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El sopar de la Panera
Noves idees per a una vella festa

Ja tenim dia. El vespre del dissabte 18 de desembre, a "S'Alqueria" de
Santa Margalida, celebrarem enguany el sopar i la festa de la panera, amb
novetats importants respecte a edicions anteriors.

Primerament no ens ha passat per alt que enguany es compleixen 10
anys des de que un grapat de valents donaren cos a una vella curolla: fer
possible que ALGEBELÍ arribás cada mes a la majoria de les cases de
Muro, després d'un parèntesi —tan llarg!— de tretze anys. Moltes han
estat les persones que han treballat en aquesta tasca des d'aquell març
del 83. A totes elles, a totes les que han escrit la crónica d'aquesta sego-
na época ens agradria veurer-les al sopar del dia 18. No hi haurà ampulo-
sos homenatges, però sí un reconeixement públic a la seva imaginació i a
la seva generositat posades al servei de la comunitat. (Si va a dir ver, hi
haurà un discurset del President de l'Associació, però us juram i perjuram
que no durará més de 15 segons —segon davant segon enrera—).

En segon lloc, la festa començarà just entri el primer comensal al men-
jador. No us podem avançar el contingut de l'espectacle, però sí que us
recomanam puntualitat perquè el xou d'abans de sopar pot valer la pena i
una bona rialla ajuda a menjar bé i a pair millor.

En tercer lloc, el sorteig dels regals i de la panera sofrirà canvis neces-
saris: a) Hi haurà pocs regals però bons; b) Els regals es sortejaran a una
partida de bingo que jugarem tots plegats; c) Hi haurà regals sorprenents,
incomprensibles, desconcertants... Apel.lam ja ara a la generositat i in-
dulgència de les víctimes de les nostres bromes innocents.

Finalment, després del sorteig, hi haurà ball. No tendrem orquestra en
viu —perquè el déficit és gros i l'objectiu millor—, no hi haurà orquestra,
deiem, però sí que hi haurà ball de tota classe: pels que els hi agrada ba-
ilar fi i fan dibuixets amb els peus a les rajoles mentres conten baixeu-bai-
xeu —ball de saló, en diuen—; ball de fer gambades pels qui es troben a
gust fent l'annerot; i balls divertits pels qui vagin alegres i tenguin juguera.

En resum, tenim la pretensió de que els qui compreu un paperet per
anar a sopar, no només sopeu bé —que hi sopareu, segons ens ha mani-
festat el director de S'Alqueria, que és de Muro, i per lo tant de fiar—, si-
nó que us divertigueu d'allò més —que us divertireu, segons ens han ma-
nifestat la mitja dotzena de clovelles que preparen el xou de la vetlada,
que també són de Muro, però no tant de fiar—, i d'aquesta manera co-
menceu les festes de Nadal amb alegria i felicitat.

Ei, no hi falteu el dia 18. Será guai.
P D • Continuarem informant.
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Sessió plenària del 27 d'agost
Concedides subvencions per valor de 2.500.000 ptes.

a l'església parroquial de Sant Joan Baptista i
500.000 ptes. a l'Associació Murense de la Tercera Edat

Acord per pagar 24.000.000 ptes. a LUMSA

1.- Aprovació de les dues
actes anteriors, amb
algunes rectificacions.

2.- Donar compte dels
decrets dictat
fins a la data.

El Sr. Llinares i el Sr. Jaume
Perelló mostraren disconformitat
amb el Decret d'adquisició d'entra-
da de toros i pagament de l'organit-
zador de la corrida. A més, el Sr.
Llinares també es manifesté dis-
conforme amb el Decret sobre la
retirada dels cans de Joan
Moragues.

3.- Donar compte de la
sentència del Tribunal
Superior de Justícia en
relació a la transmissió de
la llicència d'autoturisme
n.2 7, en relació a la impugnació

d'Apoliónia Sacarés Gual pel qual
denegaren l'adjudicació de la dita
llicència.

4.- Sol.licitud de
declaració d'interès social
de Rafela Boyeras
Miralles d'instal.lació de
xarxa aérea de distribució
de baixa tensió al camí
Son Blai parcel.la 832.

5. Sol.licitud de declaració
d'interès social de Joan
Vidal Puig per a l'extensió
de xarxa d'E.T. per a
electrificació de la
parcel.la 47 al polígon 10.

6.- SoLlicitud de
declaració d'interès social
de José Sánchez Vicente
per a l'ampliació de la
xarxa aérea de distribució
Es Velar.

Sobre el punt 4i 5 acordaren in-
formar favorablement.

Sobre el punt n. 2 6 acordaren in-
formar desfavorablement i sol.lici-
tar que no es declari d'interès so-
cial.

7.- Subvenció a
l'Associació Murense de
la Tercera Edat
de 500.000 ptes.

Acorden que justifiquin aquesta
aplicació abans del 31 de desem-
bre del 93.

8.- Subvenció a la
parró quia
Sant Joan Baptista
de 2.500.000 ptes.
També acorden que presenti una

justificació de l'aplicació de la sub-
venció.

9.- Indemnització
LUMSA.

Per 10 vots a favor, 1 en contra
i 1 abstenció, acorden pagar
24.000.000 ptes a LUMSA.

10.- Compensació per
obres i instaLlacions de
depuració d'aigües
residuals.

Acorden sollicitar dita compen-
sació referent als anys 92-93.

11.- Contribucions
especials complementació
de serveis dels accessos al
poliesportiu fase 2B.

Fixaren el cost de l'obra en 12
milions, a repartir entre els benefi-
ciats en la xifra de 8 milions.
lgualment acordaren aplicar com a
mòdul de repartiment els metres li-
nials de façana i aprovar la relació
de quotes individuals resultants de
l'aplicació del mòdul de 6.30060
ptes. al cost de l'obra repercutible.

12.- Aprovació compte de
recaptació, corresponent als

mesos de gener a maig del 93.

13.- Informe sobre l'estat
d'execució del pressupost
i de l'Organisme Autònom
Reina Sofia que es farà en
una altra sessió.
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	 la sala

14.- Presc i preguntes.
El Sr. Llinares realitzà les se-

güents preguntes:
1.- Qui va autoritzar obrir dos

comptes corrents bancaris a Sa
Nostra i Banca March per deposi-
tar-hi els doblers recaptats en con-
cepte de matrícula a les jornades?

2.- Els serveis d'intervenció co-
neixien l'existència d'aquests
comptes?

3.- Desitjam que presentin els
corresponents certificats on cons-
tin els moviments realitzats.

4.- Relació de totes les pagues
realitzades amb els documents
acreditatius i qui les va autoritzar.

5.- Llista de tots els assistents
al congrés i comprovants dels seus
ingressos de matrícula.

6.- Balanç d'ingressos i despe-
ses.

7.- Especificar l'aportació de la
UIB, Govern Balear, Consell Insular
de Mallorca, Consell Insular de
Menorca i d'Eivissa.

A les preguntes formulades hi
hagué aquestes repostes:

1.- Els organitzadors de les jor-
nades, a més de la Universitat de
les Illes Balears i l'Ajuntament de
Muro, foren Aires Sollerics, Escola
de Ball de Bunyola, Revetla
d'Algebelí, Centre de Recerca
Histórico-Musical de Mallorca i
Federació de Grups de Música i
Ball Mallorquí. Tots acordaren fixar
una quota simbólica per als partici-
pants de 1.000 ptes.

Elegiren Sa Nostra i Banca
March perquè eren les més este-
ses de Mallorca.

2.- Intervenció sabia que les
quotes ingressaven als comptes
que figuraven al full d'inscripció.

3.- S'han sollicitat extractes
bancaris.

4.- Amb les quotes es pagaren
factures de 380.575 ptes. La
Conselleria de Cultura i Esports del
Govern Balear dona 500.000 ptes. i
la del CIM també. L'Ajuntament
donà 1.622.526 ptes. Les seves
factures foren autoritzades pel Sr.
Batle i la Comissió de Govern.

5.- S'adjunta la relació de partici-
pants.

6.- S'adjunta la relació de totes
les pagues.

7.- S'adjunta les aportacions de
totes aquestes institucions.

El Sr. Llinares va agrair les con-
testacions i va dir que mai no havia
dubtat de l'honorabilitat del Sr.
Payeras.

Després va demanar al Sr.
Vicenç Cladera les següents pre-
guntes:

1.- Qué va costar la corrida de
toros de Sant Joan?

2.- Pots explicar el fet que tu
venguessis entrades de toros a
2.000 ptes. el dia de la corrida?

3.- Desitjam una relació de les
invitacions repartides.

4.- Relació de les persones con-
vidades amb invitacions que com-
praren amb un decret del batle per
valor de 160.000 ptes.

Respostes:
1.-Va costar 2.875.000 ptes.
2.- Va comprar entrades a 2.000

ptes. per regalar-les i les que no va
poder regalar les va vendre al ma-
teix preu.

El Sr. Llinares va dir que no ho
considerava correcte.

3 i 4.- Les va contestar el Sr.
Batle dient que amb el Decret com-
praren 80 entrades que, juntament
amb les 100 que va entregar l'orga-
nitzador, es repartiren entre el per-
sonal de l'Ajuntament, Govern
Balear, regidors...

El Sr. Jaume Perelló demanà
per qué hi havia obres en qué es

retardava la concessió de Ilicéncies
(la d'Hotels Platja SA) quan ja s'ha-
via sol.licitat feia un any i mig. Es
va contestar que Hotels Platja SA
havia d'esperar informes de Costes
i de Turisme.

També feu els següents precs:
1.- Que se sol.liciti a la Conse-

Ileria d'Obres Públiques que netegi
la carretera que va de Can Picafort
a Alcúdia.

2.- Sol.licitar-los també que
l'Ajuntament tengui un represen-
tant a la Junta d'Aigües.

Finalment el Sr. Llinares, en re-
lació als cans de Capellans, afegí
els següents precs:

1.- Realitzar un cens dels cans.
2.- La Comissió d'Obres podrá

permetre la construcció de més ha-
bitacles per a cans.

3.- Els cans de l'Ajuntament han
de reunir les condicions que marca
la Ilei.

4.- S'hauria de prohibir la utilitza-
ció de passadissos entre les case-
tes.

El Sr. Batle va dir que s'havia
actuat correctament en aquesta
matèria i que no es pot tolerar que
els cans molestin.

La regidora Sra. Gual va afirmar
que s'havien fet gestions amb la
Conselleria de Sanitat cerqué re-
metés la relació de cans vacunats
de Muro i així podrien fer el cens.
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Sessió Extraordinària del 17 de setembre

1.- Creació d'un centre
d'ensenyança musical
municipal conforme a
la LOGSE.

Aquest punt es va obrir amb un
debat entre el Sr. Llinares i el Sr.
Ramis, batle de Muro.

El Sr. Llinares va puntualitzar el
següent:

— que s'havia tardat molt en
solucionar el problema, cosa que
havia provocat una pèrdua de sub-
vencions.

— que el més important és el
projecte educatiu que ha tardat un
any a causa de la prepotencia de la
majoria.

— que aquest projecte s'ha de
fer partícep de totes les institu-
cions del municipi i a les persones
vàlides.

— que va esser a causa de la
prepotencia de la majoria i la falta
de confiança que va dimitir com a
Delegat de l'Escola de Música.

A partir d'aquí es va produir una
discussió perquè el Sr. Batle va dir i
va insistir que el Sr. Llinares no ha-
via fet res. Aquest Ii replicà que ja
havia tengut quatre reunions per
debatre el projecte i una fou amb el
Sr. Rotger, Conseller de Cultura.
(En el ple de dia 28 de setembre, el
Sr. Batle rectificà aquestes parau-
les i puntualitzà "que el Sr. Llinares
no havia fet res des del 30 de juliol
del 92 fins a la seva dimissió 1.

El Sr. Batle afegí que el motiu
de dimissió del Sr. Llinares havia
estat que l'Ajuntament no havia
volgut pagar un sopar als profes-
sors de l'Escola de Música.

Referent a la falta de condicions
de l'edifici, el Sr. Batle es va dema-
nar si no reunia condicions ja que el
MEC havia donat autoritizació a un
centre d'ESO. El Sr. Llinares li res-
pongué que havia volgut dir que
l'edifici era millorable.

Seguidament, es va obrir una
discussió entre el Sr. Batle i el Sr.

Llinares amb agunes acusacions i
desqualificacions de la feina realit-
zada.

Finalment, per unanimitat, aco-
daren sol.licitar la inscripció de
l'Escola Municipal de Música al
Registre d'Escola de Música i
Dansa del Ministeri d'Educació i
Ciencia.

2.- Aprovació
provisional norma
complementària sobre
regulació de capacitat
de població.

--•••gaugli

Es va acordar remetre l'expe-
dient a la Comissió Insular
d'Urbanisme instant l'aprovació de-
finitiva.

3.- Aprovació
provisional
modificació puntual
A-11 relativa a la
normativa d'ús als
espais lliures públics.

Aprovaren el corresponent infor-
me medico-ambiental i remetre'l a
la Comissió Insular d'Urbanisme.
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El nou curs
Inici del curs escolar

Els dos centres d'ensenyança primària de Muro, han començat amb normalitat el curs escolar.
Les novetats que cada un d'ells ha sofert respecte del curs passat, els claustres de professors i el

nombre d'alumens amb que compten enguany, els poden vetare en el seguent informe.

Col.legi Públic
Guillem Ballester i
Cerdó

El Col.legi Públic Guillem
Ballester i Cerdó compta enguany
amb 268 alumnes, repartits en 12
aules.

L'Educació Infantil (3, 4 i 5 anys)
té 42 alumnes. Des de l'any passat
disposam d'una classe per a nins
de tres anys, atesa per una mestra
especialista en Educació Infantil.

L'Educació Primària abarca un
nombre de 113 alumnes.

A 5.é d'EGB hem matriculat 26
alumnes i al Cicle Superior d'EGB,
que compren els nivell 6.é, 7.é i 8.é
hi ha 87 alumnes.

Tenim 16 professors, quatre
d'ells són propietaris provisionals i
dotze propietaris definitius. A més
de tutories i especialitats requeri-
des, hi ha un Logopeda, un profes-
sor d'Educació Especial, un de
Música i un altre de Religió.

L'equip directiu está compost
per Jordi Pujol Valles que ocupa el
càrrec de director, Maria Balaguer
Tomás com a cap d'estudis i
Encarna Segura Sánchez que és la
secretària.

La Reforma Educativa va co-
mençar l'any passat amb els alum-
nes de 1. , i 2.é, enguany pels de 3 • r

i 4.t. S'imparteix anglès a partir de
2.n Cicle de Primària i hem intro-
duït l'ensenyament d'una área en
català per a tots els nivells que és
el Coneixement del Medi.

L'ensenyança es fa d'una mane-
ra individualitzada, estudiant les ne-
cessitats específiques de cada
alumne. Es parteix del que l'alum-
ne sap, del seu entorn social i natu-
ral, i es planteja el que pot assolir.

Aquest seguiment és transmès
als pares, mitjançant els informes
escrits dels resultats de les avalua-
cions i sempre que el tutor ho cre-
gui necessari.

L'avaluació és continuada i es
valora la manera com el nin va
aprenent i l'actitud que adopta da-
vant els coneixements que Ii són
impartits.

Col.legi
Sant Francesc d'Asís

La Direcció del col.legi Sant
Francesc d'Asís, telefònicament,
ens ha comunicat que en vista del
seu desacord amb la revista
Algebelí, han decidit no facilitar-nos
la informació que havíem demanat
als dos col.legis de Muro.

Se cerca gent
per fer gambades

FESTA

ALGEBELÍ
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En dos anys, la mar
En aquet segle de canvis climà-

tics, on la temperatura puja d'una
manera totalment desmesurada,
on la naturalesa va minvant així
com la industrialització avança, l'ai-
gua és el bé més imprescindible,
no cal dir doncs que l'hem d'utilit-
zar així com cal. Però no fer d'ella
un mitjà de venta i canvi, com po-
den fer alguns aprofitats, ni tan
sols un ús irracional i de poca solta.
No voldria fer pensar amb això que
vull fer un discurs, sinó mostrar al
poble de Muro la meya preocupa-
ció així com la de tants d'altres, so-
bre un tema tant important com és
l'aigua. El poble en si hauria de fer
front a tot aixa de l'aigua com si del
pa dels seus fills es tracias.

Segons uns estudis realitzats al
tercer món, la gent gasta un 85%
de les seves forces anant a buscar
aigua, estam parlant de gent que
ha d'anar a cercar l'aigua fins i tot a
deu quilòmetres de casa seva, i no
tant sols una vegada sinó fins i tot
dues o tres. Nosaltres tenim la faci-
litat d'anar al pou o fins i tot tocar
un botó i l'aigua ja és dins les nos-
tres mans. Però ara jo pens: ¿Qué
passarà quan l'aigua que traim no si-
gui bona per beure? Doncs ara es-
tam a temps de fer un acte de lluita
per defensar el que és nostre, que
com a tal ens pertany. Com diria el
meu pare, només ens recordam de
Sta. Bárbara quan plou i trona.
Doncs així pareix esser a Muro; no-
més correrem quan l'aigua no sigui
bona o ni tant sols això, quan no hi
hagi aigua. Llavors poca cosa es
pot fer.

Els estudis realitzats pel geòleg
Damià Perelló ens diu que, així
com el Govern de la Comunitat
Autónoma, presidit pel Sr. Cañellas
vol treure l'aigua del nostre envol-
tant, ens queda una mitjana de dos
anys d'aigua. No vull amb això dir
que no hem de fer un acte vandàlic
i no deixar treure l'aigua d'aquí, si-
nó més bé fer un ús racional i reci-
clar les aigües residuals, solució

que pareix que no interessa als no-
tres polítics. No hem de voler des-
vestir un sant per vestir-ne un altre.
No hem de voler amb això donar ai-
gua a Calvià i fer que les Gavines
no tenguin aigua dolça per beure.
Hem de pensar que nosaltres vivim
de la costa de Can Picafort, Las
Gaviotas, Alcúdia, i no de Calvià.
Però un pot pensar, com alguns po-
lítics han dit. "Ara vos demanam
ajuda i no ens voleu donar la má".
No és així, si voleu treure aigua
d'una manera controlada no hi ha
cap problema (més o menys uns
3.000 milions de litres), però no
hem de voler treure fins a 7.000
milions de litres com vol fer la
Comunitat Autónoma.

El geòleg Damià Perelló diu que
si es fa de manera racional (3.000
milions de litres, no cada any, sinó
quan plogui molt) tendrem aigua,
tant uns com els altres.

No hem d'oblidar que per la zona
de Calvià es perden quantitats de fins

a 30.000 milions de litres cada anyu.
Si d'aquesta quantitat tan sols se
n'aprofitás un 2-%, en sortirien
6.000 milions de litres, el doble del
que volen treure de Muro i Llubí.

De totes maneres (vegeu el grà-
fic) els tècnics asseguren que hi ha
unes possibilitats bastants elevades de
salinitzar l'aigua ja que no sabem
quanta aigua hi ha davall els nostres
peus. Pensau que l'aigua dolça és
menys pesada que l'aigua salada i
això fa que a dalt hi ha aigua bona i
a baix la dolenta. Una vegada aca-
bada l'aigua dolça i arribi l'aigua sa-
lada, ja mai no podrem tornar a te-
nir aigua bona per beure.

El nostre ja és el darrer punt
d'aigua important connectat amb la
mar que no está salinitzat. Pensem
que a altres bandes com Campos,
s'ha volgut fer el mateix que aquí, i
mirau el que ha passat, ja ni l'herba
hi vol créixer.

Com a fill de conrador no vull
pensar el que passarà quan la gent
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del camp vegi que les seves plan-
tes es moren perquè l'aigua és sa-
lada. L'agricultura intensiva de re-
guiu és una important font de tre-
ball dins la comarca de sa Pobla i
Muro. Aquest trasvassament que
volen fer perjudicará tota aquella
gent que viu del camp de manera
directe o indirecta.

• Ja no será possible anar a com-
prar a la plaça de Muro, simple-
ment perquè no hi haurà gent que
tengui res per oferir. Com sempre,
al cap i a la fi, qué és aix6 més que
jugar amb el pa de tota una zona?
Ja veureu que quan falti qualque
cosa Ilavors sí que en farem de re-
nou, és clar, inútilment.

L'Albufera és el pare natural
més important de les Balears, i tots
sabem el que ens ha costat a cada
un de nosaltres, doncs amb la seva
dessecasió perdrem l'encant turís-
tic de la zona. Perquè la gent ve a
Muro pequé és la zona més verda
del nord de Mallorca. Però és dar
entre el foc i ara aixe, ens ho acaba-
rem tot, i Ilavors ja plorarem quan
la gent no pugui anar a fer feina als
hotels, com que no vendran turis-
tes, no haurem de menester més
personal .

L'aigua es trasvassa a una em-
presa que comercialitza amb ella
(EMAYA) com a producte especula-
tiu. El seu president assegura que els
objectius són obtenir aigua d'on sigui
sense importar-li d'on ve ni per tant el

que passi amb la gent que no té aigua
ni per regar, ni tant sols per beure.

Segons dades de la Coordina-
dora en Defensa de les Aigües (Sa
Marineta) la canonada pel trasvas-
sament té un cost de 900 milions
que es podrien invertir en reduir les
pèrdues de les canonades de
Palma que segons l'altre dia arriba-
va al 13% de la totalitat de l'aigua
que beu Palma.

Dades registrades pel geòleg
Damià Perelló:

Coordinadora en Defensa de les
Aigües (Sa Marineta)

Excedent: 12.000 milions de li-
tres d'aigua dolça dins l'Albufera i
aturar la penetració de l'aigua sala-
da que provocaria la salinització
irreversible de l'aigua.

3.000 milions de litres d'aigua
trasvassables tot i tenint en la
ment la suficient cura com per evi-
tar la provocació que l'aigua salada
arribi a punts impossibles de tornar
enrera.

Tenint sempre en ment aques-
tes dades, no podem pas dormir
tranquils, fins que tot això estigui
clar. No cal quasi dir que tot això
hauria d'esser supervisat per un

ZONA AFECTADA: 375 Km2
Muro, sa Pobla, Inca, Llubí, Búger, Alcúdia, Pollença, Sencelles,

Sta. Eugènia, Costitx, Binissalem, Consell, Lloseta, Sineu, Marratxí

RECÁRREGA ANUAL DE L'AQÜIFER
60.000 MILIONS DE LITRES

(Aigua que va dins la bossa)

• EXTRACCIONS (Quantitat d'aigua que consumim)

— Agricultura: 35.000 milions de litres
— Consum: 10.000 milions de litres.

— Excedent: 105.000 milions de litres

— Consum: 10.000 milions de litres

— Consum urbà a la costa (turisme) 5.000 milions de litres

— Inca: 1500 milions de litres

— Altres pobles: 3'500 milions de litres
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DISTRIBUCIÓ
PER COMUNITATS D'USUARIS

A.- MURO - LLUBÍ
B.- INCA - SA POBLA
C.- INCA - SENCELLES

BAR
OLIMPIC

ESPECIALITAT
EN TAPES VARIADES

I BERENARS

Plaga Sant Martí, 3
Tel. 53 77 17

MURO

temes d'actualitat 	

tècnic i mai en cap cas per un polí-
tic, pel simple fet que quan s'hagi
d'aturar tot, no hem d'estar pen-
dent de si és o no de viatge a tal o
qual lloc.

Ara tots podem pensar: Com
aturar o més ben dit, com podem
controlar tot això? Fent una
Comunitat d'Usuaris. I qué és
això? Podríem dir que seria una re-
presentació que té poder davant
les institucions en aquest cas la
Junta d'Aigües, gestionat per la
Comunitat Autónoma.

Tots els conradors que tenguin
un pou legalitzat poden formar part
d'aquesta comunitat i així poder do-
nar a conèixer l'opinió de cada con-
rador. Això, cal dir, que está molt
verd a Muro i fins que qualcú no es
posi endavant de tot això, no cal dir
quin desgavell será. Esperem que
aquesta persona estigui ja a punt
de forçar tot això i tot vagi enda-
vant poc a poc. És l'única manera
d'aturar aquesta salvatjada que ens
volen fer aquests senyors polítics.

I l'Ajuntament de Muro, on és?
Cal dir que és la representació del

algebeli 10

poble i com a tal hauria de ser el
primer en fer front i no esperar el
que faran els altres. Quan
l'Ajuntament no pugui donar el ser-
vei necessari per dur aigua a cada
casa després ja veureu quin bollit.
L'Ajuntament és en definitiva qui
cobra el rebut de l'aigua.

També cal dir que pagam uns
cànons gestionats per la Comunitat
Autónoma. Doncs bé, quina acció
pensa dur endavant l'Ajuntament?
Qué pensa el nostre regidor d'agri-
cultura? Ell s'hauria de posar enda-
vant dels conradors, com a conra-
dor que és. Joc crec que això ha
d'esser el punt de començament
de tota una actuació encaminada a
salvar la zona de Sa Marineta, que,
al cap i a la fi ens dóna l'aigua que
necessitam, des de fer un cuinat
fins a fer una sopa pels nostres
al.lots.

Esperem que això no sigui una
pèrdua de temps, sinó que des
d'aquestes pàgines poguem fer
qualque cosa més.

Agraesc al geòleg Damià
Perelló, Coordinadora en Defensa

de les Aigües (Sa Marineta) i a to-
tes aquelles persones l'ajuda que
m'han ofert.

Poseidón



	 teniu la paraula

Les aigües de Sa Marineta

I.- Creu que en el trasvassament d'aigua ens pot afectar d'alguna manera?

2.- Per qué creu que la gent de Muro i sa Pobla no ha reaccionat davant el
trasvassament d'aigua de Sa Marineta cap a Palma, a  diferència d'altres
pobles com Llubí, Sineu, Sencelles, etc.?

3.- Creu que la implicació que ha pres l'Ajuntament de Muro
sobre el tema és suficient?

4.- Quina o quines alternatives proposaria al trasvassament?

Joan Riutord Ballester
Pagés i encarregat de la
Cooperativa de Muro
55 anys

1.- Ens pot afectar de moltes
maneres, però una de les més im-
portants és que si se'n duen l'aigua
dolça, arribará un punt que sols
tendrem aigua salada i una vegada
que la tenguem salada, no en tor-
narem a tenir de dolça. En conse-
qüència, l'agricultura murera no
tendrá futur, ja que amb l'aigua sa-
lada no es pot fer el cultiu de ver-
dures, ni patates ni cap altre tipus
de sembrats.

Segons les explicacions que
ens va donar un geòleg l'altre dia,
aquí a Muro, els termes municipals
més afectats són, en primer Hm
Muro, Llubí, sa Fobia, Sencelles i
part d'Inca. Segur que en un futur
arribará a afectar el turisme.

2.- Jo crec que per manca d'in-
formació al pagès, i sobre tot a la
gent jove, ja que la majoria no té la

mínima idea de les conseqüències
que pot ocasionar.

3.- No, jo crec que l'Ajuntament
no ha informat bé sobre el tema.

4.- Bé, jo pens que en lloc de
gastar els 900 milions de pessetes
per dur-se'n un petit cabdal d'ai-
gua, com ha dit el govern, la solu-
ció seria la construcció d'una planta
desalinitzadora per convertir l'aigua
salada en dolça.

Josep Quetgles Cladera
Pagés
52 anys

1.- Segons alguns tècnics, sí
que pot afectar, ja que hi ha perill
de salinització als nostres pous.

2.- Perquè l'agricultura no és
com abans l'ocupació principal dels
nostres veïns. Els camps de reguiu
són poc rendibles i pareix que

creuen que no els afectará tant
com els tècnics prediuen.

3.- Sí, arran del problema del
trasvassament d'aigua, l'Ajunta-
ment en sessió plenària del passat
27 de maig va aprovar el trasvassa-
ment i va sol.licitar al Ministeri
d'Obres Públiques la realització
d'estudis hidrogeológics pels mi-
llors coneixements del subsòl per
poder gestionar d'una forma més
correcta els recursos del subsòl i
refusar la forma d'actuar deis citats
organismes en el tema de la cana-
lització de l'aigua ja que es desco-
neixen els efectes que podrien pro-
duir la mateixa en els pous d'aigua
potable municipal i de la Font de
Son Sant Joan, en els pous de re-
gadiu i en els nivells de S'Albufera.

Endemés ha col.laborat amb Sa
Marineta, els locals del Teatre
Municipal , el saló de sessions de
la Cooperativa i en publicitat.

4.- La realització d'una planta
desalinitzadora.

El control eficaç de fugues d'ai-
gua potable.

En el supost que finalment es
realitzi el trasvassament, que pu-
guin participar en el control de l'a-
qüífer, representants dels ajunta-
ments i els usuaris afectats.

Que les autoritats competents
mirin de regular permisos de noves
urbanitzacions i camps de golf.
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Antoni Perelló Perdió
31 anys
Administratiu

1.- Pel que conec del tema, vo-
len treure aigua a una profunditat
superior a la dels altres pous, i això
farà que el pou de Sa Marineta de
Llubí, sigui el darrer que s'adoni
compta que el nivell dels altres
pous está baixant.

A la darrera reunió que hi va ha-
ver a Muro, es digué que a Muro i
sa Pobla l'aigua s'extreu de dins un
material anomenat pedragó, el que
fa que tots els pous de la zona es-
tiguin comunicats, i una vegada
que s'acabi l'aigua dolça, ens en-
trará l'aigua salada de la mar, cosa
que és irreversible a diferència d'al-
tres llocs on la mar no hi entra, ja
que el sistema és tancat.

Els polítics diuen que posaran
controls per tancar l'aixeta quan els
nivells davallin, d'això ens podem
riure, se'n duran tota la necessària.

2.- Perquè, de moment, d'aigua
n'hi ha. Molta de gent ignora el pro-
blema.

És difícil que la gent s'organitzi
sense que hi hagi una institució dar-
rera, ja sigui ajuntament, cooperati-

va, etc.
3.- Mai no és suficient si no

s'aconsegueix.
4.- Ja que tenen un gran capital

per invertir que els servirá per co-
brir un problema que tendían resolt
per un termini de cinc anys només
(després nosaltres sofrirem aquest
problema), que els inverteixin en
fer una planta potabilitzadora d'ai-
gua de la mar, així com pertoca, i
tendían el problema resolt de per
vida.

Voldria afegir que l'aigua per
beure és de tots, però per desapro-
fitar-la en banyeres, piscines, jar-
dins públics i privats etc. la poden
emprar per regar els nostres
camps.

Com els pagesos saben, no re-
guen un 40% del camp fa 15 anys i
els nivells d'aigua dels nostres
pous no havien estat mai tant bai-
xos com aquest any.

Torneig
FUTBOL-SALA

SANT ANTONI
Organitza i patrocina:

AJUNTAMENT DE MURO
ÁREA D'ESPORTS

Inscriu-t'hi!

Gabriel Caimari Amer
32 anys
Pagés

1.- Ens afecta a tots directa-
ment.

2.- Tal vegada sigui perquè a
Marjals no sabem que és falta d'ai-
gua i no som conscients de la seva
importància.

3.- Davant el greu problema,
crec que no s'han pres mesures
suficients.

Valdria més que emprassin els
doblers de l'obra que volen fer per
arreglar la xarxa actual, que té
grans fuges d'aigua, entre d'altres.

4.- Passa el mateix a aquelles
persones que sempre han tengut
abundància a ca seva, es pensen
que mai no els faltará de res, a di-
ferència d'aquelles persones que
han passat per l'adrasador i tenen
tendència a anar més alerta.

Si qualque dia l'aigua de Marjals
torna salada, Ilavors ens mourem, i
és abans que passi que hi hem de
posar remei.

Cases de
Son Sant Martí

COMUNIONS - BAPTISMES
BODES - TIBERIS

CONGRESSOS - CONVENCIONS
LOCALS CLIMATITZATS

BELLS JARDINS
AMBIENT FAMILIAR

Ctra. Muro - Can Picafort, km. 8
Apartat n. 9 2 - Tel. 537450

07440 MURO (Mallorca)
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— FURGONETES
— MOSTRADORS
— LLETREROS [LUMINOSOS
— PANCARTES
— CARTELLS
— VELES
— EMBARCACIONS
— LLETRES ADHESIVES

JOAN CABLES 1, 36 - TEL. FAX: 537220 - MURO (MALLORCA)

	 teniu la paraula

Margalida Vallespir Capó
Mestressa de casa
47 anys

1.- Crec que el dia de demà ens
pot arribar a afectar, perquè els
nostres pous es poden eixugar i es
filtrará aigua salinitzada.

2.- Per la manca d'una informa-
ció adequada.

3.- No estic al corrent de la si-
tuació.

4.- Que la societat prengui cons-
ciència de no tudar tanta d'aigua i
aprofitar-la al màxim.

Vicenç Llinares Arnau
Pensionista
63 anys

1.- Sí, crec que és un gran perill
perquè pot disminuir el cabdal dels
nostres pous i l'aigua corre un gran
risc de salinitzar-se.

2.- La gent de Muro no ha reac-
cionat perquè el batle no ha tingut
una postura decidida en aquest te-
ma.

3.- No, de cap manera. Els qui
comanden a la Sala es veu que no
els interessen aquests temes. La
postura dels batles de Llubí o d'Inca

ha estat ben diferent. Pareix que
als d'aquí, els piquen més els te-
mes de la zona costanera; però
amb l'aigua no poden jugar-hi ja
que tots es depenem.

4.- Es poden revisar les canalit-
zacions d'aigua i així evitar les
grans pèrdues i filtracions; es po-
den millorar els sistemes de depu-
ració que permeten reutilitzar i es-
talviar l'aigua; es poden millorar
també els sistemes de depuració
per evitar la contaminació de l'ai-
gua dels nostres aqüífers; es po-
den adecentar i acondicionar els to-
rrents i cursos naturals d'aigua; es
pot concienciar els veïnats perquè
moderin el seu consum d'aigua i
també educar els infants a les es-
coles a la fi que entenguin que l'ai-
gua és un bé escàs.

Finalment, s'haurien de fer
obres d'infraestructura per recollir
l'aigua que es perd per la Serra de
Tramuntana cap a la mar i també
aconsellar que no es condemnin les
cisternes i dipòsits que permeten la
recollida de l'aigua de la pluja.

SERIGRAFIA

ESTAMPACIÓ TEXTIL
— SAMARRETES PUBLICITAT
— EQUIPATGES ESPORTIUS
— SUADORES
— GORRES

VENDA A MAJORISTES

ROTULACIÓ PER ORDENADOR
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Francisco Javier Moreno Ciar,
el nou notari de Muro

Em dic Francisco Moreno Clar,
tenc 47 anys i vaig néixer a França.

Som casat amb 2 fills mascles.
La meya família és malloquina

per part de mare. Jo em dic Clar de
segon Ilinatge, per a mi Mallorca
m'és molt familiar i puc dir amb or-
gull que encara me'n record quan
el tramvia passava pel carrer del
Sindicat de Palma, cosa que molta
gent ja ha oblidat. També me'n re-
cord perfectament quan de Can
Pastilla a S'Arenal no hi havia res,
tot era arena, només l'església de
Sant Francesc, és a dir, que a
Mallorca hi he estat molt, encara
que quasi sempre he viscut a la pe-
nínsula.

"Puc dir amb orgull
que encara me'n record
quan el tramvia passava
pel carrer del Sindicat

de Palma"

La meya dona és mallorquina i
els meus fills també.

I.- Primer de tot
benvingut al nostre poble.
Per començar una
pregunta obligada.
Com es sent a Muro?

Moltes gràcies, me sent molt
bé a Muro, després d'haver estat
any i mig a Felanitx, 8 anys i mig a
Artà. Vaig ingressar fa 14 anys en
aquesta professió i, sense desme-
réixer els altres pobles on he estat,
la veritat és que me sent molt a
gust.

La notaria és un conjunt de cir-
cumstàncies, no solament de nivell

econòmic, sinó d'altre tipus, com
pot esser el funcionament de la
mateixa oficina, la proximitat geo-
gráfica d'on es viu, i de veritat, es-
tic molt satisfet d'estar amb vosal-
tres.

2.- Reiterant un poc el que
ens ha dit abans, per qué
no ens conta quina ha
estat la seva trajectòria
professional?

Com ja he dit, fa 14 anys que
exerxesc de notari. El primer lloc
on vaig fer feina va esser a Badajoz
durant 2 anys, després vaig estar a
una notaria de Castelló de la Plana,
encara que de pla no en tengui res,
ja que tot és pura muntanya.
Després, a l'any 83 vaig venir cap a
Felanitx, on hi vaig estar un any i
mig i, a continuació, vaig canviar de
poble, 8 anys i mig a Artà i ara a
Muro, on esper estar-hi molt de
temps.

3.- Com ha notat el canvi
de la notaria anterior a la
de Muro?

A part de les qüestions internes
de notaria, fonamentalment, pel ti-
pus de gent que va a la notaria. A
Artà hi ha un tant per cent molt ele-
vat de clientela estrangera, mentre
que a Muro són clients mallorquins
la gran majoria. És una de les avan-
tatges d'aquesta notaria, és més
bo de dur.

La gent estrangera és molt fa-
nagosa, perquè en primer lloc són
molt exigents quant al temps, arri-
ben a Espanya i en 2 dies volen
que estigui l'escriptura preparada i
a vegades que no es pot córrer, no
comprenen la burocràcia espanyo-
la, la critiquen, encara que als seus
països tenen més burocràcia. No
entenen el sistema i tenen un gran
sentit de la desconfiança que fa
molt difícil explicar les coses.
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conversa

4.- El paper del notari
sempre ha estat molt
vinculat a la vida de
Muro. Dins la notaria
s'ha viscut molt la vida de
la gent del poble. Creu
que seguirá essent així?

És el meu desig. Sempre m'he
sentit molt vinculat al poble on he
estat i he procurat donar el millor
servei possible, no només a efec-
tes que els honoraris siguin els
més ajustats a dret, sinó també el
tracte amb les persones i el facilitar
el contacte amb elles, fins i tot des
del punt de vista cultural i personal.
Crec que sempre és el millor paper
que pot fer un notari, i no ser just
el càrrec en passiu.

5.- De quina manera
pensa que ha influït a la
seva notaria, la zona
costera de Muro?

Jo personalment vaig a Can
Picafort quan és necessari, quan
una persona no es pot desplaçar, i
fins i tot a domicilis. Pel notari, la
zona costera és tant important com
la zona del poble..

De fet, la feina de la notaria está
mesclada amb temes de la zona
costera i del mateix poble, és difícil
precisar quin tant per cent corres-
pon a un lloc o a l'altre.

Muro té una activitat económica
a nivell privat important, i hem de
pensar que la notaria está enfocada
per a la vida privada fonamental-
ment.

6.- Quina és la labor d'un
notari dins un poble com
Muro? Quins són els
treballs més freqüents?

El notari té la finalitat de donar
seguretat jurídica de les transac-
cions de qualsevol activitat econó-
mica dels particulars. Aleshores,
una labor fonamental és la d'asses-
sorament, tant fiscalment com jurí-

dic abans de l'atorgament de l'es-
criptura. Avui en dia, el primer que
interessa a la persona que va a la
notaria és saber el que ha de pagar a
hisenda. És important recomenar a
l'interessat el camí a seguir confor-
me als seus desitjos i que l'aspecte
fiscal sigui el més bo possible per a
ell.

Després hi ha molts de docu-
ments, però fonamentalment la la-
bor que prima és la d'assessora-
ment, i esmerar-se en la informació
a la gent que entén poc d'assump-
tes contractuals.

"Sempre m'he sentit
molt vinculat al poble on

he estat i he procurat
donar el millor servei

possible"

"Muro és un poble
sòlid i homogeni.

És un poble que m'ha
semblat poc conflictiu"

7.- Des del punt de vista
personal, parli'ns un poc
de les seves aficions?

El que més m'agrada és la bici-
cleta, i durant l'estiu jugar a tennis i
llegir molt. Esport i lectura són les
meves dues aficions preferides.

Parl el francés i l'anglès sense
cap problema, i a l'any Ilegesc uns
5 o 6 llibres en francés i 5 o 6 en
anglès, perquè la I lengua estrange-
ra és com el piano, exigeix práctica
contínua, perquè sinó es rovella.

8.- Com veu Muro des de
la perspectiva d'un home
que ha arribat de fora i
s'ha introduït dins la vida
del nostre poble?

Muro és un poble sòlid i horno-
geni. És un poble que m'ha sem-
blat poc conflictiu, al manco des
del punt de vista de notari.

9.- Alguna cosa que
vulgui afegir...

Estic a la disposició professional
de totes les persones de la localitat
i sempre em tendran al seu servei.

Festa
ALGEBELÍ
Pot esser la teva
Comptam amb tu
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Els accidents infantils de O a 24 mesos

La majoria d'estudis sobre acci-
dentabilitat infantil demostren que
els nadons de O a 24 mesos el que
més es fan són: cops, caigudes i
talls, i que la majoria d'aquests es
fan a casa.

Els dos primers poden tenir
conseqüències molt dolentes, ja
que els llocs que més reben són el
cap, el coll i el tórax, podent esser
lesions amb greus conseqüències
per a l'infant (quedar amb retards,
sordera...). Qué es podria fer per
tenir cura o prevenir -lo?

Com podríem evitar els
cops i les caigudes
de O a 6 mesos?

• No deixar mai l'infant tot sol
per petit que sigui damunt un lloc
alt (Hit, vestidor...). El nin té tendèn-
cia a rodolar cap a un lloc o l'altre
quan está sense roba, se sent lliure
i és el moment en qué es produeix
la caiguda.

• No agafar l'infant amb braços
per baixar les escales si no podem
estar segurs amb ell i el que duim
amb les mans (paquets, bosses,
cotxet...). Val més fer dos viatges.

DE VUIT MESOS ENDAVANT
Quan comencen a caminar, no

posar-los mai en els caminadors;
aquest instrument es va inventar
per infants amb dificultats d'apre-
nentatge.

Un menut de vuit o nou mesos
no té sentit de l'orientació i pot ple-
gar forca sense control, sortint dis-
parat cap a cadires, taules, vidrie-
res o escales, i no veure el perill de
rodolar.

Els caminadors són una máqui-
na diabólica per a menuts de man-
co de quinze mesos.

No forçar mai al nin a caminar si
ell no ho vol. El més aconsellable
és que vagi de grapes com més
temps millor, ja que beneficia les
articulacions de l'esquena i de les
carnes.

Els talls quan juguen amb jogui-
nes de ferro o objectes que es po-
den rompre: tassons de vidre, plats
o altres eines de la cuina, obridor
de llaunes.

La cuina és un lloc molt arriscat
per a l'infant per la quantitat d'ob-
jectes perillosos i sobretot, perquè
al nin tot Ii sembla per jugar.

A l'hora de menjar és quan més
s'accidenten (tenen gana i van amb
son i mal sofrits).

Les cadiretes per menjar són
molt estètiques, però la majoria no
tenen unes fermalles adequades i
l'infant pot donar la volta o caure
cap a un costat.

Qué faríem si l'infant es
fes un cop o una ferida?

1.- No cridar per no espantar-lo.
2.- Posar-li gel o fredor amb una

to\iallola o només aigua freda.
3.- Si s'ha tallat, posar-li un mo-

cador fermat i ben estret una esto-
na.

4.- Quan faci un minuts i, esti-
guem ja tranquils, comprovarem
com está la ferida o el cop.

5.- Un consell: abans d'anar cor-
rent a un centre sanitari, mirau que
no sigui un petit copet o una ras-
guillada. No fer mai d'una petitesa,
un drama de clínica.

Joana Arbos Galdon
Intermera pediàtrica

6.- Si la cosa pareix séria, acudi-
rem a demanar ajuda médica o sa-
nitaria sense que l'infant s'assusti.

Totes les cures que li faran li pa-
reixeran manco grosses si ens veu
a nosaltres bé i tranquils.

7.- Si es crema, posar-li frescor
totd'una.

Les cremades volen gel i neteja.
Llevau-li la roba poc a poc.
8.- Per evitar que s'ofegui, no

deixar-lo jugar amb objectes petits
que puguin dur-se a la boca (alerta
amb els ulls de les pepes).

No deixar-los jugar amb bosses
de plàstic, se les posen per capell i
poden esser nefastes.

9.- Durant l'estiu, a la platja, que
no juguin totsols per la vorera.
Mesclada amb la sorra hi pot haver
vidres, xeringues...

Estau-los alerta dins l'aigua,
amb no res fa forat i tapa. Un me-
nut té poca estabilitat i una ona el
pot fer caure, i no només fer-se un
cop, sino també beure molta aigua
en segons.

10.- Qualsevol nin amb mesos
té perill i els nostres ulls no poden
deixar de vigilar. Si som a la platja,
a fora vila o al bosc, són infinits les
vivències que volen explorar per
créixer, però sempre amb els ulls
de qualcú darrera.

(Continuará)
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UNO, TIPO, TEMPRA, CROMA, FLORINO EN GASOLINA I DIESEL...

999.000 ptes.

TEMPRA 1.4 L (1.400) — 1.525.000 ptes.

TIPO 1.4 S (1.400)	 1.310.000 ptes.

COMBI 5 P. (1.500) Gasolina 76CV _1.200.000 ptes.

Aquest mes li sobrevaloram el seu cotxe en

2 j ,
. 1 0

,,...„›,
3	

\

:13
'	 O	 1.11 	31,	 F ›, ,»-::,.-,,

,30»

,,... ptes. +
AL COMPRAR QUALSEVOL MODEL DE LA GAMA,

SI NO TÉ COTXE, LI OFERIM UNA OFERTA EQUIVALENT

- OFERTA VÁLIDA PER A VEHICLES EN STOCK
- INCLOU VEHICLE, PORTS, IVA 15%, TAXA 13%, PROMOCIÓ,  ASSISTÈNCIA EN CARRETERA 24 MESOS I ASSEGURANÇA DE ROBATORI
- EN GAMA TEMPRA EXCLOU VERSIÓ 1.4, 1.6 i 2.0 SX

FINANCEM A LA TEVA MIDA A TRAVÉS DE FIAT FINANCERA VINE I POSA-LOS EN MARXA

CLADERA RIGO, S.L.
C/ COMERÇ, 47 - TEL. 86 21 56 - SA POBLA
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Muro vist pels viatgers
Muro en el mapa de Mallorca del Cardenal Despuig (II)

El mapa del Cardenal Despuig
va acompanyat de 36 vinyetes que
representen cada un del pobles de
Mallorca, i a les quals seis reco-
neix una doble funcionalitat: una
decorativa i l'altra, la que ara ens in-
teressa, la informació que en elles
porten de cada un dels municipis
illencs.

Les vinyetes consten d'un petit
text explicatiu que intenta resumir
els esdeveniments més destacats
de la història de les viles i quina és
la seva base económica i demográ-
fica. A més del text, les vinyetes
van acompanyades d'un dibuix —
que fa esment a les activitats, pai-
satge, urbanisme, etc.— i de la re-
presentació de l'escut del municipi,
si bé, el seu valor i la seva qualitat
no es poden generalitzar de la ma-
teixa manera per a tots ells. Així, la
forma en qué este estructurada la
informació ens pot recordar les no-
tícies recollides pels viatgers de la
il.lustració i les dels diccionaris ge-
ogràfics del segle XIX.

La vinyeta que correspon a
Muro la trobam situada a la part in-
ferior de l'esquerra, la tercera co-
mençant a comptar d'abaix, da-
munt els municipis de (Sta. Maria) i
davall el de ( Lluc ).

Les referències històriques són
escasses i diuen així: "Muro llama-
do por los Moros Algebeli es pobla-
ción de 1015 vecinos, era ya Villa
en el año de 1272... ". Efectiva-
ment, les notícies històriques són
escasses, i fins i tot, una d'elles
errònia, és la que identifica l'actual
vila de Muro amb l'alqueria musul-
mana d'Algebelí. Sobre aquest par-
ticular pensam dedicar-hi un proper
article en qué explicarem l'origen
d'aquest error historiogràfic que
trobam consolidat a la història de
Mallorca de Joan Binimelis (S. XVI).

Pel que fa a la data de consoli-
dació de Muro en Vila és encerta-
da, així, a un document datat el 9

de gener de 1273 s'esmenta Muro
com a Vila: "... qui sunt in villa
Sancti Johanni de Muro in partione
comitis Impurie..." (1). Per tant, la
data de 1272 que dona el Cardenal
Despuig no és incorrecta ja que
l'estatus de vila no s'atorgava per
decret reial, sinó més bé, per via
conseutidinária, així, cap al 1270
Muro ja devia comptar amb una
nombrosa població, fet que li dona-
ria la categoria de vila.

La resta del text de la vinyeta fa
referencia a les activitats producti-
ves que es realitzen a Muro: "su
cosecha es de granos, ganado, ca-
ñamos, alcaparras y seda.
Comprende porción de las
Marjales, tiene en su distrito una
cantera de piedras de muy buena
calidad". Efectivament, els conreus
de cereals i de vinya eren els dos
cultius predominants no sols al ter-
me de Muro sinó a tota Mallorca
juntament amb l'olivera als pobles
de la Serra, no cal recordar que de
segles aquests cultius han estat la
base económica dels pa .isos de la
conca mediterrània. Cal afegir-hi el

de la taparera, que com avui, es de-
via conrear a les terres de l'actual
terme de Llubí.

El text no fa referencia a cap ti-
pus de práctica artesanal, però el
fet d'esmentar la seda i el cányem
ens fa suposar dues coses: una el
conreu de la morera a grans zones
del nostre terme, cultiu que és
compartit amb altres pobles com
Alaró, Puigpunyent, Selva, Sóller,
etc.; i dues, l'existència de teixi-
dors de lli a causa de la imponencia
Ciel cultiu del cányem —al dibuix de
la vinyeta de sa Pobla hi ha una fila-
dora devora l'Albufera—, també es
menciona aquest cultiu a les vinye-
tes de sa Pobla i Santa Margalida.

Hem de pensar que la pesca i la
caça també es practicaven a Muro,
com es veu representat a la vinyeta
d'Alcúdia on hi ha un caçador prop
de l'Albufera amb canyet i aus que
volen, i un pescador d'anguiles
amb barquet. A l'Albufera hi pastu-
rayen ramats de bous com il.lustra
el dibuix de la vinyeta de Muro.

De les activitats extractives des-
taca Muro per l'exist ència de pe-
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dreres que el Cardenal considera
de bona qualitat, activitat que es
detalla al dibuix amb un obrer tre-
ballant dins una pedrera.

Finalment, la vinyeta ens mos-
tra la representació més aproxima-
da i antiga que tenim de la nostra
vila. Dos són els edificis que desta-
quem: l'església parroquial amb el
seu campanar a la part superior del
poble i el convent dels Mínims amb
la seva església a la part inferior.
Ambdós edificis congrien als seus
voltants dos nuclis urbans que divi-
deixen el poble en dues agrupa-
cions distants unides pel carrer de
Santa Anna.

Molt interessant és la represen-
tació que fa d'onze molins que
aproximadament coincideixen amb
els molins que actualment ens res-
ten. Així, hi podem destriar els tres
molins de darrera el mercat, des
quals se'n conserven dos, els tres
de la Riba, els dos que es localitza-
ven al carrer Espanya, un del carrer
Major i un al carrer de Sant Joan.
D'aquests darrers només queden
les ruines del molí d'En Roca.

També s'observen dos grans edi fi-
cis que podrien correspondre als
casal de Son Rossinyol vora la
plaça de Sant Martí i al de Can
Massanet amb una torre a la Riba.

Pau Mateu

Canal 37
Com probablement ja deveu sa-

ber el senyal del Canal 37 TV ja arri-
ba a Muro. Efectivament: des de
mitjans del mes de maig —quan
vàrem instal lar-nos a Alfábia— la
imatge del 37 pot sintonitzar-se a la
freqüència 37 d' UHF. La progra-
mació del Canal —amb més de 20
hores setmanals de producció prò-
pia— conforma una variada oferta
que ens acosta al món dels es-
ports. el cinema, el teatre, les notí-
cies, els debais, la cultura, la músi-
ca, les entrevistes i tots aquells es-
deveniments que afecten la nostra
illa.

Les emissions s'inicien, de di-
lluns a divendres, a les 21 h. i fina-
litzen sobre les 0'30 h. Al dia se-
güent es repeteixen els programes
a partir de les 18 h. i els dissabtes
a partir de les 11 h.

Els diferents espais i el seu ho-
rari d'emissió podeu consultar-los,
diàriament, a les pàgines de televi-
sió de: "El Día del Mundo", "Diario
de Mallorca" i "Diario 16
Baleares". Per a més informació
podeu dirigir-vos als telèfons
d'aquesta emissora 796290-
796291.

Per a qualsevol motiu que ens
necessiteu, estam a la vostra dis-
posició.

Sebastià Frau

Gerent Canal 37 TV

OLGEBELÍ
és la vostra revista

.441/I un grup de professionals al seu servei

BAL. - 082
'INsiligiW11~111n11~•~1111.11mull

VIAJES acromar TOURS S.A.

Passeig Colon, 112 - B
Tels. 85 00 26 - 85 00 65 - Fax 85 10 69

07458 CAN PICAFORT (Mallorca)

Descomptes a:

VIATGES ORGANITZATS
	

RESIDENTS

TARIFES MINI
	

FAMÍLIA NUMEROSA

CREUERS
	

3. EDAT

VOLS CHARTER NACIONALS GRUPS

CHARTER INTERNACIONALS MENORS

Agències autoritzades per a la venda de billets:
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REVETLA
D'ALGEBELÍ
ESCOLA DE BALL

CURS 1993-94

INFORMACIÓ I
MATRÍCULA:

Dijous, dia 4 de novembre
de les 2030 a les 22 h.
al Claustre del Convent

INICI DEL CURS:
Dilluns, dia 8 de novembre

Associació
Cultural

AVABELI

AVÍS

L'oficina de l'Associació
Cultural Algebelí,

carrer Joan Caries I, 44-1r
estará oberta al públic

per a qualsevol consulta
el dimarts de 4 a 6 h.

de l'horabaixa.

Tres-cents milions
d'anys d'història de
Mallorca,
a través dels fòssils
de Joan Bauzá

Mostra patrocinada pel Grupo
Serra, que romandrà oberta al públic
fins a Nadal en el Museu Balear de
Ciències Naturals de Sóller.

Tres-cents milions d'anys de la
història de Mallorca és el títol de la
col.lecció paleontológica que el
científic solleric Joan Bauzá ha ce-
dit al Museu de Ciències Naturals.
La mostra permet retornar al pas-
sat de les illes a través de les
matèries orgàniques convertides
en fòssils.

En aquests moments en qué
s'ha posat de moda la paraula
"jurássic" gràcies a la pel.lícula de
Steven Spielberg "Jurassic Park",
el museu de Sóller i la col.lecció de
Joan Bauzá ofereixen una panorá-
mica d'allò que va esser la Mallorca
Jurásica molts d'anys abans que
l'home fes acte de presència da-
munt la terra.

Després de formades les serres
de Mallorca, la mar va invadir l'es-
pai entre ells habitada per
mol.luscs, coralls i taurons. Els tes-
timonis d'aquella mar són les pe-
dres de marés que tants anys
s'han emprat en la construcció. La
dessecació de la mar Mediterrània
propicià la unió de Balears amb la
península, això donà lloc a les cos-
tes caribenyes de Manacor i Muro
amb un clima típic del Carib i tot ti-
pus de sirénidos i taurons habitant
les costes. D'aquí són les grans
dents de tauró que mostra la
col.lecció, els coralls de Santa
Margalida i nombrosos mol.luscs
de Muro.

L'exposició forma part d'un pro-
grama educatiu adreçat a les esco-
les i és probable que es prorrogui
fins a les festes de Nadal.

Reportatge de Brisas
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Muro ara fa 100 anys
AGOST, SETEMBRE 1 OCTUBRE DE 1893

— 6 agost.- L'Ajuntament celebra
sessió ordinària. A la majoria dels regi-

dors, els és impossible assistir a les
sessions que es convoquen els diu-

menges, ja que la major part es des-
placen als pobles veinats, a vendre els
productes dels seus horts. La Corpo-
ració acorda per unanimitat celebrar
les sessions ordináris els diumenges a
les 9 del vespre.

— A proposició del regidor
Francesc Serra i Cloquell, les cabres
seran fermades per a traslladar-les
d'un lloc a un altre, ja que causen
greus desperfectes als camins.

— lgualment acorden comprar una
"romana", després d'haver Ilegit una
circular del Governador.

— 15 agost.- Es prossegueix amb
la venda de llenya del "Comú".

— Es dóna relació de les entrades
i sortides del "Ball de Sant Jaume i
Santa Anna". Ingressos: 145 ptes. i
55 cèntims. Despeses: 145 pts. i 80
cèntims.

— 22 agost.- L'Ajuntament acorda
pagar una factura de 3 ptes. al ferrer
Mateu Genovard, per haver acerat di-
versos martells.

— S'acorda donar 6 ptes. cada
mes a Antoni Fornés i Moragues, vidu
amb una nina de pocs mesos.

— 29 agost.- Amb càrrec al capítol
d'imprevists, l'Ajuntament acorda pa-
gar 18 ptes. i 75 cèntims a Guillem
Bennássar i Mas per arreglar el "re-
llotge públic".

— La dona de Joan Serra i Poquet
han tengut bessons. El Batle proposa

que del capítol destinat a "Beneficèn-

cia", Ii donin 6 ptes. cada mes per aju-

dar a la lactació d'uns dels bessons.

S'aprova per unanimitat.

— 5 setembre.- L'Ajuntament ce-
lebra sessió ordinària. S'han encarre-
gat sis senalles per emprar els peons
caminers. Valen 3 ptes. i 25 cèntims.

— S'acorda arreglar unes de-
pendències de l'antic Convent dels
Mínims; després s'habilitaran per a
"escola pública" de nins.

— 12 setembre.- S'estableix un
impost pels carruatges de luxe.

— El Batle —Miguel Mancadas i

Escales— dóna relació del projecte,

plec de condicions i subhasta de les
obres per a la construcció del nou es-
corxador municipal.

— La Corporació acorda celebrar
les sessions ordinàries, els diumen-
ges a les 8 del vespre.

— 19 setembre.- S'han de pagar
100 ptes. a "Impremta Gelebert".

— Igualment s'han de pagar 103

ptes., import d'una "romana" de sis-
tema mètric decimal.

— Es nomena una comissió per a
rebre les obres del nou escorxador.

— Es pagará una comissió al
Secretari de l'Ajuntament per haver

duit de Palma la "romana". Les dues
"romanes" antigues seran subhasta-

des el proper diumenge a les 7 del
vespre, davant la Casa Consistorial.

— 26 setembre.- El Batle dóna
compte de la subhasta de les roma-
nes antigues.

— Gabriel Munar i Fiol, demana

posar "fites" a una finca que té a Son
Mieres.

— 3 octubre.- Jaume Perelló i

Gabriel Picó, cobraran 11 ptes. i 25

cèntims per haver picat pedra durant
una setmana.

— 10 octubre.- La Diputació
Provincial ha concedit dues subven-
cions una de 300 ptes. i una de 250

ptes. per arreglar els camins veïnals.

L'Ajuntament sol.licita el corresponent

permís a la mateixa Diputació per a
iniciar les obres.

— L'Ajuntament nomena "apode-
rar a Pau Morey i Pujol.

— 24 octubre.- El Batle diu que a
les dependències de l'antic Convent

dels Mínims hi ha dues olles i unes
portes, que ja que no s'utilitzen, de
cada dia es deterioren. S'acorda per
unanimitat subhastar-les públicament.

— 31 d'octubre.- La Corporació

autoritza al regidor Miguel Lloret i

Moragues per firmar l'escriptura da-
vant el notari Don Pere Antoni

Sabater, amb la qual l'Ajuntament dó-

na poders a D. Pau Morey.
— S'han subhastat les olles 1 por-

tes que foren dels Mínims. Llorenç

Server, ha comprat l'olla petita per 8
ptes. i 50 cèntims; Antoni Miguel,
compra l'olla gran per 21 ptes. i 50

cèntims; i Josep Martorell paga 25

ptes. 1 25 cèntims per a les portes.

Dame Payeras Capó

Octubre de 1993

NOU GRUP MUSICAL

EPOCA
PER AMENITZAR

LES SEVES FESTES,
NOCES, BAUXES, ETC.

Cridar als telèfons: 537776 - 851024
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PRÓXIMA EXCURSIÓ

d "ORIENT
al COSTELL

d "OLORÓ
Diumenge, dia 31 d'octubre

SORTIDA:

Piala Major,
a les 9 hores

ORGANITZA:

Associació Cultural

Alkr."-EKLI

• 	" •	 " II • IIII •	 • 	•

Anàrem a... El Fumat
Si amb l'excursió al Camí de

Castelló ens acomiadàvem de la tem-
porada excursionista iniciada la pas-
sada primavera (Torrent de Mortitx,
Avenc de Son Pou i el Camí de
Castelló) amb la pujada al Fumat
l'hem volgut tornar iniciar. Això amb
la intenció de consolidar i de fer més
participativa aquesta activitat, per tal
d'engrescar els murers a conèixer
millor la nostra illa i fer noves amis-
tats.

En aquesta ocasió ens translladá-
rem fins al proper terme municipal
de Pollença on es localitza el Fumat
ben al mig de la península de
Formentor: el paratge és polit de
debò. La caminada va discorrer pel
vell camí que enllaçava el far de
Formentor amb Cala Murta; el camí,
després de fer unes guantes voltes,
ens portà al coll que formen el Puig
de Roca Blanca (337 m.) i el Fumat
(334 m.), des d'on atacàrem l'empi-
nada que du fins a dalt del puig.

La visió des del cim del Fumat és
apoteósica, teníem a la vista tota la
península de Formentor: cap al sud-
est podíem contemplar la badia de
Pollença i la Serra de Cavall Bernat, al
nord-oest, entre el Cap de Catalunya
i la Punta d'En Tomás, les aigües
transparents de Cala Figuera, a l'est
el puig Garballó (272 m.) la falda del
qual está solcada pel !lit d'una torren-
tera que davalla encaixonada fins a
Cala En Gossalba.

Després de romandre uns minuts
embambats baixàrem novament cap
al coll per tornar agafar l'antic camí
que dur a Cala Murta, on arribàrem al
cap d'una hora grossa de marxa, i no
sense haver pegat alguna culada pel
camí. Les aigües calmades d'aquesta
preciosa cala ens donaren la benvin-
guda, on els més agosarats es vol-
gueren refrescar després de la cami-
nada. Un cop haguérem dinat i des-
cansat reprenguérem el camí de tor-
nada cap a les cases de Cala Murta
on ens esperaven els cotxes, donant
així per acabada una nova sortida.

Que no sigui la darrera i fins en
tornar, vos hi esperan
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S'obra de pauma
Put it there. Paul Mcartney
Andy Warhol
Esdeveniments del S. XX
Transmissió de calor
La increïble maquina humana
Espardenyes d'Eivissa
José Luis Pascual
o els colors de la nit.
P. Blanes Viale
El festeig pagès
Imágenes 92
Oso polar

Miró (1893-1993)
Extraterrestres
El cicle de l'aigua
Cultures antigues del
Mediterrani
Temps i clima
Antoni Ribas, 1 845-1 911
Cries and Whispers
Bechtold Irriguible, Tur
Costa
Vídeo històric i cultural:
Mallorca, lila Mediterrània
Hablan las pirámides

Pel que fa als compact, l'oferta abarca des de músi-
ca clàssica, música dels anys 60, rock, jazz, salsa, etc...

	 cultura

Biblioteques de Mallorca
CENTRE COORDINADOR

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MURO

Amb el començament de la tardor reiniciam la sec-
ció que habitualment dóna notícies de la biblioteca i ho
feim donant a conèixer les noves possibilitats que vos
ofereix.

A més a més posam a disposició dels socis de la bi-
blioteca la possibilitat de dur-se'n en préstec vídeos i
compact-disc.

Els vídeos de qué disposam són els següents:
Des de fa uns mesos, rebem una sèrie de revistes

de temática molt diversa que ens resulten gratuïtes
gràcies a la subvenció del Ministeri de Cultura. Per tal
de treure el màxim profit possible d'aquest material
que ens arriba de franc donam a conèixer els títols que
hem rebut classificats segons la seva temática:

Revistes de pensament i cultura:

Archipiélago, Revista de Occidente.

Revistes de literatura:
Delibros, El Urogallo.

Revistes de música:
Scherzo, Cuadernos de Jazz

Revistes de ciències socials i política:
Sistema, El socialismo del futuro.

Revistes d'art:
Lápiz.

Revistes de temes variats:
Ajoblanco, El Europeo, Claves.

SERVEIS:
Lectura i consulta,

préstec de libres, vídeos i discs

HORARI
De dilluns a divendres: De 17'00 a 20'00 h.

Dissabtes: De 10'00 a 13'00 h.

Consell Insular
1 de Mallorca
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Ajuntament de Muro
Área de Cultura

— EXPOSICIO DE PINTURA a
càrrec del pintor Rafel Perelló Mut.
Lloc: Casa de Cultura. Inauguració
divendres dia 12 de novembre, a
les 2000 h.

— TEATRE. El grup de Teatre
de Bunyola presentará EN PATU-
FET. Lloc: Teatre Municipal.
Dissabte, dia 13 de novembre, a
les 2200 h.

— SA FIRA, diumenge dia 14 de
novembre. Al pòrtic de l'Ajunta-
ment, presentació del VÍDEO
HISTÓRIC-CULTURAL de Mateu
Galmés.

— FESTA DE SANTA CECILIA,
patrona dels músics. Missa i acte
seguit CONCERT per la banda de
música UNIÓ ARTÍSTICA MURERA
i la coral MIQUEL TORTELL. Lloc:
Església Parroquial. Dissabte, dia
20 de novembre, a les 1900 h.

Avanç de les activitats progra-
mades:

OCTUBRE DE 1993
— CINEMA amb la projecció de

la pel.lícula DANIEL EL TRAVIESO.
Lloc: Teatre Municipal. Diumenge,
dia 31 d'octubre, a les 1600 h.

NOVEMBRE DE 1993
— CINEMA amb la projecció de

la pel.lícula DANIEL EL TRAVIESO.
Lloc: Teatre Municipal. Dilluns, dia
1 de novembre, a les 1600 h.

— L'HORA DEL CONTE, a la
Biblioteca Municipal, contes con-
tats per NA CATERINA CONTA-
CONTES. Amb la col.laboració del
Centre Coordinador de Bibliote-
ques del Consell Insular de
Mallorca. Divendres, dia 12 de no-
vembre, a les 1730 h.

en nlIglinn
Calle Mayor,62 Te1.537478

MURO - MALLORCA

AUTOSENICIO
CAY1 1:11EL

Plaza Sant Marti,5	Tel 537818

MURO - MALLORCA
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Ull crític 	

Un anunci de la Generalitat deia:
	

Anant a sa Pobla hi una una DKW. ,

"La feina ben feta no té fronteres.	 que si vol esser una escultura,

La feina mal feta no té futur."
	

no acaba d'integrar-se a l'entorn

Ens ho creim, que som Europa?

Es
d'Alabar

• Que	 a la presentació del llibre
"Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca
1986-1991", els assistents fossin obsequiats
amb un refresc que contà amb especialitats
dolces i salades del pastisser Joan Segura de
Muro, juntament amb Pere Ramis de
Llucmajor, Xisco Moranta de sa Pobla i Pomar
de Campos, anomenats per algú "Els quatre
genets de la diabetis".

Davant el restaurant Arco Iris,
no hi ha ningú que s'hagi adonat

que això no és normal? 
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societat 	

Crónica de l'excursió a Menorca
els dies 23, 24 i 25 de setembre 1993
de l'Associació de la Tercera Edat

Dijous, dia 23.- Un grup de 110
associats vàrem partir en dos auto-
cars a les 6'45 h. cap el Port
d'Alcúdia. Embarcàrem en el "Rolón
Plata" a les 730 h.

La mar, que estava agitadíssima,
ens va ocasionar maneig a quasi la
totalitat dels passatgers.

Amb companyia d'una intensa
pluja, a les 11'45 h., vàrem arribar a
Ciutadella. Dos autocars ens espe-
rayen per translladar-nos als aparta-
ments Club Menorca de Grupotel,
on vàrem esser allotjats a les estan-
ces que ens havien designades. La
pluja ens seguia acompanyant.

L'horari dels menjars era el nor-
mal: a les 8'30 h. el berenar, a les
13'30 h. el dinar i el sopar a les 20
h. Després bingo. Mentrestant al-
guns varen aprofitar per donar una
volta per Cala en Bosch i els seus
voltants.

Dia 24.- A les 9 h. sortida de l'ex-
cursió per l'interior de l'illa. A causa
de la persistència de la pluja varém
haver de variar l'itinerari previst.

Vàrem visitar:

Ciudadella amb els seus carrers
estrets del casc antic i Monte Toro,
des d'on en un dia clar, es poden
veure clarament les muntanyes de
la serra de Mallorca. El dia no era
l'apropiat a causa del mal temps i
de la pluja.

Cala Fornells, lloc on es pot de-
gustar la famosa llagosta (caldereta)
i que nosaltres no vàrem tenir la
sort de provar. Seguidament cap a
Mercadal, on vàrem dinar al restau-
rant "Ets Arcs". És digne de men-
ció l'atenció que ens varen dispen-
sar per part de la Direcció del res-
taurant amb una tarta amb el nom
de Muro al centre. El President de
l'Associació Sr. Vanrell acompanyat
del primer president (se'l notava
emocionat) aprofitaren l'ocasió per a
la foto de rigor. Al capvespre, vistá-

rem Alaior, població on está situada
la fábrica de formatges Coinga. La
majoria s'en varen dur de record
una peca de formatge. Visita al po-
ble prehistòric i tornada a Cala en
Bosch.

L'agrupació de balls regionals de
Ciutadella ens va oferir, després de
sopar, un extens repertori de la se-
va música i balls tradicionals. Alguns
murers es varen afegir a la bailada
popular de despedida. La vetlada va
finalitzar amb ball de saló.

Dissabte, dia 25.- A les 9 h. sorti-
da cap a Maó amb visites a les bo-
degues Gin Xoriguer, amb les res-
pectives compres, a la fábrica i boti-
ga de bisuteria Catisa, on es varen
escollir dos regals per a D. Miguel
Ramis i Sra. per les atencions rebu-
des per part del grup d'excursionis-
tes. Vàrem fer una petita visita a
Binibeca i Maó sense baixar de l'au-
tocar.

El dinar del dissabte va esser per
deferència de Grupotel a Aldea Cala
en Bosch. Exquisida, abundosa i su-
culenta. Després de l'épet, el presi-
dent de l'Associació va agrair a
Grupotel i a D. Miguel Ramis les
atencions rebudes i va fer entrega
d'un obsequi a la Sra. de Ramis,
mentre la Sra. de Vanrell el feia al

Sr. Ramis. D. Miguel Ramis va
agrair el detall i ens va convidar a
passar dos dies més si era del nos-
tre agrat. La invitació va esser molt
aplaudida. Volem també fer menció
a la invitació cursada als murers re-
sidents a Menorca per assistir al di-
nar de germandat. Va esser molt
emocionant, les satulacions. i fins i
tot les llàgrimes, no varen faltar.
Aquest dinar es va realitzar per de-
ferència de Grupotel i va esser cui-
dadosament preparat pels Srs.
Ramis i Vanrell.

A les 1630 h. recollida de male-
tes. La sortida estava prevista per a
les 21 h. Es va aprofitar per a donar
les últimes passejades o per co-
mentar el viatge asseguts a qualque
bar. La travessia cap a Mallorca va
tornar esser mogudeta, però aques-
ta vegada sense manejos.

Arribàrem al Port d'Alcúdia sobre
la 1 de la matinada. Al moll ens es-
taven esperant familiars, amics i els
autocars que ens desplaçarien a
Muro. Amb feliç arribada al poble
es va donar per finalitzat aquest
viatge, que segur alguns recordaran
durant molt de temps.

Antonio Picó
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Fotografíes d'un temps

QUINTOS DEL 36
— Primera fila, d'esquerra a dreta: Esteve Vallespir "Saco", Bartomeu Moragues "Canari", Joan Tomás "Bou",

Jordi Vallespir "Morro", Rafel Gual "Ordiaca", Guillem Torrandell "Tix", Joan Seguí "Basseta", Miguel Pons "Sarrier",
Antoni Amengual "Aleix".

— Segona fila, d'esquerra a dreta: Antoni Ramis "Margalidá", Rafel Sastre "Roig", Antoni Tugores "Pelut", Pere
Ramis "Coret", Joan Reus "Rotger", Joan Florit "Coronell", Bernat Plomer "Pastora", Gabriel Ramis "Covetes",
Salvador Gamundí "Costitx", Francesc Sacarés "Sacarés".

— Tercera fila, d'esquerra a dreta: Miguel Payeras 'Quintà", Miguel Quetglas "Llarguet", Gabriel Font "Font",
Bartomeu Calvó "Grande", Jeroni Vives "Coix", Miguel Perelló "Miconet", Antoni Sastre "Rasca", Miguel Juan
"Mates", Gabriel Munar "Cosidor", Damià Fornés "Bou".

— Quarta fila, d'esquerra a dreta: Bartomeu Cladera "Monjo", Gabriel Vives "Ros",  Sebastià Perelló "Xato",

Bartomeu Salas "Valencià", Jaume Moragues "Canari", Antoni Tugores "Pelut", Llorenç  Oliver "Pelat", Gabriel Ramis
"Moroto", Francesc Alomar "Rector", Rafel Quetglas "Gallet".

Primer dimecres de Quaresma,
la diada de l'enterrament de la
Sardina a Son Jeroni

D'esquerra a dreta:
Catalina Bergas, Margalida

Xarrera, Catalina Gamundí, Catalina
Pons-Estel, Rosa Ramis, Catalina
Serra, Antònia Beltran, Joana
Ballester, Bernat Serra, Joan
Moragues Raquis i Francesc
Cantallops.

27 algebeli



esports 	

Escoles
Esportives
1993-94
Poliesportiu Municipal

c
Tri.)-CY

— ESCOLA D'INICIACIÓ AL JOC
Dies: Dilluns i dimecres
Horari: De 17'30 a 19"30 h.
Edat: De 6 a 7 anys
Quota: Gratuita

Nty,
— ESCOLA POLIESPORTIVA

Dies: Dilluns i divendrs
Horari: De 1730 a 1930 h.
Edat: De 9 a 11 anys
Nivells: Iniciació (9-10 anys)
Desenvolupament (11 anys)
Quota: 2000. ptes.

4•4,

— ESCOLA D'ATLETISME
Dies:
Dilluns, dimecres i divendres
Horari: De 1730 a 1930 h.
Edat: De 8 a 15 anys
Nivell: Perfeccionament
Quota: 2000. 	 ptes.

— ESCOLA DE VOLEIBOL
Dies: Dimarts i dijous
Horari: De 17'30 a 1930 h.
Edat: De 12a 15 anys
Nivell: Perfeccionament
Quota: 2.000 ptes.

— ESCOLA DE BASQUETBOL
Dies: Dimarts
Horari: De 1730 a 19'30h.
Edat: De 12a 15 anys
Nivell: Perfeccionament
Quota: 2.000 ptes.

— ESCOLA DE TENNIS
Dies: Horari a determinar
Nivell: Iniciació

Desenvolupament
Perfeccionament

Professor: ljas Lasser

AJUNTAMENT DE MURO
Área d'Esports

Naixement
d'un nou Club
C. D. Voleibol
Murense

Amb el suport estatutari del
C.D. Murense de futbol, s'ha for-
mat la secció de Voleibol C.D.
Murense en les categories Cadet
Femení i Juvenil Femení. La finali-
tat seva és la d'oferir una activitat
física federada per a les al.lotes
amb ganes de fer una mica d'es-
port.

De moment pareix que els en-
trenaments han començat amb
moltes ganes, il.lusió i sobretot
motivades, més encara, per la pro-
pera inauguració del pavelló i les
instal.lacions esportives.

Des d'aquestes planes volem
fer una cridada a totes les al.lotes
que vulguin participar en aquest
esport amb edat compresa entre
els 16 i els 18 anys, que es posin
en contacte amb l'entrenador Joan
Fluxá "Coric".

Esperam que aquest equip faci
una bona campanya, sense oblidar
que el més important és fer esport.

Junta Directiva:

- President: Antoni Perelló
- Secretari: Gabriel Moncades
- Tresorer: Miguel Porquer
- Vocals: Antoni Serra

Baltasar Martorell
Joan Fluxá

- Entrenadors: Joan Fluxá Sales
Joan Comes Reus

Es cerca gent
Per fer gambades

FESTA

ALGEBELÍ
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	 es ports

Atletisme
Per motius de temps i espai no

vàrem poder atendre, en el seu dia,
així com es mereixia la II MILLA
URBANA DE MURO.

Aprofitarem aquest mes, ja que
no hi ha competicions i si durs en-
trenaments per estar en forma per
a la temporada de cross que aviat
començarà.

Fa dos anys que pràcticament
no hem perdut cap carrera popular
ni urbana de les que s'han celebrat
a Mallorca.

Durant els mesos de juny, julio!,
agost i setembre, s'han celebrat
quasi cada setmana carreres popu-
lars o urbanes amb la participació
dels millors atletes de Mallorca,
fins i tot a vegades es desplacen
des d'Eivissa i Menorca. Com ante-
riorment hem dit, hem recorregut
l'illa de punta a punta, veient tota
classe de proves: semi-maratons,
milles, carreres de velocitat, etc.

Durant el marc de les festes
Patronals de Sant Joan a Muro, es
va celebrar la ja popular Milla
Urbana Vila de Muro. Dic popular
per la gran espectació que despert
en els atletes mallorquins en no-
més dues edicions.

La carrer s'ha convertit en la mi-
Ilor i on hi ha més participació.

La millor per la seva direcció
técnica, a càrrec de Joan Comes
pel circuit, molt dur, exigent i selec-
tiu, ja que té baixades, pujades i
pla.

Menció a part són els premis, ja
que a totes les proves allá on hem
anat, excepte a Inca, no es donen
premis en metàl.lic. A Muro, els
tres primers classificats en totes
les categories tenien un val per
canviar en material esportiu.

Aquest detall ha corregut com
la pólvora entre els corredors i se-
gur que el pròxim any es batrà el
récord de participants.

És la millor en qualitat dels atle-
tes. Varen participar quasi la totali-
tat dels campions de Mallorca i
Balears, fins i tot el Campió
d'Espanya. Aquest remell de corre-
dors no ha assistit a altre prova po-

pular a Mallorca.
És de les úniques carreres on hi

ha jutges oficials controlant i do-
nant el temps al corredors.

Dins el capítol de destacats pel
seu treball desinteresat, a part del
director tècnic Joan Comes (yerta-
der pare de la prova), el regidor
Antoni Serra "Cotó", respatllat per
l'Ajuntament de Muro, han aconse-
guit elevar al primer lloc la Milla
Urbana Vila de Muro.

També un grup d'amics que
col.laboraren en els controls, mar-
cant el circuit, tonant dorsals, etc.
varen aportar el seu granet d'arena.

No podem oblidar les cases co-
mercials i particulars que, gràcies a
la seva col.laboració, han fet possi-
ble que aquest esdeveniment es-
portiu arribi a bon port.

Esperam que per a les pròximes
festes de Sant Joan trobem el ma-
teix suport per part de l'Ajuntament
i així poder consolidar la Milla
Urbana Vila de Muro com la prova
reina de Mallorca.

Aprofitam l'ocasió, des d'aques-
tes pagines, per demanar al regidor
d'esports que ens aconsegueixi
una pista per a la práctica d'atletis-
me, ja que el camp de futbol és
molt difícil a causa de la quantitat
d'equips que entrenen i no hi ha
espai per als atletes.

Tot el mes de setembre els cor-
redors de Muro han hagut d'entre-
nar a la pista d'atletisme de sa
Pobla i a Icona.

Creim que amb la qualitat i

quantitat d'atletes murers que hi ha
es mereixen una pista per entrenar
i així no tirar l'esforç i els diners
dins un sac buit.

Crossman

I Motocross
Gran Premi
007 Snacks

El diumenge, dia 19 de setem-
bre, al circuit Fora Vila de Muro, va
tenir lloc el I Gran Premi de Moto-
cross 007 Snacks.

L'organització va esser a càrrec
del Moto Club Muro i la participació
de públic va esser nombrosa.

L'entrenament dels pilots va co-
mençar a les 9 h. i la prova de
Motocross a les 10 h.

Classificació per categories:
— ALEVÍ: 1.- Joan Toni Sánchez

(Muro); 2.- Miguel Escobar i 3.-
Joan Josep Grau

— JUVENIL: 1.- Gabriel Pons;
2.- Miguel Perelló; 3.- Antoni
Torres; 5.- Josep Poquet (Muro) i
7.- Jaume Perelló (Muro)

— JUNIOR-SENIOR (125 cc.):
1.- David Taltavull; 2.- Jesús Calvó
i 3.- Antoni Gelabert

— JUNIOR-SENIOR (250 cc.):
1.- Xavier Tur ; 2.- Joan Antoni
Clapés i 3.- Juanjo Pons
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11-9-93
	

25-9-93
Antoni Segura Capellà
	

Bernat Payeras Mulet
Maria Reguera Sánchez
	

Margalida Vives Ramis

EnlIaç Benlloch-Cerdó

María Emitía Mulet Homs
María Emilia Mulet Homs, veci-

na de Muro, ha recibido el Premio
Extraordinario de Doctorado por la
Facultad de Medicina de la
Universidad de Alicante.

Felicidades.

esports 	

Trial a Muro
El passat diumenge, dia 3 d'octubre, es va

celebrar al circuit Fora Vila de Muro i amb l'orga-
nització del Moto Club Muro, una prova del
Campionat de Balears de Trial amb la participació
dels grans pilots illencs.

La prova va començar a les 10 h. i va comptar
amb 8 zones (6 quilòmetres) de trajecte.

Classificació per categories:
— JUNIOR: 1.- Juan Vicente Tur; 2.- Juan

Angel González i 3.- Bernardino García
— SENIOR: 1.- Antoni Salas; 2.- Jaume Roig i

3.- Santiago Marí
— VETERANS: 1.- Martí Poquet; 2.- Francisco

Ramon i 3.- José Yuste
— JUNIOR ILLES: 1.- Miguel Femenies; 2.-

Joan Roig i 3.- Antoni Martí
Volem agrair la col.laboració de la Policia

Municipal de Muro, que ens ha ajudat cada vega-
da que hi ha hagut una prova a Muro.

Martí Poquet

societat 	

Naixements 	 Matrimonis 	

Rafel Moragues Mulet - 9-9-93
Maria Moragues Riutort - 17-9-93
Llorenç Seguí Capllonch - 21-9-93
Joana Cerdá Torrandell - 26-9-93

Marina Moragues Seguí
Va ésser batejada dia 12 de se-

tembre de 1993 a l'església de
Sant Albert Magne de la Platja de
Muro. Enhorabona als seus pares
Miguel i Margalida, i als seus pa-
drins joves Antoni i Maria Isabel.

algebeli 30



	 societat

Miguel Mulet Balaguer

El pasado día 7 de septiembre,
a la edad de 74 años de edad, nos
precedió a la vida eterna Miguel
Mulet Balaguer.

Nuestra más sentida condolen-
cia a su esposa María, a sus hijos
Arnau, María, Rafael y Francisca;
hijos políticos Margarita, Rafael,
Bernardo, Margarita y hermana
Francisca.

Descanse en paz.

Josep Sastre Pascual

El passat dia 16 de setembre
ens va precedir a la vida eterna
Josep Sastre Pascual.

A la seva dona Maria, fills Joan i
Margalida. fill polític Andreu i de-
més família, la nostra més sentida
condolencia.

Descansi en pau.

DADES
CLIMATOLÒGIQUES

SETEMBRE 1993
Muro

TEMPERATURES

Màxima: 33,49 - Dia 8

Mitjana màximes: 27,89

Mínima : 11,2- Dia 29

Mitjana mínimes: 16,8 9

Oscil.lació máxima: 14,69 - Dia 17

Oscil.lació mínima: 2,09 - Dia 23

PRECIPITACIONS

Total mes: 47,8 Pm.

Máxima en 24 h.: 26,2 Pm. - Dia 23

Pluja apreciable: 8 dies

Pluja inapreciable: 2 dies

Vent dominant els dies de pluja:

Sud-est

Dades facilitades per
Bartomeu Martorell Bosch 

EN VENTA 

1 PLANTA BAJA
Calle Guillermo Ballester y Cardó

MUCHAS POSIBILIDADES
INTERÉS: 7•5 %

SOLAR 1.200 M. 
ZONA INDUSTRIAL 

4 COCHERIAS
CERCA IMPREMTA MURO

PLANTA BAJA
EN CAN PICAFORT

	  INFORMES. 	

luan Quetgras Perdió (a) "Sabatarer

Tels.: 851856 - 538234
(Horas de oficina)
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