su-
posat que m'agradaria jugar amb
el Barca, i amb en Milà, ja que són
dos equips que fan el futbol que
m'agrada a mi i a cinquanta mi-
lions de persones més.

7.- Després de la segona part que
vàreu fer contra el Castelló, una ve-
gada dins el Hit, ¿guantes vegades
tornares jugar mentalment aquel!
partit?

Hi pens més i m'ho rumü més
quan em surten les coses mala-
ment, intentant trobar una solució,
encara que també m'agrada recor-
dar si faig les coses bé i ho torn
a gaudir. De totes maneres s'han
de jugar els partits amb el cap,
però a dins el camp, que dins el Hit
en guanyarem pocs.

8.- Ens diries una fita que t'ha-
gis plantejat a curt termini i una a
llarg termini?

En aquest món del futbol, que
és tan mutable, aspir a tot, ja que
som inconformista, no puc plante-
jar-me unes fites concretes, aspir al
màxim, el temps ja contestará a-
questa qüestió. No crec que jo si-
gui un fenomen, però s'ha de ser
ambiciós i al mateix temps humil,
Ilavors surt el que surt.

9.- On t'agradaria viure els prò-
xims anys?

A Mallorca viuen molt bé, i de
moment, és un poc prest per parlar
del meu futur, ja que jo tenc quatre
anys més de contracte amb el
Mallorca.

10.- Per acabar ens podries con-
testar breurment:

un jugador - Laudrup
un menjar - espaguettis
un entrenador - Rafel Payeras

"Xifoner"
una prenda - un xubasquero
una top model - Claudia Schiffer
un polític - no contesta
un ideal - Les idees de Juaquín

Sabina
un lloc per divertir-te - Un bar

amb els amics
un músic - Joe Cocker.
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Espanya, Subcampeona del Món
de Pesca Submarina per Equips

L'esquip espanyol, capitanejat
pel murer Joan Ballester
Moragues, va aconseguir el pas-
sat mes d'octubre en aigües de
Porto Cristo, el Subcampionat del
Món de Pesca Submarina per e-
quips, aconseguint el títol mundial
l'equip italiá. També un italià Enzo
Mazzari va aconseguir el títol indi-
vidual, igualant amb aquest tercer
títol el récord fina ara ostentat pel
nostre campeoníssim Josep
Amengual.

El trio Amengual-Carbonell-
Lachica partien com a clars favo-
rits, però el mal temps i la bona la-
bor dels italians varen impedir la
victòria final, encara que
Amengual va aconseguir guanyar
l'etapa del diumenge, no va poder
saltar la diferència de punts que
el separava de l'italià. El també ma-
llorquí Pedro Carbonell aconseguí
la sisena posició i l'andalús Manolo
de Lachica el setè.

A pesar d'aconseguir un honrós
Subcampionat del Món el capità i
seleccionador Joan Ballester no
está del tot content, perquè com ell
ens diu...

Fent-se el Campionat a
Espanya i més concretament a
Mallorca es com si tinguéssim l'o-
bligació de guanyar, com ha passat
als altres campionats de Món dis-
putas en territori espanyol. La veri-
tat és que aquesta responsabilitat
ha pesat molt sobre els compo-
nents de l'equip espanyol, que ha
vist que després d'uns entrena-
mentsi una preparació com no
s'havia fet mai, i per diverses cir-
cumstàncies, algunes no esporti-
ves, hem vist que la nostra il.lusió
no s'ha complida i ens havíem de
conformar amb el Subcampionat.

• Però en Josep Amengual ha de-
mostrat esser tot una figura a pesar
del seu 48 anys.

Sí, és veritat, però hagués po-
gut aconseguir fàcilment un altre tí-
tol del món si les circumstàncies

haguessin estat mínimament favo-
rables. La zona escollida per l'orga-
nització no ens va afavorir per res,
tampoc va afavorir que aquesta
mateixa organització, per falta
d'embarcacions, deixà que els ita-
lians i francesos duguessin les se-
ves pròpies barques, més ràpides
que les nostres, a més que aviat
vàrem comprovar que per agafar
anfosos s'havia de pescar a una
profunditat de 35 a 45 metres, una
profundidat a la qual els nostres
pescadors no estan acostumats.
Sense oblidar en cap moment que
en Mazzari és un molt bon pesca-
dor, que per qualque cosa ha acon-
seguit tres Mundials.

• Una pregunda obligada, ¿qui-
nes diferències hi va haver amb el
Mundial de Muro?

El Mundial Muro 85 té molt bo-
na premsa dins el món de la pesca
submarina, va esser un èxit rodund
i prova d'això és que després d'ha-
ver passat 7 anys des d'aquell
Mundial, darrerament encara dos
països, Sudáfrica i Argélia, m'han
demanat la col.laboració per orga-
nitzar-ne un als seus respectius paï-
sos, encara que els vaig voler recal-
car que per aconseguir una cosa

així es necessitaven l'ajuda de tot
un poble, única manera d'aconse-
guir el millor campionat de tota la
història de la pesca submarina,
com així está reconescut el
Mundial Muro 85 per tots els paY-
sos que varen estar presents.

Els dos campionats no són
comparables, sobretot per un pro-
blema de temps, mentre el de
Muro es va preparar durant 2 anys
aquest es va fer en dos mesos i es
va haver de deixar moltes coses a
la improvisació, sobretot amb la
qüestió de la mar, el que va perju-
dicar notablement l'equip espanyol
que no tenia els aventatges nor-
mals de l'equip anfitrió.

• El Mundial ha estat pol.lémic i
pareix que la Pesca Submarina no
tan sois desperta grans passions sinó
també té detrectors. ¿Com a amant
d'aquest esport qué ens comentaries
d'aquest tema?

Comencem dient que hi hagut
dues classes de detrectors: un el
GOB que per principi s'oposen a
tot per donar de qué parlar, i al-
tres, els que tenen escoles de bus-
sejar, que només miren la butxaca,
és el seu negoci, donant la casuali-
tat que molts d'aquests han estat
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els deprededors més grossos de la
mar en altre temps, agafant peix,
crustacis, espoliant restes... sem-
pre emprant mitjans prohibits i de
cara a la cartera.

La pesca submarina és la pesca
més selectiva que existeix. Veus el
peix, saps el que agafes. Hi ha uns
pesos mínims que s'han de respec-
tar i a un campionat suposa penalit-
zació no fer-ho. A un mundial on
teòricament hi ha els pescadors
millors del món, s'agafa menys
peix que una barca d'arrossega-
ment en un dia.

• Per acabar, ¿ens pots parlar del
teu equip?

Estic admirat dels pecadors que
formen l'equip nacional, ja que nor-
malment teníem tres dies de con-
centració per setmana i ells encara
dos dels quatre dies de descans, a-
naven a entrenar-se.

Això va fer possible que es po-
gués pescar a una profunditat su-
perior als 35 metres. Ens aixecà-
vem molt de matí, a l'aigua, sopa-
vem i ales 10'30 h. ja érem a l'habi-
tació perquè estàvem esgotats. I
tot això, esportistes amateurs que
no tenen compensació económica
per guanyar un campionat.

El meu sincer agraïment i felici-
tació a Amengual, Lachica,
Carbonell, Juan Ramón, Alberto
March, Carlos Obrador, Xim Román
(que per cert és del Murense), ja
que tots es varen esforçar per a-
conseguir la victòria, cosa que no
va esser possible, però ¿quants
d'esportistes es conformarien amb
un subcampionat del món?... És el
problema d'estar mal acostumats.

Cross
Escolar

El pasado sábado día 7 de no-
viembre se celebró el primer con-
trol de Cross Escolar. Esta vez co-
rrespondió a un pueblo pequeño y
muy bonito, Mancor.

Se dieron cita unos 600 atletas
de diversos puntos de la isla: Sa
Pobla, Pollensa, Pto. Pollensa,
Alcudia, Muro, etc.

La participación murera fue nu-
merosa y brillaron, como es de cos-
tumbre, a un alto nivel. Gran parte
de este éxito corresponde al moni-
tor Juan Comas, por su gran labor
con los niños.

El circuito que eligieron fuy
muy duro, un auténtico rompepier-
nas, con bajadas y subidas muy
pronunciadas y llegada final en el
campo de fútbol, donde les espera-
ban gran cantidad de espectadores.

En la prueba de Iniciación
Masculina (500 m.) ganó con gran
autoridad Busquests Tomás (Muro)
y en cuarto lugar Jaime Alzamora.

En la carrera de Benjamines
Mas-culino ganó con facilidad el
murero Paco Tugores Sastre, sobre
una distancia de 1.000 m. Este a-
tleta estrenaba categoría, por lo
que creemos que este año será
muy difícil mantenerse imbatido.
En cuarto lugar entró Tófol Sastre,
en una buena carrera.

En féminas, Montalá ocupó el
tercer lugar en una dramática llega-
da.

En Alevines el murero Toni

Tugores, a pesar de realizar una sa-
lida mala, fue remontando posicio-
nes hasta terminar en un meritorio
tercer lugar, después de una gran
carrera. Toni al igual que Paco, ha
subido de categoría y tendrá que
sudar mucho la victoria.

En féminas, Quevedo ocupó el
tercer lugar en una carrera muy dis-
putada. Esta atleta también es de
primer año.

En Infantiles, el poblense Martín
Mir ganó con suma facilidad, segui-
do en .tercer lugar del gran atleta
murero Miguel Martorell.

En féminas Isabel Portell (Muro)
ganó con facilidad.

En Cadetes, la fémina Margarita
Portell ocupó el tercer lugar.

La próxima cita es para el día 21
de noviembre en Sa Pobla. Os ten-
dremos informados.

Crossman

Atletismo
Después del largo descanso de

los atletas mureros, hace 20 días i-
niciaron los duros entrenamientos
para dar el máximo el próximo 7 de
noviembre, fecha en la que empie-
zan las pruebas de cross popular.

Entre tanto, para empezar a ro-
dar, el monitor Juan Comas se lle-
vó unos cuantos para participar, el
pasado 25 de octubre, en la presti-
giosa carrera popular de Inca.

La XIII Carrera Popular Fires
d'Inca, reunió un total de 700 atle-

OBERTA PREINSCRIPCIO
CURSOS DE FORMACIO

Introducció i secretariat d'informàtica
Dirigit a joves, adults i gent d'empresa

- Introducció a la informática	 - Bases de dades
- Sistema operatiu MS-DOS	 - Full de càlcul (Gràfics)

- Procesador de texte

Ofertes en ordinadors i impresores
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Moto Cross
El pasado domingo día 28 de octubre, a las

10 horas, en el circuito de Binifalda de Sant
Joan, se celebró la penúltima prueba del
Campeonato de Baleares de Moto Cross.
Organizado por la Peña Motorista Sant Joan,
tuvo una notable aceptación entre el público
del Pla de Mallorca, y donde la máxima figura
de la jornada matinal fue el piloto murero Toni
Sacarés, brillando con luz propia y clasificándo-

se en primera posición en la categoría Junior-Senior 125-250 c.c., sin quitarle méri-
tos al otro piloto también murero Bernardo Perelló, que consiguió clasificarse en la
sexta posición, a pesar de ser el primer año que participa en esta modalidad.

En la categoría de Juneniles 80 c.c. los dos piltosos del Moto Club Muro, Pep
Gelabert y Xisco Cardell, tuvieron una notable actuación quedando tercero y quin-
to respectivamente.

En categoría de Alevines 60 c.c. buena actuación de Pep Poquet y Joan Toni
Sánchez, quedando segundo Pep y tercero Joan Toni, lo que les ha valido, a una
prueba vista del final del Campeonato, el Subcampeonato de Baleares para Pep
Poquet y la tercera posición para Joan Toni Sánchez.

Categorías

• Junior-Senior 125-150 c.c.	 • Juveniles 80 c.c.	 • Alevines 60 c.c.
1.- Toni Sacarés
	

1.- Juan Villalonga
	

1.- Toni Torres
2.- Miguel Rico
	

2.- Biel Pons
	

2.- Pep Poquet
3.- Juan José Pons
	

3.- Pep Gelabert
	

3.- Joan Sánchez

Tramos cronometrados
de Enduro

El 8 de noviembre, a las 10 horas, en el restaurante Can Arabí de Binissalem,
se celebró la última prueba del Campeonato de Baleares de dicha modalidad.

El recorrido tenía una longitud de 3.400 metros, habiendo un tramo lento, de
roca, y una parte rápida, entre caminos vecinales. Se dió una primerada pasada de
entrenamiento, y después, tres pasadas, para marcar la mejor suma de cronos.

Soberbia actuación de los pilotos mureros que arrasaron en las categorías de
250 c.c. y 125 c.c., donde Toni Sacarés volvió a demostrar que sobre una motoci-
cleta de estas características y tratándose de ir rápido, pocos mallorquines pue-
den igualarle, quedando primero en categoría de 250 c.c. y primero también en la
clasificación Scratch, quedando el final dell Campeonato como Subcampeón de
Baleares.

A destacar también la primera posición en categoría 125 c.c. a nuestro vetera-
no Martí Poquet, que además se alzó con el Campeonato de Baleares.

Y como colofón a la jornada, destacar también la excelente actuación de
Bernardo Perelló que se clasifició cuarto en la categoría de 125 c.c. y al final
Subcampeón de Baleares de su categoría.

Toni Pereó

Martí Perxat

Pifol Pérelló

tas de todas las categorí-
as.

En las categorías inferio-
res participaron 540 atletas,
miembros de distintos cole-
gidos de Inca y comarca. La
distancia, nueva y muy lar-
ga, para los más pequeños
supuso 1.800 metros. Los
atletas mureros corrieron
muy bien y con diferente
suerte al final.

Clasificaciones

• Pre-Benjamines:
Ganó el murero Paco

Tugores Sastre (Colegio
Guillem Ballester i Cerdó).

• Infantiles:
El 2. 2 clasificado fue

Martín Mir (Sa Pobla), que
entrena a las órdenes de
Juan Comas.

• Cadetes Femenino:
Ganó Margarita Portell

(Muro).
• Senior Femenino:
Juana Cabanellas se cla-

sificó en segundo lugar.
Hubo trofeos para los

tres primeros clasificados y
un vale de 5.000 ptas. en
material deportivo al gana-
dor.

A partir del mes de no-
viembre empiezan las
pruebas del Campeona-to
de Cross y les tendremos
puntualmente informados.

Aprovechamos la oca-
sión desde estas páginas
de Algebelí para hacer un
llamamiento a los padres,
para que motiven a sus hi-
jos a practicar el atletismo,
que es un deporte sano, no-
ble y sin contacto físico, ni
violento.

Muro siempre ha tenido
buenos atletas y con canti-
dad lograremos calidad. Y
recuerde: "Cuerpo sano,
mente sana".

Crossrnan

Antoni Cloquell Tauler
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Maria J. Moreno Marín Francesc Riutort Tortell Antonio Sales Miralles

El passat dia 16 d'agost, a
l'Església de Sant Albert Magne,
de la Platja de Muro, va rebre per
primera vegada el Pa dels Ángels la
nina Maria J. Moreno Marín.

Les nostres felicitats per a la ni-
na, als seus pares José i Mari, als
seus germans i familiars.

Defuncions
20-10-92 Francisca Picó Miró
21-10-92 Bernardo Tugores Moragues
24-10-92 Mateo Mestre Ribot
03-11-92 Antonia Serra Moranta
04-11-92 Margarita Pascual Saletas
11-11-92 Jaime Petro Pons-Estel
1 6-1 1-92 Antonio Sales Miralles
19-11-92 Maria Tugores Boyeras

Antoni Cloquell Tauler

El passat dia 23 de setembre va
morir el jove Antoni Cloquell
Tauler a l'edat de 20 anys.

Des de les Mines d'Algebelí
la nostra més sentida condolencia
a la seva mare Esperança, als seus
germans Miguel i Xavier, als seus
padrins i altres familiars.

Descansi en pau.

El dia 14 d'octubre ens va dei-
xar a l'edat de 82 anys, Francesc
Riutort Tortell.

Des d'aquí donam la nostra més
sentida condolencia a la seva dona
Margalida, als seus fills Joan,
Antoni i Francesc; filies polítiques
Aina, Catalina i Margalida.

Descansi en pau.

Maria Tugores Boyeras

El passat 18 de novembre, als
50 anys d'edat, va morir Maria
Tugores Boyeras (Beia), havent re-
but els sagraments.

Funcionària de l'Ajuntament,
persona d'una gran simpatia i dina-
misme, participà en nombroses ac-
tivitats culturals i artístiques, mem-
bre de la coral Miguel Tortell, de
l'Agrupació Revetla d'Algebelí i del
grup teatral Agrupació Artística
Murera i l'Alicorn.

Als seus pares, als seus fills
Jaume i Mari Emma, al seu germà
Paco i demés familiars, lá nostra
més sentida condolencia. Descansi
en pau.

Serveixin de recordança a-
quests versos de na Maria.

Paloma, blanca paloma
déjate por mi abrazar
y hagamos juntos la ruta
hasta llegar al final.

El pasado día 15 de noviembre,
a la edad de 72 años, nos precedió
a la vida eterna Antonio Sales
Miralles (a) "Valencià".

Su gran elocuencia y facilidad
en el difícil arte de "glosar" le hizo
cosechar muchos amigos, entre los
que nos encontramos nosotros.

-Fue colaborador de la revista
Algebelí durante muchos años.

A su esposa Juana, a sus hijos
Martín, Bartolome y Antonio; a sus
hijas políticas Catalina Alzamora,
Antonia Gelabert y Catalina
Moragues, a sus nietos y demás
familiares, nuestra más sentida
condolencia.

Descanse en paz.

Déu crida en Toni Sales
per abandonar aquest món
deixant al seu entorn
molta de gent dolorida.

Deixa la dona i fills
totalment desconsolats,
els parents més acostats,
podeu pensar els seus néts,
nores, amics...
Ilavors els seus veïnats.

Déu el tendrá a la glòria,
per poder-lo recordar,
perquè era un home
que es feia estimar
i noltros des de la terra
per ell poguem pregar.

La seva família
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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: JuartQue
Tel.: 85 1 8156

tjas Perelló	 oatarei
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