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MAREGASSA

!Totes mos ponen! Per si no mos bastaven les ametralladores en el
Parlament, les bombes del País Basc, Madrid i Barcelona, els bisbes
que xerren, les autbnomies que s'embossen, la fam d'Andalussia i els
clots de les nostres carreteres, hem estat a punt de que mos engolís
una maregassa faresta i, quan ja se nos aixamplava el cor per el pe-
rill passat, un turc vol matar el Papa.

Totes aquestes notícies i totes les que hi volgueu afegir ajuden a
crear un estat d'ànim que sol créixer esponerós en temps de crisi; no
és nou. S'anomena el mil.lenarisme: de pertot arreu plouen anuncis de
desastres i calamitats, profecies amenaçadores, ovnis, esperits, epidè
mies, secrets, horbscops, la fi del món... Amb una paraula: POR.

Por a una amenaça que està fora del nostre control, que fatalment
mos pot ferir. Por que destrossa tota solidaritat humana i empeny a u-
na salvació individual desesperada o a un pessimisme fosc. La reacció
normal és la de quedar aturats i predisposats a esperar salvacions que
arribin de fora; des de l'entrada a la OTAN fins al viatge del Papa,
les quinieles o qualsevol promesa.

No mos agrada lo que tenim per b creim que quedar aturats és fer el
joc als de sempre, és tornar a un passat mes detestable. s cert que
hi ha situacions que escapen al nostre control, perb també volem creu-
re que el treball i la lluita constant, diària, de tots, per transfor-
mar la realitat que tenim és l'dnic camí de futur.

Mentre fèiem silenci, amb fons de campanes, mos feria una pregunta:
mou un dit perquè els dormitoris de personal de molts d'hotels no

siguin una so11, qui arrisca un duro per al bé de tots, qui vol conser
var la natura, a qui interessa que tots aprenguin a opinar, qui dóna —
una passa per crear llocs de treball, qui comercia amb el sexe, l'alco
hol, les drogues, qui s'atreveix a dir que tot això i més és un niu cié"
terrorisme?

e',A QUI LI CONV QUE TOTS TENGUEM POR?



pes cap que crema
Un tema molt freqüent en les converses casolanes és el de la medicina: que si

hem hagut de cridar l'altre metge i li ha canviat tot el medicament; que tenia mol
ta feina i no ha tornat i no sabem que hem de fer; que a la farmàcia mai tenen els
medicaments que el metge ha receptat; que els medicaments tarden dies en arribar;
que si resulta difícil trobar un medicament en hores en que no estan obertes les

farmàcies; que si els dissabtes i diumenges l'infermera no hi és; etc.
Lo més net, conversar amb els protaonistes.

Els hem proposat aquestes preguntes:
1) ¿QUE PENSES DE L'ASSISTENCIA MEDICA-FARMACEUTICA EN EL NOSTRE POBLE?

2) é,QUINES RELACIONS EXISTEIXEN ENTRE LES D1FERENTSS SECCIONS SANITARIES?

LLORENÇ GAIMARI - PERELLIO-, , MErtge.

1- La asistencia medico-farrhacéutica
del término de Capdepera es, para mí,
bastante cómpleta y, dentro de lo que
cabe, no est 4 del todb iñal. Hay que
tener en cuenta q1e, desde el - punto
de vista médico, son'muy peces los me
dios con que centamos, pues Si quita
mos el fonendoscopio, el tensiómetro,
un aparato de Rayos X- y una gran can
tidad de ojo clinico, es nada lo que
nos queda.

Reconozco que no podemos hacer una
medicina a gusto de los enferthos y a
gusto nuestro. Pero si tenemos en éticri
ta la masificación de los enfermos
(o presuntos enfermos) que a diario
tenemos en los consultorios, los avi-
sos domiciliarios y el heeho de que
el término de Capdeperå es--t la måyor
parte cubierto de casas habitables,
nos daremos cuenta de lo difícil que
es hacer una buena medicina a gusto
nues tro.

Estamos dos módicos. El titular o
de	 y el•libre, y duranté el
invierno podemos cubrir bien las exi-
gencias del vecindario. En verano y'
dobido al turismo, aumentn el ndmere
de visitantes, tanto extranjeros co-
mo esparioles transeuntes, lo cual lle
va consigo el que "Insalud" mande un
módico al que podriamos llamar de tem
porada.

Pero, a pesar - de ello &Tenemos me-
dios suficientes?.

En Cala Rajada et& la "Casa del
Mar", donde podemos trabajar a gustó,
pero en Capdepera tenemos que traba-
jar en nuestros consultorios que, ni
higiónicamente ni sanitariamente, pue
(ien cumplir sus objetivos. Cosa que
tenemos que suplir con mucha voluntad,
paCiencia y ganas, sobre todo cuando
nos traen huridos.

Desde que existe el pues to de la -
Cruz Roja, ésta cumple una obra que
es de mucho elogio ya que es una ayu
da de gran valor en ol traslado de
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heridos-y asistencia a los primeros

Los médicos no trabaja- mos 10 o
hora, Sino las 24 - horas del dia, der-

bemos estar dispuestos a que nos lla
men, cosa que créo dnicamente ló haL.
cemos los médicos de pueblo. Los en-
fermos . de Capdepera, tanto - los diaS
de fiesta - como los domingos y todas
las noches, sie9ore encuentran el mé
dico de guardia (si lo quieren) y no
tienen que ir buscando a otros pue-
blos como pasa con las mancomunida=
des. Por lo tanto; para mi y vistas -

las circunstancias; creo que la asis
tencia médica no est 4 mal.

Z- Las relaciones existentes entre
los Sanitarios son las siguientes. No
somos secciones diferentes sino que
formamos una sola sección que es la
Junta Local de Sanidad. Estas relacio
nes no pueden ser mejores. Procuramos
hacer las cosas lo mejor que podemos,
pero hay que tener en cuenta que nues
tra función es solo consultiva, no e
jecutiva, ya que ésta depende del A-
yuntamiento que es el que gobierna el
pueblo. Nosotros podemos aconsejar pe
ro nunca castigar ni poner multas por
alteraciones sanitarias que tengan lu
gar dentro del pueblo. Tampoco nos in
cumbe función de vigilancia ni de guár
dia, como en el cåso de perroa calle-
jeros, de personas que echan agua a
la calle o la ensucian, o de aquellas
que lavan sus coches en la vía pdbli
ca, etc.

Lo nuestro es evitar epidemias, va-
cunar, y educar a la gente en materia
aanitaria. Cosa que llevamos a térifli-
no en hoteles, comedores, reuniones .

en el Ayuntamionto, exmenes a esco-
lares y vacunaciones a los mismos...

De todas maneras, pienso que nece=
silamos edificios adocuados para cu-
ras, vacunaciones, otc.



BARTOMEU BALAGUER BARCELO, Motge.

Anhlega a la de tots eIs - pobles,
amb les seves virtuts i els seus de-
fecteá. Algunes peculiaritatssén mar
ginalsi
Virtuts? Mantenir, d'alguna manera
la relaci6 metge-pacient, sense la
qual tots els esquemes aanitaris són
pura tècnica despersonalitzada. No
vol dir que aquesta relació siguisem
pre positiva perquh,én qualssevol eón
tacte entre individus, apáreixen es-
pires de crispació. Però són les menys
afortudadament. Como en les millors

famílies, se produeixen contrasts d'o
pini6.
Defectes? Molt fhcil: burocratitza-
ció i funcionarismo de l'activitat
del metge de capçalera. Dificultat -
per a reciclar-se i estar "al dia".

la que se valorin les repercusions de-
rivades d'una societat que ha oblidat
els seus fins primaris. Els efectes
nocius que, a tot nivell, desencadena
unamm~at mal estructurada, són reals.

Molt bones, gràcies. I los vostres?

CARLOS ANTICH ROJAS, Apotecari de Cn
la Rajada.-

Para emitir un juicio de valor sobre
este tema, deben considerarse dos as
pectos.
Desde un punto de vista relatiVo, la
asistencia médico-farmacéutica en Ch2
depera tiene un nivel alto en compa-
ración con la de otros pueblos de su
mismo censo. En relaci6 a Palma ciu-

Solucions? No pot haver-hi una sola
solució per a la medicina d'el qual
nivell i qualitat solament millóra-
rán a mesura que ho fassin totés lés
estructures del país. Quan? Els peSsi
mistes diven que vapor llarg i els
optimistes... a on sén?
En definitiva, l'assitbncia sanithria
estárh en harmonia amb el grau dé pro
grés i estabilitat del país. No se -
pot aconseguir una medicina d'alt a .

qualitat a un país mediocre. I vice-
versa. El que no vol dir que, entre-
tant, no hagin de millorar moltes co-
ses.
Seriosament: Objecte de la medicina
general.- 12) Qualitat assistencial
i bona relació amb el pacient i un
minim - de traves. 22) Aconseguir -a
través d'una educació sanithrin dia-
riament exercida- l'objectiu do l'O.
M.S. la salut és el grau màxim de
benestar físic, mental i social.
Es a dir, d'una part, una medicina in
dividual que sogueixi el ven lema
de curar, aliviar o ~solar. I per
altra banda, una medicina social a

dad me atrever/a a afirmar que In a-
sistencia sanitaria fuera de las ho=
ras normales, es más eficiente, pues
el tiempo transcurrido desde que se
solicita la pre.sencia de un médico
hasta que se logra administinr los~
dicamentos prescritos al enfermo, es -

muy inferior por término medio,alque
se emplea en un gran núcleo urbano.
Debe tenerse en cuenta que los profe
sionales médicos, en un medio rural,
tienen una dedicación super intensivi
pues aparte de su tarea normal en los
consultorios de la Seguridad Social,
realizan las visitas domiciliarias y
como remate, a cualquier hora dé la
noche deben estar dispuestos para a-
cudir a cualquier llamada considera-
da "urgente" por el paciente.
Considero de enorme importancia la e
docación sanitaria de la población
para saber valorar en su justa medi-
da, cuando es indispensable recurrir
a los servicios medicos-farmacéutícc.
por ejemplo a las cuatro dp L t m;, , 11.11
gadn, y cuando no.
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nesde un punto de vista absolulo o i-
deal, muchas serian las mejorns desen
bles. Disponer de un centro subcomnr-
cal, donde pudieran atenderse "in si-
tu" lns emorgencins m;çs graves (Oxige
noterapia, ciruga menor, transfusio-
nes, etc.). Disponer de un serviciode
suminis tro de -medicamontos a las Far-
macis, mucho rris rpido, de modo que
cuntro o cinco veces dinrias pudióra-
mos disponur de los medicamentos soli
citados; n los mayoristas (como sucede
en Palma) y no solamente un servicio
n1 dia.

- Son razonablemente aceptables. Qui
zs pudiera ewperarse un mayor contac
to, un mayor conocimiento de los pro- .

blemas que afectan a cadn parte, aun-
que realmente el problema éstriba en
el propio Sistema. El Ministerio de Sa
nidad y Seguridad Social (ahorn tam-
bión de Trabajo) no tiene previsto, ni
Lo ha Lunido nunca, un programa de co
labornción mutua entre los estamentos
módicos y farmacóuticos. Parece como
si se tralara de dos cosaS totalmente
disLintas e independientes, cuando en
rualidad estri intimamenté relaciona-
das, y no su concibe uno sin el otro.
La legislnción sani tarin debiern com-
prender que ul trabajo en equipo, re-
dunda, lndiscutiblemente, un beneficio
del paciente.

ANTON 1A M	 INAS. ApouecNria de
depera.

- Creo que es adecuada a las nece-
sidades existentes en el pueblo. El

cefter n niF	 irid±cos qc hace ya n-
nos que viven aquí, nos permite toda
vía gozar dul placer de poder consul
tar al autóntico "módico de cabecera"
con larga experiencia y que conce a
la gente, su situación y preblemas
con lo que se puede hacer una medici
na . mós humana, lo que, desgraciadamen
te ya se encuentra rara vez.

2 - Las relaciones son excelentes.Man
tenemos contactos frecuentemente, in-
tercambiamos opiniones y cooperamos
todos al

CARME COMAS CAYUELAS, A.T.S.

1 - L,assistbncia ós bona dins el que
cab. La Seguretat Social, excesiva -
ment burocratitzada i amb manca de re
cursos, ós una trava por a fer una bo
na feina. Un exemple molt clar: enca-
ra continuam fent servir el büllidor
per a esterilitzar les agnlles injec-
tables. amb tots els riscs que això
comporta. Actualment ja no s'haurien
d'emprar altre tipus d'agulla que no
fos la "desechable". Però, ja dic;
pel demós crec que el servei que so-
fereix es acceptable.

2. - Jo som la mós nova al poble, pe=
rb li t	 le i lir que iii i i i SOri t 11101t

i que no he trobat mós que facilitats.
Concretament, ol Dr. Dalaguor ós un
company que m'ha ajudat molt i - per al
tra banda, El Dr. Caimari ha estat -
com un pare per a mi.
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placa des sitjar
ESCALONADES. Les del carrer del Re::ro cc-

meneen a prE,ndre f,Jina. Ha es

t at el preu quc ha hagut de pagar el pro-
pietari de l'edifici Atalaya, de la. primg-
ra línia de Gala Rajada. perquè no l'obli-
gassin a retaixar un pis l'altura. I els
altres, ¿qul deuen haver pagat?

DEIJNOENCIA. Segueixen les destrosses a
cases i xalets. Imaginam el

'cmplexe de pobres que deuen tenir els nos
tres jovencells en veure que els pollas-
tres anglesos que passen qu inze dies a

l'hotel Tucán tenen mil pessetes diàries
per a gastar.

ELECCIONS A "S'AULA". En el Centre de pre-
escolar i E.G.B.

"S'Aula" es varen celebrar les eleccions
per a formar lf Junta Económica i el Con-
sell de Dlrecció. En el passat número da
questa revista ja havíem d'haver informat
d'aqueix succés, el que passa ós que, amb
massa freqüència, ens oblidam que en a-
quest poble funciona un segon centre esco-
lar, per petit que sigui.
El resultat de les esmentades eleccions

fou el següent:
Junta Económica: President: M. Antònia
Badlester Tous. Professors: Magdalena Fe-

rrer Frau (secretària), M. Carme Cclomer
Hidalgo i Andreu García Sánchez. Pares d'a
lumnes: Pere Mestre Roig. Pere Llull Riera
i Bartomeu Pascual Nadal.
Consell de_pirecció: President: MI. Antò-
nia Ballester Tous. Proressors: Magdalena
Serrar Fra- (secretaria) i M. Carme Colo-
mer Hidalgo. Pares d'alumnes: Miguel Orpí
,Font, Josep MI. Poudereux Baza, Josep Pas-

I tor Fuster i Sebastià Adrover Perelló. Re-
presentant de la Corporació Municipal: Jo-

i an Pellicer Flaquer.
i DIADA DE L'ANGEL. Malgrat que el temps tan
1
i	

sols convidós a quedar n
Ica-seva, el diumenge de l'Angel molta gent
1
¡va volar cumpli/ amb la tradició i es va
jllanear als llocs on habitualment se cele-

bra tal esdeveniment. Sobretot a l'Agulla.
si bé és ver Que el dematí fou brusc6s,

Iia la tarda va sortir un sol radiant queperim,té a petits 1 grana acaoar la diada

amb jaca i resta.

Desitjam que l'any que ve la climatele-
ela. ajudi també a la diada perquó la
hi pugui partieipar sense cap prevenció.

CARRE2P2A. A qualcú 11 hauria de caure la
cara de vergonya. Mentre a al-

tres endrets posen conglomerats i altres
finures aquí per arribar a Manacor hem da
rriscar cobertes. amortituadors, temps
fetge. Això sí, quan plou l'aigua ho tapa
tot i així els sotracs sé/1 més sorpre-
nents. PO sabem qui en té la. culpa, paró
és vergonyós.

- 51 EL.5 Dé MADRID VEDEt4 LANO

TRA C	 S E4i/R QUE MOS PO WEt.1
1.:AtiTatiandt'IOLM T.

DESPEDIDA. El dia de Pasqua va anunciar h
seva partida per devers l'estiu

el rector de Cala Rajada Antoni Garau, tam
bé col.laborador de la nostra revista. Pa-
reix que quan hi hagd el canvi s'encarrega
rá de la Parròquia En Blas Gómez, frare
franciscà de la comunitat d'Artá. En Toni
Garau seguirá amb la seva tasca. d'ajuda
als marginats i probablement també treba-
llar a una parró¿su¿a d'un poble més aprop

de Ciutat.

NCCES D'OR. L'amo'n Lluís Ladária 1 madó
Antònia Moll celebraren els

seus cinquanta anys do matrimoni el passat
dia vint d'abril amb una missa en el Cas-
ten. i una festeta familiar.
També dues monges franciscanas de les cc

munitats de Cala Rajada i Capdepera, Sor
Margalida Lliteres i Sor Joana Tuoores. se
labraren el cinquanta aniversari de sa pro
fessi6 religiosa compartint l'eucaristía i
l'afeete de les germanas el passat vint 1

quatre d'abril.
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PRIMER DE MAIG. Comissions Obrares varen
recordar als qui sortien

al carrer el carácter obrer del día: A la

plaça de l'Orient exposaren els treballs

d'un concurs de dibuixos i convidaren a
brufar la festa.

SANG. Encara que a Capdepera hi ha més de

quaranta donants de sang, a la reco-
llida del passat set d'abril només se n'hi
presentaren desset.

FESTES. E] mes de gener exposávem,a l'edi-
torial de Cap Vermell, la nostra

preocupació pel futur de les festes pepu-
Estnim en - el maig í no sabem que por

dever i. Sale s'nagi parlat encara del
que es pensa fer pel Carme o per Sant Bar-
tomen. A darrera hora, com sempre, tot se-
ran corregudes, improvisacions i desastres
Una llàstima. Hj ha un bon grapat de gent

que estaria disposta a col.laborar-hi, sob

que l'Ajuntament demostrás una mínima preo

cupació per les nostres festes.

CEMENTERT. Segueixen les millores en el

nostre cementen: fa unes setma

nes que hi ha un homo, Emilio Díaz, total-

menLe dedieal a la conservació i custUi

d.1 recital-. Per altra part sevuoixen ]s

.3bres d'ampliació on es construiran cinn
vuiL planns cad:,. una 1

ninxos nous.

Un ?XIII) de joves do Cala

d( , die:'t a recollir paper 1 car 4 6

-r-! ,~rn de la ~da a l'judn

.	 prest tornaran a cb-r

Nou de Capdopera,

obrs -;)(_.r posar-lo a punl.

COL.LABORACIO. Durant les vacacions de Pas
qua vàrem demanar als estu-

diants universitaris de Capdepera i Cala

Rajada que col.laborassin amb la nostra re

vista. Ja han comenpat a arribar materials

Des d'aquí també volem fer una crida a tot

els qui tenguin qualque cosa que dir per-

quó ho facin encara que no escriguin co-

rrectament.

6

PINS. Canten que el nou primer tinent bat l
exsecallava pins amb la moto-serrado

ra a la plaça de Cala Rajada davant la mi-
rada dels qui ho han de fer per ofici;
xá es diu dbnar llum.

I parlant de pins, no coneixem la llei
paró mos enfosqueix el cor contemplar el •
caramull de pins que s'endu la nova carre-
tera de

ES FAR. Mos havien arribat remors d'estra-
nyesa peT• no haver-los entrevistat

Mos han dit que no han rebut amenaces ni
de Capdcpnra i de Cala Rajada, però sí que

al .KLIns establiments pareix que miren molt

prim amb els productes que elle distribuej
xen. El motiu de l'óxit és que Es Far tre-

balla amb molta quantitat i pot tenir un
marga rrls petit que les botigues normals.

VENDA. Al portal de la "Sala Santa Leonor':
propietat de les Monges de Cala Ra-

jada, hem pogut llegir un cartell on es fa

a sobre qt,e el local está en venda. Una
llàstima. El saló, sempre infra-utilitzat,

havia d'acabar així. 1 per molt que vol-

/Tunm prsumir d'una "eultureta", la reali-
tal !E7. prou reveladora: el "Principal" qua
si scmpr- t:inca, el sal5 de les Menges en
venda, les ativitaLs atomitzades per grups
1 Perip. -fles"...

;;ASTEM.. FFIFF , F . .¡Fa ID) !Fa	 eap Le n r•re, pe

ró	 !,eL	 igual no mos es

mo2 -1. a. tr , . -)Lar . la de devora e ] por

t,II b:rra.

E71 r,assat V..) d'abril es va el=tre-	 -
a..1r "Hay que ver", fes t ival de

': :dos los tiempos". que de la

rn de Nr: Francisca Tour "Cotre" assoli un
tc.al a les tres representacions dui-

tes' a termo. Molt cuidat l'aspedte de ves-
tuari i decoració, i a destacar les inter-
vencions de les glbries locals: Na Bárbara
Flaquer "Rigus", Na Catalina Rosselló "Ba-
rraca", En Jaume Bonnin "Sellater" i En Mi
quel Garau "Bessó". Punt i apart la pre-

sentació, especialment pel que fa an En•
Jaume Tous "Jato".



EXTRACTO DE ACUERDOS DE]. AYUNTAMIENTO PLEE0

Sesión del día 

Esta sesíón tiene un marcado sentido urba-
nístico, pues los dos puntos de que se com

pone el Orden del Día tratan de esta mate-
ria: En uno se estudia el avance de Planea
miento de las Normas Subsidiarias del Tér-
mino Municipal; en el otro se aprueban ini
cialmente las modificaciones de las orde-

nanzas del Plan General, en cuanto a la e-
dificabilidad en primera línea de mar.

Sesi6n del día 30-3-81:

También esta sesión es prActicamente mono-

grAfica, ya que, aparte del último punto
del orden del día, que trata de la seguri-

dad ciudadana, con la contratación tempo-

ral de cinco policías municipales, los de-

mAs puntos son fiscales; aprobAndose la im
posición de nuevas ordenanzas o modifica-

ción de otras existentes.

Se aprueba la ordenànza fiscal por otorga

miento de lieencias y autorizaciones admi-
nistrativas de Auto-Taxis.

Se modifican las siguientes ordenanzas fis

cales:
- sobre el servicio de Cementerio

- sobre escaparates

- sobre soleres sin cercar

- sobre aceras sin construir

- sobre fachadas en mal estado

- sello municipal

- lucha sanitaria contra la rabia

- sobre ocupeción de terrenos de uso públi

C 0 .

Sesión del día 2-4-81:

Se aprueba encargar el proyecto, con ayuda

del Consell, para la construcci6n del muro

de contención de los terrenos junto al gru

po escolar S'Alzinar.
Se acuerda encargar el arreglo de las per-

sianas de la Casa Consistorial.
A propuesta de la Comisión Múnicipal Infor

mativa de Gobernación, el Pleno acuerda a-

dherirse a la solicitud del Premio Nobel

de la Paz cara D. Juan Carlos I, Rey de Es

paria.

Se aprueba el pliego de condiciones para

contratación de las explotaciones tempora-

les en las playas del término municipal.

Tras estudio del proyeoto de Urbanización

de Cala LlitPras, se aprueba inicialmente
y 3e expone al público.

Asimismo el. el preyectD 	 ih-taniación de
Na Lara y Sa. PeJr119(..adn, 	 rco eere-

cados inicialmente e] dla C de noviembre dn
1980 y expuestes al público, son aprobados
provisionalmente y remit•dos a la Conselle-
ria d'Ordenaci6 del Territori, para su apro
bación definitiva.

En ruegos y prnguntas se habla de la conve-
niencia de insistir a los organismos compe-
tentes para que se arregle la carretera de
Artà a Capdepera, así comc de la eonvenien-

cia de acelerar los trAmites para la ejecu-
ción de las obras de irfraestructura de Cap .

depera, cuyo expediente estA en marcha y su
prisa o lentitud no depende del Ayuntamien-
to, pues su tramitación es competencia de
otros organismos.

También se propone una comisiÔn para la prè

paración de las fiestas de Capdepera y Caln
Rajada, compuesta por el Sr. Alcalde y los

concejales. d. Agustin MúHoz y D. Antonio
Alcover.

Sesión del día 14-4-81:

A petición del interesado, el Consistorio

ha estudiado la pOsibilidad de revisar los

precios del contrato del servicio de reco
da de basura, acordAndose no aceptar la re-
visi6n.

Se adoptan algunos acuerdos prevíos a la

confección del presupueste ordina•io para

1981, como es la aportación a la Cruz Roja

del Mar, a la guardería infantil. a la Casa
de Cultura y Biblioteca municipal, III Mara
thon wind-surfing y I torneo de tenis, ofi-

cina municipal de turismo.

Se da cuenta al Pleno de la renuncia como
concejal de este Ayuntamieritó. de D. Juan

Ladaria Moll. del grupo de UCD.
Se aprueba el pliego de condiciones para o-
cupar una plaza de cabo de la policla muni-
cipal por concurso de mritos entre los

miembros de la plantilla actual.
En urbanismc se prorroga el plazo de exposi

oión al público de la modificación de orde-
ranzas de edificabilidad en primera linea

de mar, del Plan General de Orderaeión.

Se,sión del dia 30-4-81:

Sc aprueban los presupuestos ordinari() y
de inversiones para el ejercicio de

Asimismo, se eprueba la ad.iudicación
las instalaciones temporales en lae

.el Yermino menieinal.
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DURANT RT DES D'ABRIL...

HAN NASCUT:

Francisco Javier Gutiérrez Panadero,
d'En Joan i Na Maria de la Cruz.

José Antonio García GonzŠlez,
de N'Antonio i Na Isabel Dolores.

Julio Juan Alou Roig,
d'En Federico i N'Antonia.

HA MORT:

Perquè dius que al teu hort creixen
é,maleïràs l'esforç de l'hortolana

¿Tal volta en té la culpa la
si L6 el color m6s fosc que les gavino?

¿Et fa riure aquell temps en què les ni .nes ,

portaven a l'estiu gip6 de llana?
¿Ten rius del vell galop de la tartana
que marcà els viaranys per on camines?

El món ós com un disc que sempre roda,
el teu lloc és un punt de l'engranatge

que es mou al so del temps i de la moda.

¿Què deixaràs als fills en heretatge?
Si el m6n que has heretat no t'acomoda,
procura millorar la seva imatge.

Pere Orpí Ferrer

NUS
EN PARAULES

Arbre gros, arbre poderds, arbre
protoctor, tu quo dominos guardes
ol bosc, tu que amb tot ei teu grui

.-zat cbs dus com els guerrers una in
signia do vnlor, de valentia i d'a-
mor.

Arbre, tu que protegeixes els o-
colls del vont, del ploure i del
Pret, tu que dones ombra al acalo-
rat. tu que dones inspiracid al poe
ta. Oh arbre! Quant gros ets- i quant
estimat ets per tots, apreciat i
admirat!
Tu que domines des de dalt de la

muntanya a la mar, el cel, el bosc,
el camp... Tu que guardesala nit •
tot el bosc, el qual dorm tranquil;,
pensant amb tu, estimat arbre, pen-
sant que el protegeixes de tot pe=
rill i li dones el bon dia amb
rotxes de soJ que, a través de .Les
teves branques poderoses, il.lumi-
nen el bosc al2grant-lo i dontant-

bollesa i vida.

Toniluz Saurina.

Tonf GArau

1.- Si sabeu quants de clots hi ha entre Artà i Capdepera
és que cada día hi afegiu els nous.

2.- Si em feis la traveta potser que caiguem tots dos
plegats.

3.- Si em demanassin per qUè estic ajudant als margninats,
diria: "Perquè un dia qualcú m'ajudi a mi".

4.- Voldria sebre per què no els hi bastava creure en els
àngels a tots els qui necessiten creure en els OVNIS.

5.- Sempre em podreu criticar més per lo que deix de fer
que per lo que faig.

perquè ?
PER QUE de l'Ajuntament ja no se'n parla ?

PER QUE molta gent s'estima més anar amb

taxi abans d'usar l'ambulància de
la Creu Roja ?

PER QUE	 diuen llotja i només es frigo-

rífic ?

PER QUE totes les barques duen la bandera
	

Joan Tous Guiscafré
espanyola i tan poques enlairen

Ia que recorda la nostra Història ?
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L'ESVORANC 
Joan Rai 

ag% ina de silenci
per les viCtimes
del zerrorisme
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Tots hem vist c
y vegades sense orde
! taro. arriben unes

, epera qule es trobe
al páblic perquè aq

! Per a molts de nolt

I tsix, er això hem
. -Jompetents, que mos

réixer trossos
:
Azdepera i Cala Rajada, moltes

ni concert. A L 'no sabem si haurà 	massa
normes, les Nor. Lbsidiáries del Municipi de Ca2
n en una prime/ase d'avanç i citle estan exposades
uest pres e nti

Val,
Isuggerències que trobi oportunes.

ros mirar les demanat a tres i mirar un jeroglífic és lo  ma
Orles, que en principi semblem

desxifrin aquEnigmátíc projecte de futur.
- MIQUEL PASCUAL (ConseL
- JOAN LADARIA (ex-Regid

President d'UCD-Capdeoera)

- NTC(YrritU ALZINA (Regido/151B)
	 •

e ntrevistes
MIQUEL PASCUAL

-¿ PER QUE unEs NORMES SUBSIDIARIES	 EXIS
?EIX UN PLA GENERAL D'ORDENACIO?.

és una polèmica que té opinions de
tots els gusts. El MOPU:sembla que no esuá,
d'acsrd amb que les N.S. només siguin pe7
a pobles sense P.G.O. i, a més a més, ser-
tirá una nova normativa que ho permetrà.
Ies N.S. poden revisar el que es vulguii
tampoc tenen un límit de temps. Sor -tirà un
Decret LLei que dissiparà els dubtes sobre
si les N.S. poden modificar un P.G.O. de
la Llei del S61 de 1956, amb el qual aca-
"oará tota aquesta polèmica.
Les N.S. revisen el planejament vigent 1,

per tant, l'Ajuntament pot fer i desfer el
que vulgui l independentment- que algunes aco
cions conllevin indemnitzacions.
-¿115S05 A SEGUIR PER .A. LA SEVA APROVACÍO?.

-Ara estem en periode d'Avang (Avantprojec-
te) que ha estat exposat al púbiic-i l'A-
juntamer, a la virista de les suggeráncies
presentades (que eón bastantes), ha de fer
les modificacions que cregu1 oportunes 1
l'ha d'aprovar. Després noltros aconse-
llam que passi a la Comissió Provincial

d'Urbanisme perquè digui el que troba i
aix l'Ajuntament s'evita sorpreses de da-
rrera hora si la Comissió ho denegás.
El segUent pas és la redacció del projec-

te definitiu, que ós molt més complet que
el primer (incluei'x l'abastament d'aigUes,
les ordenances de construcció, zonifiaa-
ejé, etc.). S'ha d'aprovar inicialment i

s'ha d'exposar al páblicedurant urnperioda
de 30 dies per a que es puguin presentar
al.legacions.
Des-prés s'han d'analitzar les al.lega-
cions i l'Ajunt. ha de dir quines admett i
quines no: pot admetre les que vulgui en
funció dels interessos generals.
Finalment, s'ha d'aprovar de manera pro-

visional o, si les modificacions sórr molt
importants, s'ha de tornar exposar al ya-
blic per a evitar possibles indefensions.
Una vegada aprovat provisionalment, s'ha
d'enviar a la Comissió Provincial d'Urba-
nisme per, l'aprovaci6 definitiva.
Anant bé les coses, podria estar aprovat
en el , segon semestre de 1982.
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-¿QUINS INTERESSOS CREUS QUE INTERVENEN O
QUINS CREUS QUE HAURIEN D'INTERVENIR EN LA
EEVA ELABORACIO?.

-Ea planejament ha de ser generós perquè ha
de permetre el progrés econbmia del poble i
ha de protegir les z'rnes naturals.
Existeixen una sáríe de categories de s61

i voldria fer unes consideracions sobre ca-
da una d'ellesi
S61 Urbà és aquell que té 2/3 parts conso-

lidades d'edificació o que té serveis d'aba3-
tament Yaigues , evaquació d'aigUes brutes,
accés rodat i energía eláctrica. L'objectiu
quant a n'aquest s61 és legalitzar tot el
que está fet i protegír les zones verges.
S'ha de potenciar els nuclis urbans, aug-
mentant-los, i no crear assentaments nous a
llocs que no hi ha res.
Atetes aquelles urbanitzacions que estan

mig fetes i on fer un Pla Parcial és impos-
sible, s'ha d'intentar la legalització con-
vertint-les en S61 Urbà, però amb condiciom
per a que l'Ajunt. rebl els equipaments, zo-
nes verdes, etc., i amb una filosofia per 1.
qual un Pla ne generi nous plans.

Quant a Sòl Urbanitzable, hi ha d'haver el
que faci falta pel poble i el que es prevegi
mancará en un plaç de 8 anys.
Quant a S61 No Urbanitzable, tenim com ob-
jectiu)protegir el s61 agrícola; les munta-
nyes han de ser per a la vida salvatge i
les finques no s'han de segregar amb fins

edificatius.
-¿CREUS NECESSARIA LA CREACIO DE NOVES ZO_
NES BOTELERES?.
-Si s'ha de crear una nova zona hotelera
s'ha de fer prop de Cala Rajada, concreta-
ment entre Cala Rajada i Cala Aguala, per, A
permetre que hi pugui haver solars a l'abasi
dels inversors de Capdepera i Cala Rajada

sobretot; enc que les inversions estrangeres
són bones si permeten un benefici pel poble,
si creen dobbers que es reinverteixen aJ :lá

mateix.

-FINALMENT, ¿NO CREUS QUE TOTA AQUESTA PRO-
BLEMATICA DE L'URBANISME S'ESCAPA UNA MICA
DE L'ENTENIMENT DE LA GEN D'APETI QUE DE
CADA VEGADA ES TROBA MES EN MANS D'ESPE-
CIALISTES?,
-Hi té que haver especialistes que facin
informes. El polític ha d'escoltar aquests
homes i després ha d'aplicar el sentit co-
mú segons els seu propi model de societat.
Sh prenen deci-sions dolentes és perquè no
tenen personalitat suficient per a prendre
deaisions pròpies.

JOAN LADARIA 

-¿PER QUE NORMES SUBSIDIARIES ESSENT QUE
BI HA UN PLA GENERAL?.
-Tot el que fa referència a urbanismo As
molt delicat perquè se juguen els inte-
roscos particulars i els interessos coma-
nitaris.
Pel que fa a la vostra -pregunta, us he de
dir que la Llei contempla la possibilitat
de confeccionar unes Normes Subsidiáries,
les quals s'ocupen de les llacunes del Me.
General a curt terminí, mentre s'aborda la
revisió del dit Pla General, que és molt
més llerga. Tct això quan hi ha un acord
Preví de revisió del, Una vegada més, ei--
mentat Pla General. Altrament, les Normes
Subsidiàries poden suplir el Pla Gen3ral
allá on no en hi ha. En el cas de Capde-
pera, i segons la llei, pons que no poden
prosperar per quant no existeix acord de
revisió del Pla General. Pot ser que l'A-
juntament s'hi aferri donat que, 16gioa-
ment, resulten molt més econ6miques que la
referida revisió. Però, ja die, pene 1ue

no poden prosperar.
-¿QUINA PROBLEMATICA HI HA?.

ara norwSs hi ha un Avanç de les N.S.

quo s'estan elaborant i n ell lú.nic que
queda definit és l'aspecte de la califica-
cié del s61. Aixt mateix, i com a cosa es-
pectacular, se pot veure que el cubicatge

-bota] a construir als Provençals, es veu

redult en un total de 600 mil m3, i el de
Canyamel en 250 mil m3. De Sa Mesquida i

de Cala Agulla no se toca res.
Pene que, per ara, hi ha aspectes que no
queden prou aclarits. Jo particularment es-
tic en contra de les grane, altures i creo.

que s'ha de contemplar el areixement del
nostre poble, com un poble que és no com
una ciutat. Aquí, opin que les N.S. van pel
camí d'un creixement que no correspon a les

necessitats del murricipi de Capdepera.

Així mateix, i si se té en compte que la
majoria de places hoteleres han quedat an-
tiquades,'1, per tant, necessiten ésser subs-
tituddes o reconvertidos, trob - que les N.

no tan sois haurien de contemplar la eali4.
ficacit5 del F.,61 urbà sin6 la delímitció
d'una zona hotelera clarament definida.

-¿DIUEN QUE LA T,IM1SSIO DE JOAN LLDARIA COM

A REGIDOR SERIA EL COMENÇAMENT D'UNA GPAP

OPERACIO BALPGUER DE CARA AL 83?.

-Sup6s que As una afirmació de gent que no

me coneix o cLe té un aervellet de con-hl.

Amb en Biel Balaguer ens uneix una amistat
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perd nos mós. He de -ixat l'Ajuntamcnt perqu

amb el tempI me r'he adonat de cue ée melt
difícil fer res positítupel pohe, donades
lo s circums -,Puiries. Veig que la mcva ac-
tuacj6 ha estat nul.la 1 no creo que hagi:

de perdre el metn temps i la meva
ent	 la	 la.bet no fructifica. Per

altra bana, eoFeJes essent menbre d'U.C.D.

COLAU ALZINA 

-,PER QUE NORMES SUBSIDIARI ES QUAN EXIS -
TEIX UN PLA GENERAL?,

-Les Normes Subsidiàries són un pont entre
dos plans generals. L'antic Pla eneral ha-
via quedat desfasat i fer un nou Pla Gene-
ral hauria duit massa temps d'espera. D'a-
cord amb el Consell General Interinsular
vàrem trobar convenient l'elaboraci6 de laB
Normes Subsidiàries que ara comentam. El
mnteix Consell mos va deixar triar d'entre
ena terna C'eqúips i triàrem el
Cl senyor Lafuente.

-En aquest moment no podem fer una de-
-,,turadora i el problema de la coltaminaci6
6. important. També hem de tenir en compta
The l'aigua potable ós limitada.
né,CONFLTCTES?.

-La majoria d'urbanitzacions dol nostre
enme no estan en regla i l'Ajuntament no

accepta. Ningú ha donat a l'Ajun-
tament el 10% d'aprofitament mig, que toca

donar tet urbanitzador, i per això el nos-
tre Ajuntament no té un patrimoni.
Ele problemes més greus a un Ajuntament

com el nontre són els d'urbanisme. En a-
quest tema tots els partits hem arribat a
un corsens. Crec que una de les mesures més
bones que hem preses és la suspensié de
cències d'obres en primera línea. 	 de

les vivendes unifamiliars. Aquesta anirà a
Lluc! no la tornarem arrera.
Dels únics que hem rebut pressions és dels

moros de Son Jaumell. Varen venir els seus
advocate i volien urbanitzar l'Agulla a to-
tes passades. TeniM ben clar que hem de con-
servar l'Agulla. A l'únic que podran arribar,
no ho podem evitar, és a fer solars de 40
mil mts. i fer-hi un xalet dedins.
Pel que fa a les Normes Subs•diàries ha sor ,

git un problema greu no previst-:
L'indústria hotelera de Cala Rajada va que-
dant antiquada; els edificis poden auantar
set o vuit anys més, perd llavors s'hauran
de reconvertir. j,011 eonstruir els nous hotel
Pareix que aquesta zona només pot esser a
les darreres cases de Cala Rajada anant capa
l'AEulla, un poc més enllà de l'Avinguda llo
real. La 1,roposta dels hotelers és fer un po.

hoteler amb moltes instal.lacions co-
munitàries.
-,SON SATISFACTORIES AQUESTES NORMES?,

-En matèria d'urbanisme els interessos ge-

n ,,rale senpre han de precedir els privats.
Sempre hi ha gent ferLda; els qui pensaven
que los seves finques serien zona urbana i
s'han quedat amb finques rt:zstiques no en
e-Cen estar gaire satisfets. En realitat
no hi ha hagut moltes al.legacions. Nol-
tros volem protegir l'ecologia perd no po-
dem tornar a l'Edat Mitjana, desviar el
tràfic rcdat fora del poble és inevitable.
L'important és l'esperit amb què s'han fet
aquestes Normes:

-Principalment es vol conservar el pa-
trimoni natural que tenim (costa, boscn i

platja).
-Evitar el creixement quantitatiu de la

població, sobre tot la flotant, en benefi-
ci del creixement qualitatitu La nostra
capacitat d'absorció és limitada.

Sesién  del  día 	
(ve de la pàg. 7)

En meteria urbanística, se da cuenta al P
no de la aprobaci6n definitiva del proyec -kc
de urbanizaci6n Es Fangar, según escrito
de la Conselleria d'Ordenaci6 del Territo-
ri de 21 de abril pasado.
Por su par-te el Plono otorga la aprobación
inicial al proyecto de urbanización N'Agual.
Se aprueban las bases para la oposición a
una plaza de Màestro de Obras, en la planti
lla de este Ayuntamiento.
En ruegos y preguntas el Sr. Alcalde res-
ponde a una moción presentada por el PCIB
con motivo de un escrito aparecido en la
revista Cap Vermell, correspondiente al
mes de abril, que hacía referencia a una
eantidad de dinero que al parecer no se en
12

contraba. El Sr. Alcalde responde que, des
pués de revisar la contabilidad del Ayunta
miento, no aParece dicha cantidad, pero si
que aparece, como se comprueba con el co-
rrespondiente justificante de ingreso, en
las cuentas del II marathon de wind-surfir»
El Sr. Alcalde da cuenta de la entrega a
este Ayuntamiento, por parte de la Guardia
Civil, del cuartel de Grupo de Información
sito en la calle Pizarro, ng 32, de Cala
Rajada, donde se instalarà la Policía Muni
cipal.
También este consistorio se adhiere a la
oamparia de dos minutos de silencio y paro
total, como repulsa y condena del terroris
mo y adhesi6n a las victimas de tal violen
cia.



1-)ARTIT SOCIALISTA

La Comisión Gestora de la Agrupación
Socialista de Capdepera, reunida en
sesión extraordinaria, para proceder
a un minucioso estudio del comunica-
•do del "Comité i Regidors dimitits"
aparecido en el n 2 4 de la revista
"Cap Vermell" correspondiente al mes
de Abril, por unanimidad de sus miem
bros se acuerda lo siguiente:

1 2 .- Formular la Ith2 enérgica protes
ta por la terminologia empleada

en el referido escrito, la cual con-
sideramos incomprensiblemente llena
de un odio tan profundo que estima-
mos improcedente de personas conside
radas en plenitud de sus facultades -
mentales.

2 2 .- Queremos dejar claro que toda
la tramitación del expediente

contencioso que existió entre el an-
tiguo Comité, Regidores y Alcalde,
tuvo el procedimiento normal y lógi-
co dentro de un Partido democratico
como pretende ser el P.S.O.E.

Que existe una resolución perfecta-
mente argumentada que emitió en su
momento una Comision encargada espe-
cialmente para el tema de Capdepera
y cuya resolución, esta Comisión Ges
tora, considera positivo en todos -
sus términos, y que en todo caso de-
jaba perfectamente claro que los mo-
tivos apuntados por los Regidores y
el Comité para hacer dimitir al Al-
calde, resultaban cuestiones de tipo
personalista y que en ningún caso
eran motivo de dimisión. Tambiéa que
daba claro, en el informe, que se in
cLtaba a la reflexión por ambas par-
tes para que reinase la concordia y
que se trabajase ec beneficio del mu
nicipio, en el Ayuntamiento y del
partido en el seno de la Agrupaci6n.

No obstante como quiera que, tanto el
Comité como los Regidores dimitidos,
enfrenténdose y despreciando la dis-
ciplina que debe regir en cualquier
comunidad polítilEa, habían anunciado
los cuat•o vientos que "o dimite

el (el Alcalde), o dimitimos noso-
-tros"; no tuvieron més remedio que
dimitir ellos al no estar conformes
con el informe emitido a tales efec-
tos.

32.- Esta Comisión Gestora repulsa es
ta reacción, habida cuenta que

en la Asamblea referida del 10 de Mar
zo, y por parte de los allí reunidos -
se invitó a 103 dimisionarios a la re
consideración de,	 posturas, invita
ción ue fué despreciada en un absur=
do alarde de orgullo.

Expresamos de forma rotunda nues
tro mas formal apoyo al Alcalde -

y a los Regidores incorporados, por
considerar su labor de muy positiva y
de total acuerdo con la filosola de
nuestro Partido y del programa electo
ral que presentó la Agrupación Socia-
lista en la campaíla de 1.979. No 7a-
mos ahora a enumerar cada una de las
realizaciones llevadas a cabo, puesto
que se hara de forma expresa y opertu
namente. Pero sí queremos puntualizaF,
aunque a algunos no les guste, nos
consta, que gran parte de los proble-
mas acaecidos vienen como eonsecuen,
cia de un gran interés de que nuestro
Alcalde lo fuera de todo el consisto-
rio y no sólo de un cierto sector, sa
bemos que existen fuerzas muy intere=
sadas en desbaratar esta línea de ac-
tuación. La Agrupación Socialista de
Capdepera, entiende que las eleccio-
nes fueron en el ario 1.979 y que las
próximas serén en el ario 1.983 y que
durante estos cuatro 82íos hay que
practicar una política de acorde con
las necesidades de nuestro pueblo,
sin olvidar ninguno de los seutores
que intervi•nen en nuestra vida so-
cial y comunitaria.

5 9 . - En cuanto a lo publicado referen
te a una cierta cantidad de din -e-

ro que dicen (Comité i regidors dimi-
tits) han desaparecido, hacemos nues-
tro mayor repudio por cuanto conside-
ramos de muy mal gusto, reservéndose
esta Comisión Gestora, los derechos
que contempla la lay para que se res-
tituya a nuestro Alcalde de la hones-
tidad propia en él y que las calum-
nias vert•das en el referido escrito
pudieran haber mermado.

Para abundar més en el tema, se quie-
re dejar constancia que esta Comisión
Gestora, ha procedido a un profundo
analisis de la situación con el fin
de •clarar el tema.

Habiendo procedido a inspeccionar de-
tenidamente (trabajo realizado natu-
ralmente por parte de la administra-
ción del Ayuntamiento) las diferentes
cuentas contables y no haberse encon-
trado el posible error se revisó la
cuenta del II Maratón de Wind-surfing,
habiendo aparecido una entresa de

COMUNICATS
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‘:2a.000 ue figuraba a nombre de un se
l'a3r oue después de consultado re3u1t0
ao había hecho donativo alguno y por
consLguiente pertenecía al seUlor ex-
trangero expresado en el e3crito. Con
sultado este se"rior extranjero se ded
ce que la cantidad aportada era efec=
tivamente de 25.000 y no 40.000 como
2e 1 1'1 eecrito en Cap Vermell.

Pcr creer esta Comisión Gestora que
no exste ningún género de dudas en

1a veracidad de lo acontecido, damos
por perfectamente aclarado este punto
y como se apuntaba mé.s arriba, y una
vez consultados los órganos superio-
res del Partido, nos reservamos la po
sibilidad de presentar la correspon- -
diente querella criminal contra los
ftrmantes del muchas veces mencionado
escrito.

La Comisión Gestora de la
Agrupación Socialista de
Capdepera.

COL.LABORACIONS
Materisals per a la nos-a histbriia

LA VINYA

Entrant de ple en el segle XIX la pro
ducció agrícola de la nostra Illa, -
orientada a la auto-subsistència (ce-
reals, llegums i oliva), sofreix un
canvi significatiu: comença a
ee a conreua qae tenen mercat a l'es-
tranger.

Cronongicament e] primer cenreu pro-
t'itós de cara al mercat exterior fou

vinya.
Ies terres dedicadea a la vinya de-
vera d'any 1860 (en aquests anys co-
mençaren a mu]tiplicer-se les planta-
ciens de vinya) les trobam a. dues co-
margt,es: Es Pla (Binissa2em i ence-
2es; després s'estendrà per Consedl,
Inca	 Santa Maria) . i Ia del Migjorn
que, tenint el centre a Fe]anitx,
erribarà fins a Manacor, Porreres
1.2ucmajor.
"La producció de vi a Madlorca anà
ere:Ixent ins a arribar, l'any 1890,
a la quantitat de 750.000 Hl.
iqueat augment fou degut principal-
a. ent a que la fid.loxera, devers
l'any 1872, destruí les vinyes france
sec i cbiigà uquell país a importar
vins. 7,1s guanys que els madlorquins
cbtenien affb eds vins exportats esti-
ua,laren la plantació de novea vdnyee".

Encera que no tenc notícies concretes
sebre le. producció de vi a C2pdepera,
crec que aquesta tenia importància.
Fas viriculiors principals eren: D.
Toai Ferrer Pellicer (es meatre de
Sen Not), D. Toni Pomínguez Martínez,
P. Jeroni Flaquer Me]is i	 Pere
Fiol Yassanet.

La llei de] 30 de	 de 2878, ins
pixada en la ilei que França 1)avia
fet per a Algèria, era contundent. Vi-
gilaven cue "no s'entrassin serments,
parres, vinya borda, mudes, troncs de
cep, errels, fulles... En observar un
cep maladt era obligació pcsar-li una
banderola i denunciar el seu. estat".

Des de 2 ]879 al 7891 els vinyaters pa
garen un cànon a la Diputació Provin=
ciad per a atendre les despeses que
el sistema protector ocasionava. Mal-
grat tot la fil.loxera va continuar
la seva invasió.

Les primeres arrels fil.loxerades que
es trobaren a Capdepera eren d'una vi
nya situada en Es Vddrier de La Tcrr-J.
Això succeïa el setembre de l'any
1892.
França, ja l'any 1891, bavia tornat a
plantar ]es sever; vinyes sobre peu a-
mericà i decretat lleis proteccionis-
tes que paralitzaren l'exportació
dels nostres vins.

Pouesta paralització provccà una te-
rrible convulsió en els pobles vini-
cultors oue es dirigiren al . govern de
manant ajuda i col.laboració per tro-
bar altres mercats, uns reducció de:s
impoats i da desgravació de la venda
de be{»des a3cohniques.

El jaliol de 1893 l'Ajuntaelent 	 Fe-
lanitx es dirigia al de CapIeper 3U-
p1ican's-li 11. 1c)sr „ .	 a la ex-
posició que enviarien a lea Cors do-
nant compte de 'la Thra;lente raina
que amenaza a tpdas laa poblacionea
vinicaltoraa entre las qae 3e caenta
e5 ;a leealidad”. Es	 cLLLren firmeu

iLL
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- 65% de població agrhria.

- 0,02 de la poblnci6 quo posseoix
el 40% de tot el que produeix elrnTs

- 40% d'analfabets.

- 59% de mortalitat infnntil.

Per 61tim, sols ons cn1 oforir,por,
to tS nquells (I110	 ';i1 v;unut imuu , r;1

vulguin fer arribnr ln sevn solidn-
ritat n aquelln gont, l'adroça dol
Comit6 do Solidnritnt nmh El Snlvn-
dor i AmNricn LIntina: C/ Escultor
Cn1m6s, 26 7 19 - C. Tel. 2537 81! -
Cintnt.

El Migoro i LLevant3oneLroiav ei vi
a	 de Porto Co1oo.k més de
Frnça el notre vi també arribava a

Puerto Rio. La pèrdua de les
cobnias desué talLar en 3ec aquest
comerç l'any 1398.

El preu de L vi al rle tail era de 0 , 10
Dts. litre l'any 1392.

A Capdepera, com. a altres pobles, in-
tentareu aprofitar la sran producc i ó
de vi per a fabricar alcohol. Es va
construir .na fàbrica, en el centre
de -L pobiLe, ue abocava els residus a
una bassa o saf=Ls que no podia 30-

TO DO 1.0 GWE
VES, HIJO tv110,
SEGUWA SENDO
DE 105 DEMAS-

na-2	 els 'Te313!JV:t	 r=rc;f; i
per aixb la varen denancThr. (Acta
del 17-1X-L393).

Ton:_	 provar d'aixecar
una a:Ara fàbrca per obtenr aThohol
entran', al poble a ieo:juerra, venint
i'Artà. No la va poder acabar.

n acabar el	 -apdepera va 3er
engolida per la profun:la crisL :?.cono-
,111ca lue oolpejaisra Mallorca.

Pep Terr3..33a

el idli/c7ci CT denllà d MR9/:.. relluir i quu son prou significatives,/	 los roproduim a continunci6:

Algunes dndes de los quo sortiren n

El dia 25 d'Abril tongu6 lloc al
Bar "S'Es .clafit", un acto do solida-
ritat amb la Revolució Populnr de El
Salvador.
Amòrica 6s tnn enforn i. tenim nol-

tros tants de probl~es a cnsn nusurn
que, com 6s CNcil suposnr, ln convo-
catòria no va rounlr rrró	 ori I i de , :uos
dotzenes de persones. Por nlurn bna-
da, pensnm quo tnmpoc ols orgnnitza-
dors li donaren prou difusió i que,
por tnnt, moltn gent no pu sahin ros
de tot això.
Dos mombros del Comit6 de Ciutnt do

Solidaritat nmb El Snlvador i Llntino
amrica, cuidaren de fer una exposi-
ció de ln situació genurn1 de tota
l'Nrea geotšrNfica d'AmNrica Central i
del Cono Sur, i m6s particularment de
El Salvftdor on, segons se vn dir, els
drets humans son constantment violats
quan no ignorats completament. Se va
dir, aixi mateix, que la Junta Mili-
tar que governa aquell pals, sostingu-
da per l'oligarquin capinlista i pels
Estats Units, sols podin ser enderroca-
ca mitjançant la iluitn nrmada. A trn-
v6s de diapostives se va reforçar el
parlament i nl final va haver-hi un
col.loqui por tal d'nclnrir nlgunes
qüestions que no havien quedat prou
Clares. Així mateix, els assisteats
Pogueren comprar llibres, pegntines.
Posters, otc., tot dostinnt n l'njudn
d'aquells pohles que on diom gormnns.



137... PERO, DE'VER1TAT

¿ CDti" FOU AI) O DE JESlTS

Ell va coser un homo del	 te.ir)s
i no un exemple estereotipat, Li.ns
L'Evaneli, de moralitat L nones cos-
tums. Jo bé cert que no fou rsenc

empeueldor o temorós,	 el
mos han pintat, sinó que fou un
len molt obstinat, amb sa pell foca,
sa barba ben negra i un bon nas.

Per aclarir aquest assumpte de la
verltat de Jesús, ja que la lectura
de l'Evangeli mos deixa una lleu sen-
sació d'irrealitat, hem de començar
sepan-3.qt les realitats certes:
- L'existència històrica d'un tal Je-
sús de Nat3aret, objecte de la demos-
tració amb mètodes estrictament histb
rics i científics, no confessionals.-
- L'elaboració teolbgica del Crist de
la Fe dins l'Evangeli (Crist o Messi-
es es hebreu vol dir "ungit de Yah-
veh", l'enviat de Déu que alliberarà
el poble jueu de la domj.nació dele
opressors estrangers i restablirà la
justícia de Déu. Aquesta és la tradi-
ció profètica més important de l'An-
tic Testament). No t'a falta ui' que
el Crist de la fe, la visió glorifi-
cada de l'Evangeli, ha estat manipula
da i progressivament ideologitzada
sabem tots per qui.

¿Quina seguretat hi ha de que Jesús
existís com a persona?

Eé, l'existència histbriéa de Jesús
de Natzaret és comprovable amb les
proves de diferents testimonie, i hem
de tenir en compte que s'han postulat
molts de fets histbrics a partir d'un
únic testimoni. El més important
d'ells és el Nou Testament, i en espe
cial l'Evangeli. Aquí hi ha un perilT
molt gran, i és so sebre que els Evan
gelis i tots els llibres de la Bíblia
no eón històrics, tal com noltros en-
tenem avui l'histbria, ni prop fer-
s'hi. No pretenen narrar uns fets que
passaren, sinó que la principal inten
Ció d'aquells escriptors era consoli-
dar la Fe manifestant la radical cer-
tesa d'un grup d'hornos en que Jesús
de Natzaret fou el Crist profetitzat
i esperat per el poble de la terra; i
tot això quaranta anys després de la
seva mort a la creu oficialmente con-
demnat com un fracassat total (en el
cas de l'evangeli de Marc, el primer
en ser redactat). No va fer tants de
miracles com conten, però és indubta-
ble que ele evangelis no s'inventen
la persona de Jesús ja que els jueas
creuen sempre a partir d'uns fets
histbrics, i els Evangelis són fruit
ds la mentalitat jueva. Una realitat
radicalment encarnada en el món mate

Glism
V/4/

rial es converteix en unhoment ori-
ginant" per la conxiència religiosa
popular i suscita la certesa vital
dels hornos (una certesa i una fe que
avui, dins un altre contexte socio-
histbric, interpretan com religiosa).

Perb que quedi ben clar que els E-
vangelis no eón una biolrafia de Je-
sús, i sí una elaboracio teolbgica i
una visió idealitzada de la lluita
d'un homo obstinat.

Testimonis extracristians damunt
la-p-Jr7o7a- d-J Te-g‘tl Cle—N -It7aTeT. —

L'historiador jueu Flávius Josep,
del partit fariseo (que en hebreo vol
dir "separat", perb de tota impuresa
i ignorancia de la Llei oficial, ja
que eren puristes, pietosos, tradicio
nalistes), dues vegades fa menció d'u=
Jesús a la seva obra "Antiguitats
jueves": els anomenats "passatge de
Jesús" i "passatge de Jaume" (el ger
mI de Jesús).

L'historiador romà Tàcit, a l'obra
"Annals" (escrita en els anys 116/
117), cita a un tal Crist, entès com
a nom propi, mort a la creu en temps
de l'emperador Tiberi, causant del
reprovat 1 condemnat moviment cris-

El Talmud (en hebreu "ensenyança",
"estudi"; recopilació dele "Misná" o
lleis transmeses per la tradició
oral, i aclariments i complemente
amb intenció de posar l'Antic Testa-
ment com a fonament total de la vida
quotidiana; reflecteix el pensament
més oficialista), refereix el procés
oficial contra Jesús, condemnat i
execatat per "seduir i fer apostatar
el poble".

Aquell fuster de Natzaret mor com
a sediciós, mor a la crea com un més
dels zelotes o guerrillers per l'in-
dependáncia enfront dele ocupante ro
mans. Però quan cau un guerriller o
un lluitador, allá mateix en neixen
devuit.

Mateu Gili Mercant
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UNIFICADA EXPOSICIO	 A. G.

Unificada exposició, untada amb mol-
tes vendes, de dibuixos a la ploma da
munt el Castell a la biblioteca de 17
Caixa de Pensions de Capdepera.

No es necessita conèixer gairebé una
soca vella d'olivera foradada per se-
bre si fa bones olives, l'ofici de
poeta, d'actor i de pintor té un espe
rit amb l'ombra molt llarga, però en
aquest cas, massa clara o massa fos-
ca, ves a sebre-ho, per tapar un fora
det nu, fins i tot mos hem d'encorat-
jar per endevinar que hi ha una llum
correctora.

Entre en Joan Ray i el Castell, el
Castell i el poble, valen ulls petits
de ploma sincronitzada; del Castell a
la finestra embreada d'En Ray hi s'hi
asseu embabaiada una anciana poetessa
que gaudeix precisament per lo que no
diu.

D'un cop de vista a una garita enves-
tim el poble allá baix estès; a l'a-
beurador del pou del camí lluquen les
crestes dels merlets allá dalt, mi-
rant el cel; d'un carrerany escalonat
i capamuntós sorpren l'escantonat de
les empinades torres; d'un trog enfo-
ra brosteja el restaurat de la poter-
na; l'entrada major descordada de pe-
dres tovades; encletxes menjades de
troneres, saeteres i barbacanes; es-
quena de murades escafltiques;...

No cal paraulejar, arrambar el nas o
fruir-se de bades en veure un estil
personal, una valoració diferent, un
traç segur, un tema distintiu; l'eina
de la ploma segueix ginyes gairebé a-
cadèmiques, copiades d'un casteri que
cada dia resten' veient amb ulls clucs
Tanmateix no es sent el batee de for-
talesa ni el gemec de les pedres ma-
laltes, sense profetitzar, són estam-
pes penjades a un Castell que regeix
el destí del nostre poble.

t. 41 1
*	 or

CRONICAS LITERARIAS 

El Tlía de!. .Libro de este 85-lo ha sido
eneroso es novedade3 novelísticas de

cLeto interés; quLzás la más jastifi
cadamente prestigiosa y esperada de -
toda3 ellas sea la que brinda Ca riel
arcía Marque:, Crónica de una muerte

anunciada (Editorial Bru ,-;aera7777.7ya
tirada r1i cial es de an mi tión le
ejemplares.
Este autor colombiano, que alcanzó u-
na merecida celebridad en todo el mnn
do con su libro Cien a7los 3e soledad,
es seguramente el narrador más puro e
imaginativo de cuantos escriben en
castellano actualmente. Su reciente
novela viene a reconciliarnos con la
idea de la literatura Corno placer in-
teligente, como disTrute ante una hia
torta apasionaste que mantiene sábia=

-mente el interés del lector a través
de todas sus páginas, a pe3ar de lpie
desde las primeras líneas sepamoa qué
va a pasar. El argumento en torno a
an crimen podría recordar el género
de la llamada aovela policíaca, pero
aquí no hay los trucos y sorpreaas
que suele haber en dicho género.
Loe hechos ocurren en un pueblecito
del Jaribe. Un hombre joven, Saatiao
Rasar, sale dé su casa laa ml-Ciana tem
prano. Todos sus vecinos y amlos
ben que va a morir, que lo van a ma-
tar dos heruanos gemelos, Pedro y Pa-
blo Vicario, e intentan avisarle ::ura
que se esconda o busque un arma, pero
ninguno de los avisos llega a tiempo.
La muerte se cumple con total puatua-
lidad. Tanto la víctima como SUS ase-
sinos acababan de vivir, tres horas
ante, una noche de vino y riáas es
la irancachela organizada por un fo-
rastero rico y de raras costumbres
con motivo de su boda con Angela Vioa
rio, hermana de los gemelos. Nos este
ramos así de que el rostro alegre,
fastuoso y abigarrado de la boda, no
era sino un dis fraz de la muerte.

Esta novela eata novela está envuelta
en una Itmóstfera de tragedia antigua.
Sus personajes parecen salidos de al-
gán drama pasional griego, como si to
dos estuvieran condenados a realizar
un destino extraMo y que no han elegi
do. La fatalidad adquiere así una fuer
za y un carácter sobreaatairales; el -
destino guía a los hombres (víctima,
asesinos y testigos) sin que es nos
puedan 'nacer sa -la por cambiarlo. Hay
otro aspecto que es tan •u.zerente co-
mo emocionante y paradójico. 	 refie
ro a que, a pesar de su aire trágico,
de tonos bíblicos (el. orinen coincide
con la llegada de un obispo al pueblo,
los personajes tienen simbólieaaente
nombres apostóLicos, 11.17%a02 peraoha-
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En es carrer de la Mar
ses parets posen verdet
i En Morey en estar dret
és més alt que es campanar.

jes inte(Tretan suei -íos, una
que parece condenar a la mal
90 cierne sobre la gente, etc.).
riica de una muerte anunciadn
bien utri novela de amor, de un amor
rdisterioso y hondo que sólo surge del
Aolor y de la mAerte. Será necesario
que Santiago ¡'Tasar muera después de
que Angela ha sido repudiada por su
flamante marido, cara que aparezca el
amor encendido y largamente esperado.

F. G. Díaz

TEMPS LLIURE PER ALS AL.LOTS

DEVANT. LA TV

,Els nins estan asseguts.

-Se'ls plantegen situacions i proble-
mes d'adults. Aixb els pot bloquejar el
seu desenvolupament intel.lectual i orno
cicnal.

,Estan passius.

-Troben satisfeta la seva imaginació
sense haver d'Imaginar.

-Romanen aillats dels altres, no els
cal sortir de si mateixos.

JUGANT _

-Els ning es mouen, aixb contribueix
al.seu desenvolupament psicomotriu.

-Se'ls plantegen situacions i proble
mes a la seva mida. Aixb els desenvolu
pa l'enteniment, els desvetlla la inte

18

ligbncia 1 els equilibra afectivament,

-Estan aCtius, han d'expressar-se une
situacions i solucions.

-Fan córrer l'imaginació, sense
nació no pot haver-hi joc.

-Es posen en contacte amb altres
han de superar dificultats de comuni
ció.

Hem llegit articles semblants a n'a.
questa reviSta que, evidentment ens f
pensar, com, per exemple, l'ésser con

cients de qüe l'escola ha d'ajudar a
ser persones, que la seva finalitat
no ha de ser noms omplir el cap de
.coneixements, que ha de ser una porta
oberta cap al demh, - on el nin Sigui
capaç d'assumir el seu propi ésser.
Això tot-sol ja ós molt important,ens
moStra la necessitat de cercar qualqe
cosa -m4s.
Basta mirar - al nostre entorn per á

veure - que la soéiétat està fetá pels
adults. Els nins súrten de l'eséolai
es - tanquen dins ca-sevá fent els delb ,

res o mirant el televisor... i des-
prés... quan - ja es senten "grans"...
tenim les discótequeS plenes de joves
de 13 i 14 anys, no saben que fer, no
saben a on anar, s'avorreixén - i con-
tinuen fent les mateixes coses i anal
alá mateixos - llocs perqub no'fid ha -
res mós, no saben organitzar-se, no
saben que fer amb el térilps lliure, ni
tenen cap lloc a on passar áquest ten);
Devant la situació del nostre poble

i dels nostres al.lots, començàrem a
pensar en la possibilitat de trobar
un lloc on ells poguessin anar a paásL
aqueát temps mort, un lloc on
tir-se que tengu4s un centre d'aten-
ció, on trobassin tot all?) que els mal
ca.
Tots sabem que a altres - pobles hi 1

clubs d'infants i de joves fent infi-
nitat d'activitats - arreu de tott:Mallej
ca, i nosaltres ens hem demanat: Per
qub a Capdepera no n'hi pódria haver?
Esteim segurs que el mós important

ós començar, per?)... qui comenga?,toÚ

Ja sabem el caramull de problemes
que comporta el viure din S una socie
tat. Nosaltres, el S "grans", don -	 t
voltés i mós voltes per a arribar a
una solució, per?)... i els petits7,
qub - feim nosaltres per als nos -tres -
nins?, coneixem les seves ñecessitats?
coneixem els - séus problemes o els -
seus interessos?.
Massa sovint les hi ceréam unes so-

lucións, les hi donan' uñes respostes
que són les nostreS, sese demanar-nos
si realment són les del nin.

Desgraciadament, el mon hó arregla -

amb solucions rhpides i no - semprennssa
acertades per els problemes dels al.lots
Confeccionam joguines (juguetes) a vel-
tes tan sofisticades, que l'al.lot es
queda astOrat, en lloc de jugar i fer
volar la seva fantasia i la seva imagi-
nació, es limita a -veure jugar les - jo
guines. Hem de pensar que el joc 4s u-
na activitat fonament.al en la vidaodels
nins.

Mitjançant el joc, el hin conquesta
l'autonomia, adquireix esquemes de con-
ducta pràctica i esquemes mentals, va
comprenent el mon real i, a mós a mós,
hi actua.
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d'una venen els interrogants... a on
hem d'anar?, qui ens voldrh ajudar?,

•d'on treurem els doblors?...
Sabem que 'hi ha molen gent'que vol-

dria ajudár-nls, que te ganes de fer
activitats de tot tipus, però sempre
manca un suport, ninfrá vol for ros por
a no res.
Perb quan una cosa - interéssa i la .

creim importnnt, quasi sense adonar-
nos ens estira cap a ellq, ens infór-
mam, demanam y així hem arribat als
clubs d'esplai. La paraula "lesplai"
que pot parbixer un poc nova, no vol
dit - res més que: temps lliure, esplai-
ar-se, diversid. -
Antigáment, l'escóla eta el que

- avui
en dia s6/1 els clubs d'esplai,'els jo-
yas aprenión el que elá interessava.
L'antiga escola grega simplement ense-
nyava una mica de càlcul i gramàtica,
i dedicava la major - part del temps'a
l'esplai: másica, eSport, oratbria,etc
Precisaffient i curiosa, tot el contrari
que l'escOla actual, a on el menys iffi-
portamt és precisament lfesplai. Fins
i tot la paraula escola, pareix - opo-
Sacra a "Uivers16w o mentreteniment ",
Si abans dilas la formació hi havia
res dues coses, avui hi ha una manca
molt gran de diversió per als al.lots
i creim que realment els manca.
Malgrat els inconvenients, nosal=

treá intentarem fer per als nostres-

nins, un club d'esplai, un lloc per
passar-ho - bé, per .a disfrutar, per a
esplaiar - se deis problemes que tumbé
ells troben dins una vida dificil i
complicada, un lloc per a poder jugar,
ón poder cantar, en poder cmminicar-
se entre ells on puguin desenvoinpur
la seva esponenneItat, la seva crea-
tivitat, on puguin ballar i riure,or-
ganitzar excursions, descobrir endrets
per ells ignorats i que tenen al seu
entorn, on - trobin la possibilitat de
realitznr-se, de crear aoves amistats,
de viure aoves circumstàncies, de co-
nèixer nins d'altres llocs, de desco-
brir la natura per ells mateixos, on
aprenguin a tenir unes responsabili-
tats, a organitzar-se, a fer feina
per si mateixos en les coses que els
agradin, a investigar un contacte di-
recte entre el Medi i l'infant.
Les finalitats de la nostra empen-

ta són bássicament el aconseguir que
els nins disfrutin, ajudar-los a ana-
litzar els fets que els envolten i
les propios possibilitats.

Són, en. resum, les finalitats de
l'esplai: educativas, socinls, psico-
lògiques i fins i tot vivencials.
Esperam que ens ajudeu a que els

nins també les trobin.

Antbnia Jaan
Margalida Flaquer
Joana MI Bestard

• . •
dura:a 4

Ha conclult, ja, el Campionat de Ma-
llorca de Primera Regional Preferent
de Fdtbol. I tots hem fet un alb.
S'ha aconseguit la permanència que,a
ra per ara, 4s l'ánic a que pot aspi
rar l'Escolar. Per, i no cal amagar-
ho, després d'una campanya farcida
de dificultats de tot tipus que s'han
reflectit en la mala classificació fi
nal.
L'Escolar 4s, ja ho hem dit, un equip
de Preferent. Capdepera i Cala Rajada
no se poden permetre altra cosa men-
tre la política esportiva del Club no
capgiri. 1 noltros som dels que pen-
sam que no ha de capgirar. Aixb si,
Imb una actuaci6 global més digna que
la d'enguany. Hi ha brins per n fer

una bona senalla, si se vol fer.
Volem, per áltim, fer-nos portaveus
d'una opini6 expressada pel President
de l'equip de moda, la Real Sociedad:
"Nosotros confiamos más en la cantera
que en la cartera". A l'equip baso li
ha costat molt el treure fruit d'una
filosofia esportiva peculiar. Anys de
penária, de passar pena, de desenganys
per a la seva afici6. Sols una forma
convicció d'anar pel bon camí, els ha
permés assolir un bxit sense precedents.
Si al nostre poble volem fútbol per
molts d'anys, aquest és el camí. Qual-
que din també fruitnran les llavors

quo s'han anat sembrant. Aquesta. (1s al

manco, iu nosra	 Disenuibit.
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!er25 sincera opini.	 i 17 d'Abril tenguoren•
i n Els Pelats,

dues prcvos de Trial,
por nn grup d'entusias-

•:'	 So tractava qua-
, •

	

	 rc era res oficial.
xocaciS va ésser

• pricipaci6 nombresa
una vintena de pilots. Varen olas

sificar-se ais primers llocs, en Bar-
jugadors de l'Escolar). No sabem ni qui tomeu Nadal i en Jaume Femenies.
va guanyar ja que els equips no tenien Degut a l'hxit obtengut, ja se pensa
ni nom, per?, si que els encontres re-	 en futures proves d'aquesta especia-
sultaren espectaculars i ardorosament 	 litat, organitzades oficialment 	 amb
disputats. És aquesta una disciplina	 el suport de la Federacid. Podria ser:
que, per poc que se volgués promocio- 	 que a l'estiu, tenguéssim ocasi6 de .
nnr, estam segurs que trobaria molts 	 veure en acció als millors especialis.
d'adeptos al nostre poble.	 tes de Mallorca.

7,1 din de Pascua se
los instal.lncions de
i,:ini-torneig de feltbel-sal.-, e're

rquips forma Cs per c171n .::: t s ,_71-
znnts del Pub Sbrpens (entre ols

que no hi faltaren un bon grapat de

Al N2 1 de Cap Vermell hi havia unes-
retxes dedicades a l'excursi6 que un
grup de gent de Capdepera i Cala Raja-
da, havien fet al Castell del Rei de
Pollença. Aquella no era la primera
que feien, de sortida. I afortunada-
ment, tampoc fou la darrera. Des de
llavors ençà, recordam les segUents:

+7.11191`"I'll	 n

Puig Negre i Coya d'eps Single, Puig
de Massanella (un dels cims importants
de la Serra de Tramuntana), Ermita
d'Artà (a peu i amb una "paella" per
a cent persones), acampada de tres
dies a la finca "Comasema" d'Orient
(amb pujada a l'Ofre, un altre dels
gegants mallorquins).
Del que es tracta és d'anar descobrint
la Mallorca desconeguda pels propis
mallorquins, de viure la natura i d'a
prendre a estimar-la.

Tornant al fútbol, pareix sser que
ja s'està perfilant la propera edi-
ció del Torneig Capdepera-Cala Raja-
da, edici6 que arriba a la primera
dotzena.
En quant als equips participants, si
se confirmen les intencions dels orga ,
nitzadors, se repetiria el quadre de
l'any passat, amb l'Escolar, l'Artà,
el Manacor i el Mallorca. Amb el Ma-
llorca ascendit a 2IA i amb l'Artà
que podria ja sser de 31, no cab capi
dubte que el cartell tendria un mh-
xim atractiu per a tots els aficiona t
al bon fútbol, que no son pocs.
Ja anirem informant a mesura que se
vagin confirmant tots aquests proph-
sits.

MARCADOR - ABRIL

Alevins

Escolar, O - Espanya, O
A. Manacor, O - Escolar, 1
Escolar, 3 - Cardessar, O

Juvenils-

Serverense, 2 - Escolar, 1
Escolar, 6 - Margaritense, 1
S.Jaime, 4 - Escolar, 3
Preferent
Villafranca, 2 - Escolar, O
Escolar, 3 - La Real,
A. Rafal, 2 - Escolar, O
Escolar, O - Serverense, 1

•LLOCS DE VENDA: _ Els tres Estancs de Capdepera i Cala Rajada.
- Llibreria. Plaga de l'Orient.
- Llibreria. Cala Rajada.
- Llibreria Escolar.
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