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Editorial Conjunta de lAssociació de la Premsa Forana de Mallorca.
NO VOLEM LA MACROPRESÓ A MALLORCA.

El Pla Directori de construcció de centres penitenciaris del Ministeri de
Justicia de l'Estat preveu la construcció d'una macropresó a Mallorca. La ubicació
d'aquesta presó encara és una incògnita, malgrat ja s'hagin apuntat algunes
possibilitats a la zona del raiguer i a Palma.

Iíz macropresó és una ciutat presó, ja que el conjunt de 14 minipresons de 68
presos - enrevoltades de parets de 4 metres d'altitut- a més de tot un conjunt de
serveis -minihospital, edifici cultural, edificis de serveis, piscina cuberta, etc..-
que precisa d'unes 40 hectàries de trreny pla i sense cotes aprop, amb una
necessitat d' aigua d'aigua de 36 tonneslhora. tindrà una cabuda de 950 reclusos,
la qual cosa contradiu la Llei,General Penitenciària (1.979) i recomanacions del
Consell d'Europa que xifren la cabuda màxima en 350.

La construcció d'aquesta ciutat presó a la vora de qualsevol poble mallorquí
suposa un greu impacte i irreparable dany: impacte ambiental degut a l'elevat
número d'hectàries en zona plana que necessita, a la torre de vigilància de 40
metres; impacte econòmic, destrucció de zones de conreus i influència sobre els
altres sectors; impacte social , degut ala possible instal.lació d'uns 600 funcionaris
-amb les seves famílies- al mateix poble, que capgirarien la seva vida quotidiana
i queaquest no podria assimilar, creant-se una situació deconflicte. Impactesocial
que no es produeix a una ciutat.

La ciutat presó tindrà molt més serveis que qualsevol poble de la part forana
mallorquina, i aixà no és just.

La presó de Palma -ara en diuen Centre Penitenciari- té uns 625 reclusos, quan
la seva cabuda és de 400. Possiblement ha quedat petita, però al mateix temps està
saturada de presos preventius -en espera de judici- . S'ha de cercarsolució, que pot
radicar en la ampliació de l'actual -hi ha terrenys suficients als seus Voltants
previst d'ús penitenciari al Pla Geheral d'Ordenació Urbanística de Palma-,
agilitzar els procesos judicials, reformar penes i condemnes.

-L'actual presó està a una zona de desenvolupament urbanístic per habitatges,
la requalificació de zona de serveis penitenciaris a zona urbanitzable dispararia el
valor econòmic dels terrenys. Ens trobam davant una nova operació especulativa
? Què hi ha al capdavall del Pla Directori ?

Els expertes en presons i juristes opinen que la presó és una escola de
delinqüents i un destrossar a la persona que no ho és, que la macropresó sols és
rentable econàtnicament, que no va totalment encaminada a la reinserció del
delinqüent i en detriment de l'atenció al rechís i que calen solucions més
humanitzades i penes alternatives com: arrestament de cap de setmana, règim
obert, pisos d'acolhda , treballs útils a la comunitat i de reserciment a les victiines
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Es ident que la	 tri, és una necessitat social, que no és una solució. Però caf trobar 	 solució a
laugment de la delinqüència falitzada per persones en serioses dificultats personals i socials, en una societat c..a cop més
cómpetitiva iiisolidària. Cal	 al bessó del problema deitar l'aparició de delimpients: campatnies de 	 ajuts a
1",v , illies problemàtiques 	 ,embres presos-, de pronwió sociolaboral de joves amb dificultats, reinserció del reclús,
r,iyrtrza del codi penal -canvi :ap a penes comunitaries—,agilitzar els procesos judicials -es a dir tiotar a 	 de
justícia dels recursos que

La solucióde la macrcyresó és la més facil i que permets més guanys económics,però està buida de conti!:14t h 14 trtà,
buida i enfora del problema que preten solventar.

I és ben clar i eviden:. uo volem la macropresó a Mallorca.

que d'una forma o altre col.laboraren. poden sentir-se ben
satisfets de la tasca duita a terme.

MENS AT WORK. Les obres dels carrers Elionor
Servera i IAgulla van a bon ritme. Ja veurem com quedaran
d'aquí a un parell de mesos: de les maquetes a la realitat hi ha
un llarg camí.

Perd hem observat dos bons detalls. Per una banda
s'han rebaixat les voravies a les cantonades, afavorint el pas
de cadires de rodes i "cotxets - d'infants. Per altra, s'han
renovades les canonades i col.lectors, i els cables d'electricitat
i telefònica sembla que seran subterranis.

NNSS. Seguim a l'espera de conèixer la reforma de
les Normes Subsidiàries de Capdepera, promogudes per
l'equip de govern de l'actual consistori.

Hi ha rumors que. malgrat ésser titllades de
restrictives pels seus promotors, afavoriran el creixement
urbà de la zona d'Es Carregador. Desitjam de tot cor que
només siguin rumors infundats i, fins i tot, malèvols. Però el
vot de Salvador Moll, demanant la possibilitat de construir un
port esportiu a en Es Carregador i certes reunions informals
amb propietaris de terrenys, fan sospitar que hi ha qualque
cosa més que rumoreig.

AJUDA A BOSNIA. El mercat d'objectes usats a
la Plaça de FOrient en ajuda als nins bosnis ha estat un èxit.
S - han recollides unes 710.000 pessetes que s'empraran en
pagar les despeses de l'expedició d'en Laurent Gilles que
dura medicaments a I3Osnia.

En	 vonI altres or2anitzadors, així com tots eLs

U.C.D. No és que reviscoli el famós partit centrista
d'Adolfo Suàrez, és una agrupació anomenada "Unió Contra
la Delinqüència" que ha sorgit al nostre municipi per a
pressionar les autoritats a què solucionin aquest greu
problema que pateix el nostre poble. De moment, l'única
acció que estan duent a terme és la recollida de firmes , per
donar suport a un manifest contra la del inqüènc ia a Capdepera.

JOVENTUTS MUSICALS. El passat 28 de
decembre celebraren 1'assamblea anual en la qual s'aprovà la
gestió de l'any 1992. Hi acudiren únicament dos socis, tot i
que els prometeren una xocolatada.

CONCERT. Dins el programa de festes de
l'Esperança, la banda de músicacelebrà el tradicional concert
de Nadal. Els músics demostraren, una vegada més, 1 'alt
nivell assolit baix la batuta del director, don Enric Pastor.
Especialment emotiu fou quan el director demanà la
participació del públic que acompanyà a I 'orquestra cantant
una nadala i l'himne a Capdepera.

CORREUS. Hem rebut una carta de la Federació de
Serveis Públics de I 'Ugt agraint el nostre comentari. aparescut
en aquesta mateixa secció, el mes de novembre.sebre el bon
funcionament dels serveis locais de Correus.



CAMPANYA ``MALLORCA SOLIDARIA CAP

Al. 0,7 Organitzat per Justícia i Pau i amb el suport del

Conscl I Insular de Mallorca s'ha iniciat la campanya "Mallorca
Solidaria, cap el 0,7 %"• Els objectius de la mateixa són
Ualgment del conei xement del problema i de la sensibilització
ciutadana sobre 1a marginació. el subdesenvolupament, la
fam, les relacions Nord-Sud i la potenciació de la solidaritat
del ix)ble malorquí. S "intenta un compromis de les institucions
i associacions de Mallorca cradherir-se a la campanya i de
dedicar un percentatge dels seus pressupost al Tercer Món.

GESA QUE ENS IL.LUMINA

Én una informació publicada
al diAri Ultima Hora, el 28 de decem bre,

director general de Gesa, don Miquel
Pocovi afirmà que s'apagada de llum de
la segona festa de Nadal havia durat
cinc hores. Que el 50 per cent de la
població, als 40 minuts tingueren llum
després de 30 minuts més, ja era el 75
per cent la que tenien corrent elèctrica
així com Déu mana.

Però a I taltra 25 per cent,
un parell de pobles caiguts del cul de
Judas, ens tingueren a les fosques més
de cinc hores.

Què falLa que sempre ens
toca als mateixos ? Quan hi ha una
a Verija petIta ens toca a noltms quan
és grossa també, en una proporció de
cinc a u o més; es a dir, en cas de
apagades generals, una hora pels altres
i cinc per noltms; un dia pels altres i
Cille per noltros. Tormen tes aillades,
totes per noltros í, a cada una, un
parell de sectors a les fosques.

Què arreglaven els de Gesa,
desprès d'haver donat llum a tots els
demés '? L'excusa de que estam a un
cap de 1 il1a no ens val, ni hem volem
sentir parlar. Es Murtarar està a mig
camí i a S'Arenal i Palma Nova no hi
queden a les fosques.

Sabem que la conducció
elèctrica de Capdepera, en cas de
necessitat, és una de les que tenen
preferència, i no és per lo guapos que
som, sinó per donar llum a Menorca;
però desprès d'una averia de quaranta
minuts haver d'esperar quatre hores
rnés sense saber el motiu... això són
figues d'un altra paner.

L'endemà, dia 28, en unes
noves declaracions, el sr. Pocovi, deia
que totes les reclamacions s havien
dessestimat perquè s'apagada del
dissabte,26, no és imputable a Gesa, de
totes maneres, va dir, ferien tot el que
podrien.

I noltros, que no ens
enteram de res, pensam, per que noltros
t,ambè pensam, que estem bén arreglats
si Gesa no hi pot fer res. A quin mal
govern hem de culpar dels perjudicis
que ens causen les deficiencies de la
companyia ? UN LECTOR



EL TEMPS
EL NOSTRE TEMPS

JOAN ESPIRITUSANTO

Aquest mes si que hem tIngut pluges, fent del
desembre passat el més hurnit dels darrers cinc anys, ja que
tenlm que lemuntar-nos al 198 7 per trobar unes quantltats
d'aigua semblants. Tot 1 que n'és la causa els ruixats calguts
el dla de Nadal que, com recordareu, ens daixaren sense
fluld electric, patInt una foscor més temps del desitjable.

Onze varen esser els dles en que anotarem
precipitacions. Cinc a la primera desena, amb 20,4 1/m2. Un
dla a la segona, amb 6 L/m2 t. altra volta, cinc dies a la
tercera amb precIpItaclons fora de lo normal, 96 1/m2. El
total és de 122,4 I/m2. slent, el ja esmentat dia 25, el més
plujós amb 81.1/m2. Dels onze dles de plup, quatre va esser
inapreciable.

Les tormentes de trons 1 llamps es situaren els dles
7,8,11 (aquest sense pluges) I el 25 que arribà a l'apoteosl
devers les cinc 1 mitja de l'horababia, amb un Ilamp que feu
tremolar les flnestres.

El vent bufa de ponent la prImera quincena, rolant
a tramuntana els dies 10 112. per passar, a partir del 24, a
llevant l gregal l, acabar, el 28 dIns el quadrant de
tramuntana que ens dugué fred.

Pel que fà a les temperatures, dir que la màxlma
correspón al prImer dla del mes amb 22°, bahcant als 11 . el
dia 10, segult d'una recuperadó per tornar a balxar fIns els
12° a flnals de mes.

La temperatura nthilma pujà this els 14° els dies 6 1
13, per anar devallant, essent la minlma el dla 31 amb només
4°.

En el mes de desembre Unguerem un eclipse total
de Iluna, vlsIble des de tota Espanya, el dla 9. Començà a les
20h. 55m. prindpl de la fase umbral a les 21h. 59m., passant
al dia 10 erlal fl de la fase umbral a les 01h. 29m. l fí de
reclipse a les 02h. 33m.

El mateix dla 9 hl hagué canvl de Uuna l també, el
21 a les 14h. 44m. que va començar l'hiver que, esper, vos
hagl trobats preparats per combatre'L

Bon any. amIcs lectors, des de l'estació de l'InstItut
Nacional de Metereologia B 560.

ENL DE
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DESE',\IBRE
.4'.;1P;
dia	 Flaouer de na Marcai:da	 3artomeu
dia 3 •Iihin :ose Melis Cerrato de na uia i en joan
dfa 6 Bern2: .'errer Pozino "Papa"	 a'Amparo

en
dia 6 jesus Uceda Valleaneras de na Warg arii a i en jesus
dia 10	 Galmes Estarellas de na Maria i Anton:
dia 12 Serro Martinez Sano de na Maria i n"Aiberto
die 16 leinsei Parra gorb a de ne Mar-is i en Rsfae;
dia 17 Ant;:aia Estela Adrover "Viulina"

Se -nstia Estela Adrover Vj	 de n'Antonia
den 1,11çuei

dia 20 Susa:la Galiano Fernandez de na Magdalena i
d en Miguel

dia 30 Mar: :e.rra:ut Massanet de n'Ange:a en

.ijOtYY
dia 6 AYeltrlo Garcia lnfiesta amb Maria C. Oejo Bauza
dia 6 Manue: Bonnin Garau arnb Juana Corra'.:za Prieto
dia 12 EI:se: Castro Gonzalez arni Ana 	 una imeriez
dia 12 Gabr:e: Ginard Garau amb franz.:sca Riera Coronado
dia 1 ja:me Riera Tirnoner amb Mar i a •=1a -iagon Bayon
da 20 Gab:-e: Fuster Barceló amb Maria Cionii -!a Gelabert
dia 26 Manue: Fernandez Ge'iabert amb juana Vives Abelian
dia 29 Andreas A. Wolf—Diet—Rich amb Katrin C C. Scholz

dia 25 Agusi Lliteres Ginard "Cator (23 maig 19061

CiA-k P-
LA REVISTA QUE LLEGEIXE\ ELS CECS



AVISOS,
NOCES ,

COMUNICATS.
PP•i els ESPAIS NATURALS.

Els membres del Partit Popular, Independents del
grup parlamentari de la coalició , exceptuant per tant els
representants d'UM, s' han reunit per estudiar la situació de la
proposició de Llei de Modificació de la L.E.N., després dels
esdeveniments i manifestacions recollides als mitjans de
comunicació, consideram:

1)Que de cap forma s'ha de retirar la Proposició de
Llei de reforma de la LEN.

2) Tampoc no és convenient ni oportú perllongar
dita reforma.

3) És de tota urgència arribar amb UM a l'acord
sobre els Espais de 1Illa de Mallorca, tota vegada que sobre
Menorca i Eivissa i Formentera Ja s'ha assolit aquest.. Aixà
donat el moment en què es troba la tramitació de la Proposició
de Llei.

4) Consideram que tenint en compte les entitats
convocants de la manifestació d'ahir a la nit (16 de Nov.),
concloem que són els mateixos que en les passades eleccions
perderen el vot per a altres formacions politiques i per això,
no representen en res el nostre -electorat. Seguirem cssent
fidels als nostres plantejaments i compromisos adquirits amb
els nostres electors.

5) Per altra part, lamentam profundament la
desinformació que s'ha donat d'aquest tema, on s'ha volgut
transmetre la idea que amb dita reforma s'ataca l'esperit de la
LEN, que recordem, fou una iniciativa del PP-UM, quan
només es van a realitzar unes modificacions puntuals que en
no res la desvirtua.

VI PREMIS DE DESEMBRE.
Els VI Premis de Desembre de l'Qbra Cultural

Balear estan marcats, enguany, per dos fets fonamentals: el
30 aniversari de la creació de l'OCB i l'homenatge a Josep /vP
Llompart.

Són 30 anys de feina i lluita, al servei de la
dignificació del nostre poble, de l'enfortiment de la nostra
identitat.

La distinció de laJunta Directiva ha estat per Miquel
Dolç (Dtor de l'Enciclopèdia de Mallorca) i Josep Melià.

Obra Cultural Balear

ELPRINCIP1
DE LA GARANTIA PATRIMONIAL.

Els ciutadants tenen el dret a mantenir la integritat
del valor económ ic del seu patrimoni davant les intromissions
singulars de l'Adrninistració. Hi ha un dret a l'integritat
patrimonial, a què l'Administració no ens llevi el què és
nos(re, vinculat al dret a la propietat.

No vol dir que tinguem el dret a mantenir de forma
inalterada els béns del nostre patrimoni, l'Administració pot
privar-nos dels béns -expropiació- però ha d'indemnitzar-
nos integrament el valordels nostres béns, que se'ns indemnitzi
d'una forma adequada. Per tant no es refereix als bens en si
mateixos sinó al seu equivalent econòmic. D'aquesta forma,
el nostre patrimoni econòmic, es manté com estava.

A la practica no succeeix així, no succeeix com
hauria d'ésser.Aquest principi de garantia patrimonial, es
concreta de dues formes:

a)Expropiació forçosa. La Constitucióespanyola la
recull a l'article 33.

Segons les lleis, l'expropiació va seguida de la
corresponent indemnització, el que ocórre és que la
Constitució no diu que aquesta ha d'ésser justa. En qualque
cas s' empren criteris de mercat, altres vegades s' estandaritzen
els criteris d'indemnització, sempre mal pagats.

Segons la llei d'expropiació, al seu article 1, és :" la
privació singular de béns i drets particulars acordada
imperativament".

Singular vol dir que no és una càrrega general, per
a tots els cíutadants, només per a determinats, un o varis. Per
exemple per a construir una carretera.

b) Responsabilitat patrimonial de l'Administració.
Al marge de l'expropiació ( privació directa ) hi ha

moltes altres situacions' a les quals ,l'actuació de
I 'Administració, causa danys als particulars, al marge de tota
relació jurídica prèvia.

La responsabilitat patrimonial de l'Administració
està consagrada al Dret espanyol des de 1.954, i ha estat
incorporada a la Constitució de 1978, a l'article 106.2.

A la nostra Comunitat Autònoma, concretament a
Mallorca, en el marc de la protecció dels Espais Naturals,
apareix una llei en 1.984, per a protegir Es Trenc . Els
propietaris dels terrenys no varen poderconstruir idemanaren
una indemnització per responsabilitat patrimonial de
l'Administració . En aquests moments és al Tribunal Suprem.

A més, els tribunals concedeixen indemnitzacions
de 1 Administració per diferents motius, per exemple: carretera
amb bassiot i qualcú cau i es fa malbé. Darrerament hi ha
sentències que comdemnen l'Administració per lesions o
morts de reclusos dins les presons, causades per altres reclusos;
casos en que malalts mentals fan malbé altres malalts o , fins
i tot, a terceres persones.

Tot això depèn d'una cosa fonamental, en moltes de
situacions, de la consciència social.

El Primer apartat - l'expropiació- està molt assumit
però en canvi, el segons apartat...Ho està també ?

Joan Llul Massanet.
Regidor del P.P.a l'Ajuntament de Capdepera.
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El gr:: ia rock	 At1l3d9 el
acaba de gravar un LP.	 :a fet ais estudis	 i S2und de
Pollença t,	 ia propera :zriuici 	 de	 d:s: es fara a
Alesanya. És una grata  	 venis: d'un gr.: de joves dei
nostre pobie; peró abats :e segu.: parlar: 	 aq .dest fe:
recordes la foriació 4et gr:p.

Haciaailo 91 Eat es:a integrat per tnifaciO LOpez
( Boni;, coa a cantan:: fitcolau. guitarra t veus; joait

. Caries berna:. ;Kaia;. al :ttl: Felt; G,ardiet. gltarra t
veus; t el bateria Manc. - llabata ( !ako}.

La priaera forkt..; a esse: t any	 alb et nom de
"istanis"i, estava :nat per en Pep,- e: :asellas t ei
Earona. Una itca •és :arr. -itren colpareiler e:	 Caries t
en !lanolo. 141Ci9344 11	 amb l'actual forlietó va fer la
prilera actuació a finats :e l'any 9. a la dts 	 firi.

darrer component que	 t va integrar va esser en Fettp,
ja a l'estiu del 91.

Prenguent café a 	 Orient aab en Pe:	 en Felip,
conversal sobre ta 	 de t seu disc.

Diuen oue ei dis: :Gnté una dotzena de teies seus,
la leitat d'elis no estrecuts encara, atb telatigues tolt
diverses. les iletres el que eiis veuen t el que passa
pel carrer (ia seva vida apzual, els seus senttlents). iotes
estan escrites en castell. a no ser una, que va couposar en
Pep, en Ballorquí.

Seguint a.b la :Dnversa parlai del procés que
segueilen per fer les can:,-;:s. Generallient, prtaer escriuen

- la lletra, després la •eto.dta i, al ftnal, l'a,:olpanyalent;
però de'vegades parteixen :'nna instruental i acaben fent la
lietra al final.

No acaben de	 l'estii de la seva aúsica.
Pensen que és una lica •es:lat. alb :eles Rol: diferents. t
variats sén taibé, els se:s gusts austcals: des de hard-core
fins a estlis cou el de Vitale o iin passant
per les influencies que re: en Boni del pop esa:y31 dels O.

ilb tot aixó. 1C il ilt na iot concerts
practicalent per tota la :art forana. A Paiaa encara no hi
han ar:tbat, ja que 'ta cosa", dlu e: Pep. està lolt
Ralaient, fins t tot pets grips de d:ns Ciuta:. Ferb ei que
ets agradarta Faleent, ca a :ot grup lusical. seria sortir
a actuar	 fora de '!ailGrca. rornant a les actuactons. diuen
que ets agrada les tocar ::ns pubs	 ai acre iliure. En
Felip colenta que l'aiblec: que es foria és el nes adequat.

Seguts variant de •oites coses, arribla a	 punt de
la conversa una aica .és seriós per ells. 	 iuen que no can
deRanat tat subvencilis a t . ingú. Tots eis in:r . :zents i
aparetis eis han pagat de la seva butxaca. Fins	 r.et els
assaigs ets fa: a Sor jauleti. 	 Pensn que serta soit
interessan: aue ht hagués lés interes cap at coi.tecttu je
joves,

Ac:ualaent bi ha, al poble. quatre grups de roc k ant
esitts diferen:s t. a tots etts els ni a.gradarla reDre
qualdúe sul;venctó de l'Ajuntalent. Creuen que un •inia de
subvenctuni. seapre ajudaria ats j'Aes a teuir les es:lauts
per foletgar i crear tés música jove, en lloc de cerca:
altres coses com drows o delés històries que erbotiiuen a
la joventut.

Alb aquestes idees tan positives ce tenen aquesis
joves, noies (lanca desitjar-lis sort alh'et disc i :u:ur amb
ia fureacif,

CIRSS I CA
ORQUESTRA DE CAMBRA fRANCO -ALEMANYA
Patronat de turisme Cales de Capdepera dins el

programa "Un hiver a Mallorca", amb la col.laboració
de Javentutz Mueicale.

A l'esglesia de Cala Rajada, a les 17 h.
Dissabte. dia 2

CLASSICA
A DETERMINAR

Organitza "Un hivern a Mallorca
a l'esglèsia de Cala Rajada a les 17 h.

Dissabte, dia 30

JAll
EN DIRECTE A CAFE-3

Els divendres a la nit

CAP VERMELL
LA REVISTA QLE FULLEGEN ELS MANCOS
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A f . nals d'estiu l'iot "Lady Anna of fife" embarrancà a la platja de Cala Agulla i durant tot un mes fou
observat, fotógrafiat kfilmat. Senseyoler, esdevingué tot un espectacle.

I corrino pbclia ésser d'aitra forma, el seu salvamentno decepcionà alsespectadors. Enginy i espectacularitat
es "conbinaren per tre'Ure'l deV4rena.

A la íi totsçontents...Teits? icló no. Damunt la punta del Gulló , "els rescatadors" , deixaren metres i metres
de cable de filferreï. I no només el de la foto, també fermat a les roques hi ha un cable que s'endinsa dins la mar
de longitud indeterminada ( 10, 20, 40...metres ?).

Creim que quàlcú, Ajuntament o Costes, s'haurien d'haver preocupat que es retirassin les deixalles, ja
que els operaris, avui per avui, no són prou responsables com per deixar el paratge"natural tal i com el trobaren.

Si se'ls ha de reconèixer l'engeny i la constància, també hem de dir que tenen una nul.la consciencia
ecològica . Tant d'esforç era dur-se'n el que ells mateixos havien duit pel rescat?

I de les mates i pinotells destrossats no en deim res, per no augmentar el llistat de desfetes. Això ha passat
a un Espai Natural.

Ara, qui se'n durà el filferro ?

NO ET'
MOSSEGU1S

LA
LLENGUA

Trenta anys són bastants anys quan es tracta de
viurels reivindicant contínuament els trets de
la pròpia identitat. I aquesta és la histèria i la
vila de l'Obra Cultural Balear d'ençà que per
iniciativa de Francesc de B. Nloll va constituir-
se en 1962, sempre els seus homes i les seves
dones enmig dels reptes que cl país ha plantejat.
Avui, amb la perspectiva que permet la
distància, l'entitat podria fer seves les paraules
del poeta:
Només perdura allò que bastim amb l'esforç

i creix en l'espera dels homes i dels pobles
fins a esdevenir 1àmbton tota veu ressona.

,Fý



OFIC1 DE PREESCOLAR, SI Ci NO:V

Fa ja uns cinc anys que l'Associació de Pares

d'Alumnes i alguns professors del C.P. S'AlzInar, van tnciar

gestions amb rAjuntament i el Ministeri d'Educació i

Ciencia, per contruir un edifici de preescotar que reunís les

condicions necIssaris per a garantir la seguretat i els.léspais

adequats per a una educació infantil correcta. ActuafTnent
aquest alumnes de quatre cinc anys estan ubicats. dins

aules d E.G.B., en tots els problemes que aixà pot suposar.

si en un temps proper volem ampliar als alumnes tres

anys acabarem "d'afegir al bollit". Com a anectoda podem

explicar que un nin de preescolar -ara anorttenat educació

infantil-, quan vol rentar-se les mans necessita dur'la seva

cadira per arribar al rentador. Més 'sèriament podem afegir

que les condicions de les aules no tenen els espais adequats

a les necessitats d'aquesta educació, - Mott alegrernent -S'han

donat algunes solucions d'ocupar espais d'E.G.B., jà que

d'aquí a uns anys es començara a construir els edificis de

"E.S.0." (Ensenyança Secundaria Obligatòria). Aquesta
solució només és parcial, ja que autornkicament presenta

uns certs problemes en primer lloc això vol dir que

haurem d'esperar uns certs anys per escolaritzar els

nostres fiNs de tres anys i per raitre que fins que no es

contrueixi un edifici per a "E.S.0., seguirem sense tertir

uns espais per reducació infantil Estam acostumants que les

coses vagin a poc a poc, perd això ja és massa, poden

passar de cint a deu anys sense tenir un edifici en

condicions.

Darret ansent, segons informacions de rA.P.A. de

Capdepera, el Ministeri ja no pensa construir un edífid,

sinó fer un estudi per veure la possibilitat de reduir ets

espais destinats a E.G.B i adequar-los a infantil. Solució que
podria ésser mok bona si realment condusim amb uns

espais sobrants. Abcd no es abd, ja que des de fa mott de
temps la nostra escola de Capdepera pateix de manca

d'espais destinats als servicis bàsics per desenvolupar

ractivítat educativa.

Darrerament rescola de Sa Punta de N'Amer va
aconseguir una de les darreres construccions que slhan fet

d'educació infantil, esperem que no sigui de les darreres.
Creim que Capdepera també té dret a tenir una escola

d'infantil més si pertsam que en un principi l'Ajuntament

havia arribat a un acord amb el Ministeri per a construir

redífici. Actualment tenim poques esperances i només cal

esperar que el Consistori actui urgentment per activar i

possibilitar resmentada constucció, o bé el lloc que
inicialment s'havia planificat juntament amb la "guarderia", o
a un altre lloc que es cregui més oportú.

Com hem dit abans tenim poques esperances,

actualmet els interessos van dirigits cap attres camps,

reducació infantil queda marginada a un segon lloc.

Contrariantent a aquest pensament. mes bé polític, volem

contestar-lo amb arguments pedagogics. Primerament

justificar que ei "preescolar" - que no es obfigatori-, és molt

necessari, suposa una introducció al nin dins el món de
raprenentatge. L'alumnat comença a desenvolupar tot allò

que "dur díntre". Està demostrat que els nins que han

assistit amb regularitat a aquest ne educatiu estan més

preparats per iniciar la lecto-escrita al primer cicle de

primària. Perd no basta assistir diàriamertt a la dasse sinó

que han d'intervenir uns akres factors com una en.senyaça

adequada al nivell i uns espais acondicionats a les

necessitat que té el nin en aquestes edats.

Creim que hi ha altres raons, perd també és veritat

que aquestes ens poden demostrar la necessitat real í

urgent de solucionar et problema, que des de fa uns quinze

anys està enlairat, sense que ningú k doni una solució

efectiva. Passam la torxa del problema ah organismes
competents en la materia com sónc Associació de Pares

d'Alumnes, l'Ajuntament i el propi Coneell Escolar, que

haurien d'augmentar les pressions damunt el Ministeri per a
conseguir ambar a uns acords; malgrat que donar la

solució sigui difícil, ja que hi ha mesdats interessos polítics,

eoondmics i educatius.

A tot el problema platejat hern d'afegir el que

presenta ésser una escola d'integració, ha de tenir un major

control de ractivitat escotar d'aquests alumnes a diferencia

del que hem de tenir dels altres. A més de necessítar uns

espais per desenvolupar uns tipus cractivitats especial, per

professors de terapèutica i logopedia. unes sales efatenció

especffica ah alumnes amb necessitats educatives

Així pocklern aportar més elements a aquest

altre aspecte fris arrtbar a la seva totakat.
Si realment ens interessa actuar haurent d'unir

forces i fer-ho ràpidament, d'aixd depen els resukats de

resforç que reakmarem.

trnivt



.•	 •

1-1 U
	 <

	 <	 X I E N T A

NUEVO CORAZöN
PAPELES A It"rE	 Y	 ODIO        
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*Nueva Yorka sa

Perquè la costa és-de tots i perquè el paisatge és patrimoni de tota
l'humanitat : "PROU D'ARENA !".

Perquè tots tenim dret a un habita tge vora la mar: "PROU DE PLAYAS
! " , perquè els nostres cotxes tenen dret a un aparcament digne : "PROU
D'ARBOLES !", perquè les nostres barques tenen dret a un amarrament
segur: "PROU DE ROCAS !".

Perquè la construcció és necessària per
donar feina a tots els que venguèren per
treballar i perquè els promotors ens animen
els arquitectes i els enginyers: "PROU
D'ESPAIS NATURALS, ARA !". •

Per una Mallorca digna "NO VOTEU".

BA TU BA DEU !

Salat,
	 *Jercïrd Sa;na

Pamflet distribuït dia 26-N a	 manifestació en defensa de la Llei d'Espais
Natw .als (L.E.N.)
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HISTORIA GABELL1NA

L'atzar ha fet que caigués en
les nostres mans el retall de premsa que
publicam. No sabem de quin diari es tracta,

ni qui s'amaga darrera l'enigmatica "X" que et

firma. Tampoc sabem quins són els motius

de la inarmónica serenata.

El batle, aleshores, era don Miquel
Caldentey Ginard "Creus", batle des de
1926 a 1931; però com sia que rarticulista
diu que l'actuació municipal que atribola a la
població gabellina,.dura ja, prop de set anys,
hem de pensar que l'anterior consistori,
encapçalat per don Antoni Cursach Amorós,
batle entre els anys 1923 i 1926, no és alié a
les actuacions consistorials que torben la
tranquilitat del poble.

No estaria de més què algú
investigués el succedit en aquells anys i ens
ho expliqués, abans no es perdi del tot
l'informació i, amb ella un retall de la nostra
història. La curiositat ens pica.
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• ES CORB MARI DES MOLL
•
	 Sebastià Ferrer "Es Maleter"

Vatualmon sagrat, com estaven s'altra dia
d'enfobiolats es Corb Marí des Moll i sa Moixa
des Cantó.

Mos digué es Corb Marí que fa dos anys
que està fent una vidriola per anar-se'n de
vacances an es Caribe i, ara que estava a punt de
comanar es passatges li ha sortit es fórat tort i es tir -
per sa culata. •

Fa un parell de dies estava dret, davant sa
platgeta, amb sa moixa des Cantó contava sa
mala sort que duia feia una temporada. Mentre
estaven xerrant començà a comparèixer gent i més
gent que s'aturava a veure aquestes obres que
estàn fent en es carrer d'Elionor Servera.

Així com sa rotllada anava tornant grossa,
sa Moixa i es Corb Marí tengueren sa boca closa,
escoltant ses opinions d'aquella farrumalla de gent
que amollaven comentaris per a tots es gusts; que
si pa-ta-tí, que si pa-ta-tà; però quasi tots
coincidien en què en estar acabades ses obres
quedaria molt millor que no estaven abans; però...
que també buidarien ses butxaques en • es
confrontants des carrer i, així els treurien sa
rampa.

Sa Moixa des Cantó, que és sa més
xerradora d'aquell redol, que sempre pareix una
debanadora, ella que és com un papagai, allà
escoltava aquell rosari d'opinions més groga que
un xinès amb hepatitis. Quan la veren d'aquella
manera i amb ses barres tancades li demanaren a
veure que li passava que havia perdut es remuc
amb aquell color de maonesa.

que no havia bacbt boe que
només escoltava, a la fi va explotar, amollant sa
seva lletania:

-Voltros, que no sabeu que enguany, en
aquest 92 tan popular amb s'Expo i es Jocs
Ohmpics, que ara ja tenim per sa popa,
.s.5-1juntament ha acabat es doblers i no té un
punyetero duro ni per fer cantar un cec ?

Sa Moixa des Cantó els digué que s'any
anterior tenien una putada de doblers per lo que
volien i ho demostraven perquè es pennetien es
luxe d'escampar-ne per aqui... per allà... i per alla

deçà, com feren també arnb sa plaça des Pins, es
carrer Biel Roca, un tros des carer de sant Roc,
amb un altra tros des carrer Patró Biel Ferrer, i
tota s'avinguda que va des de sa plaça de son Moll
fins a sa benzinera.

Resulta que as veïnats que confronten
aquests carrers els feren ses reformes, amb una
llumanaria impressionant i, cunetes tan amples que
a qualque carrer arriben de banda a banda, sense
que els ha costàs un duro.

Totes aquestes obres es varen pagar de ses
"Arques grosses", que per omplir-les, encara que
no siguem veïns ni confrontants ni passem mai per
allà, tots mos hem hagut d'estrènyer tant sa
corretja que qualque dia no importarà fer-nos es
barram net.

Ara, en es primer carrer que hi va haver a
Cala Rajada li ha tocat sa loteria, perquè es on
compareix sa gent a passejar, comprar i anar en es
moll, perquè é on es veinats, per molta son que
tenguin i per malats que estiguin, han de sufrir es
renou des qui mos vénen de fora i de qualque
renouer de per aquí. Un carrer que ja té llum a
voler i ara en tendrà més. Un carrer que quan plou
pareix un torrent i ses dones, en anar a comprar,
han de cercar tota casta d'enginyns per no anegar-
se i ets al.lots per anar i venir d'escola en peguen
una panxada. i en aquesta eixida encara no ho
arreglaran. Són veïnats d'aquest carrer que quan
el cel fa un tro han de sufrir s'estar a les fosques
amb ses geleres, televisors, rentadores... tot aturat.
També són es que no poden deixar es cotxe
davant ca seva com fan ets altres veïnats des
poble. I així amb aquest embelliment, manco
podran viure com viuen es demés.

-Però que no veis que així no podem anar
de cap de ses maneres ? Es quatre cala-rajaders
que fa tants d'anys aguantam es timó en s'hivern
encara hem de pagar es quatre doblers que hem
arraconat a força de moltes polcimades, perquè
es turistes ho trobin tot mé.s guapo. Si fos per
noltros no ho arreglarien no... ho deixarien fer
tal com està, ja n'hi ha prou. Idò què ho paguin
tots aquests de per aquí i per allà que eixuguen
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ses .,'.-, zasuzvues an	 si
a

Sa Geperuda de sa .Platgeta,.;que sha.via
ateeit a sa rodlada, li va contestar:

-Bé... tu et penses que ho'saps to't r(tan
sols no saps per quin cap l'han d'enfilar. e Tu vue
no saps que tots meiya. m d'aqUests turistes.?

Es Corb Marí que encara no havia pogut
badar boca, en aquelles aigües tan remogudes. els
va dir:

- es tJas ,zze anam. s; entre ets uns ; ets
tres no s'aturen .i'azxizzar-nos ses butxaques...

azzzb azy“-st trot -jue dulm podrem tirar sa
:orretia : posar-nos retranques perqué mos
sortiran s d'aran -ia en es fòral des trons. Que
tots menzam des turistes rn'has dit ca barret

-Escolta 1i va dir sa Geperuda- no te
,snrrabits .!:te tanmatezx et taràn posar es cap
damunt es zi1ó. Jo se que MOS hem de treura ses
paparrusues perqzte vengui gen d'albra. si no
MOS trein; sa son... quedarem més tots sols que
un portér davant un penalty.

Be digué sa Geperuda- deixa anar tot
això, que entre es colesterol. s'artrosi, sa sang
alta, sa putada d'agrura que sempre tens, haver-
te de canviar es barram i es cotxe que no et

val més que xerrem de coses més
agradables. que aquestes no tenen importància.

-Què no tenen importància ? -li respongu-
eren- .Això ho diràs tu

Maradedeueta del Sant Roser ! quan
sentiren a sa Geperuda no donar importància an es

•carrer en obres, quan algú haurà de fer de ferrer!
Ho deixaren anar per no tenir una pujada de sang i
no afegir an es banyat. Tanmateix sa cendra ja ha
fet es lleixiu.

•Sa Geperuda va canviar de conversa:
-Què vos en recordau de quan en

rerger, des de 19-10 fins a l'any 50, devallava sa
llet a Cala Rajada cada dia, manco es
“lltftlet/e.). Ult‘U lltl LL4L4llel / . Lt VC4LiC4L (4

deu litres de llet cada dia i n'hi havia per tota sa
gent des poble i encara qualque dia en sobrava.

-Recent mil llamps -va dir es Corb Mari-
s• in en record.. i bé qtte me'n record. l tu, què
te'n recordes de sa primera barberia que hi va
haver a Cala Rajada ?. Va esser l'any 1920 en es
baixos de Ca 's Bombu i es barber era en Toni
Coix.

-va dir sa Geperuda- ja ho crec que me
'n record. zr de se primera casa que va fer mestre
Colau Baroi tambe. Va esser l'any 191 7 en es

CAP VERMELL
LA REVÍSTA Qi:E COMENTEN ELS N1UTS
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Llocs de venda.

PocItu adquirir Cap Venneil als segiients
establiments caldaboradars :

A Cap&perd.

ELt dat estanc:
Can Serra a Vda Rfija.

Ca i9dariaTasana a Nda Nen,a.

A Cata Rajodn:
• Llihreria Cala gjacía.

(carrer Edionor Servera).
• Casa def Mar.
• Llibreria Cata AguIta.

CapNenneflis uruzpubetcació mensualpublicada
a Capdepera i Cda

Subscnviu-vas

Balear hi gre.vessín unainscnpoó que digués "Els
doblers són la mesura de rotes les coses"

EN COS DE CAMISAÍ No seria faltar a la verilat si alfrontis del Parlament

carrer de ca ses Monges. Mestre Coiau ,feia
aquestes cases, acab.2es amb trespol . fet
persiones posades, per cent duros. Per mostra
podem veure ca l'amo en Francesc des Claper.
Una casa acabada per cent duro.... ja li posaras
terra en aquest cep.

-Ara sa gent quasi ni se'n recorda que a
Cala Rajada en es mes de novembre de l'any
passat es seguidors del Barça inaguraren sa seva
penya. I això que pareix que va esser la setmana
passada i de llavors ençà el Barcelona ja ha estat
campió de lliga, campió d'Europa, campió de sa
Super-copa i altres herbes. Què trobau que és
poc ? dò ja me direu quin altra équip hi ha
que faci sa futbolada que fa el Barça o que
pugui embrutar es nom.

Es Corb Marí que no n'entén de futbol i
que li piquen altres coses més interessants que
inaguracions de penyes. barces, Nuilez.StoitUov,
Koemans. Casaus. Guardioles. Cruiffs... cruis per
tot es lo que veuen es Corb Marí i sa Moixa des
Cantó. i barques que s'estavellen per damunt ses
pcnycs. Mc parcix que si cl rci Gaspar no mos du
un bon paquet de sentit comú, un altre paquet de
comprensió i un altre. de ben gros, de bona
administració. per mott de llum que mos posin...
no veurem dues passes lluny i es pegar de grapes
ho podem donar per fet.

Que no es tracte d'un problema de quantitats tots
ho sabem. Que ens importa e número de quartere-
des oue té el sr. Cariellasl És una questió d'honora-
bilrtat

Transformar la pitjor raó en majcrie parlamentaria
Vet equi l'ert que exerciten els polítics.

La LEN, tirene dels hornes, força o aquests a realit-
zar moltes coses contra la Naturalesa" (Hipias. segle
V a.

Heus ací l'Alzina, el llaut construit a
Cala Rajada, per l'amo en Miquel
"Pollençí", tal com explicava en

aquestes mateixes planes en Sebastià
"Malater". Aqui el podeu veure a

l'entrada del pavello. balear de l'expo-
92.



IMPNn

BATEC.
Volia xerrar, aquest mes d'un greu problema

que creix dia a dia: l'augment de la delinqüència i la
drogaaddicció al si de la nostra comunitat. Però dos fets
molt significatius m'han fet deixar , per més endavant,
aquestes reflexions.

El primer d'ell, ha estat el gran èxit del
"mercadillo" de la Plaça de l'Orient, de recollida de
doblers per ajudar l'expedició que, des de Mallorca,
durà medicines a Bbsnia. Tots, organitzadors i
col.laboradors, s'han vist sorpresos per la gran
participació del nostre poble. Dia 13 de novembre,la
plaça de l'Orient era una festa a la SOLIDARITAT. I és
just reconèixer que les set-centes i pico de milers de
pessetes recaptades per la venda d'objectes donats, són
moltes pessetes. Sense dubte ,darrera l'èxit, hi ha un
grup de gent que ha sabut organitzar l'event. Per
completar, la recollida de medicaments s'ha superat
respecte a l'any anterior.

El segon fet fa referència al desbordament de
l'equip del Banc de Sang de les Balears el passat dia 16 de
desembre. En tres hores es feren unes 70 donacions,
xifra mai feta , en un dia, al nostre municipi. L'espera,
o el fet que gent se n'anàs sense poder donar sang diu
molt del nostre poble. A ningú l'importà l'espera, valia
la pena. Si no ha estat un fet puntual ( a altres
convocatbries, ja es notava un augment de donacions...)
podem felicitar-nos.

Ja sabem que faltà molta gent al " mercadillo",
que hi hauria d'haver més donants, que aquesta
solidaritat podia estendre's a altres aspectes....perb
sincerament, badant entre els vells objectesel diumenge
o tombat a la llitera -entre altres, molts, donats- hem
vaig sentir orgullós de viure on visc.

Tres i no rés.

Col.laboració.  
Tot un exemple.

Voldria fer un comentari en torn a un fet
que tal vegada molts no coneixen i pot ser no sigui
massa transcendent però jo el vaig trobar molt
significatiu i reconesc que em va captivar.

En el concert de donà la Banda de Música
el dia de la seva patrona Santa Cecília, hi hagué un
moment, fou a la primera part del programa, en
que el director Enric Pastor, entregà la batuta a
quatre joves promeses de la música, Na Cati Mari
Terrassa Garau, En Sebastiàn Moll Cruz, Na Rosa
Maria Lechón Romero i En Bartomeu Alzina
Sureda perquè dirigissien la banda en una de les
seves interpretacions.

Aquest gest, si voleu senzill, però d'una
gran delicadesa em va impresionar. Ho vaig
trobar estimulant i exemplar. En el nostre món on
hi ha sempentes per escalar els primers llocs , on
l'estufera i les ganes de figurar s'apoderen de les
persones, és una cosa poc freqüent que el director
de la banda vulgui potenciar alguns dels seus
components - al.lots joves que sonen amb la resta
dels seus companys- donant-lis l'oportunitat de
conduir tot el conjunt baix la seva direcció. Per
altra part aquest gest es feu de manera senzilla,
sense ostentació ni demagogia.

Estic convençut que són aquestes petites
coses les que fan avançar el nostre món, les que
donen credibilitat i les que ens mantenen viva
l'esperança que en el futur encara es podran
recollir fruits de participació , solidaritat i
fraternitat

Andreu Genovart.

Avfo allsanretr linnollzierme L'Agrupació Contra
la Delinqüència convoca, als habitants del nostre
municipi, a una mamfestació el proper dia 23 de
Gener , a la tarda. El lloc de concentració serà
davant el camp de futbol des Figueral (autovia Joan
carles I) i acabarà a la Plaça des Sitjar, on serà
entregat al batle, Antoni Muntaner, una carta en
la que es demanen mesures efectives contra la
proliferació de delictes i el COnS14111 i tràfic de
di7-, ;ues a Capdepera.

L'U.C.E. ha recollides unes 1.100
signatures de recolçament al seu manifest.

Per la seva banda l'equip de govern de
l'Ajuntament, ha convocat una reunió
extraordinària de laJuntadeSeguretatCiutadana.



Aixi de "sabrosona - quedå aquesta lectora de
Cap Vermell després d'haver-sen

empassolat la revista
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JUDO.
IMPORTANT TRIOMF DEL CLUB

RENSHINKAN. al aconseguir una medalla d'or, dues
d'argent i tres de bronze, al trofeu "Ne Waza".

El passat dissabte 21 ie novembre, es cel.lebrà el
"IV Trofeu de Ne Waza, Costi de Calvià". L'escenari per
aquesta confrontació fou el Poliesportiu de Calvià.

Aquest sin ,zular trofeu es distingueix dels demés en
que la modalitat és només de judo a terra. Una competició
normal està composta de dues parts: la de judo a peu (tachi
waza) i si no s'ha marcat un irpon - màxima puntuació- el
combat segueix en terra , ne waza) on s'apliquen
inmobilitzacions, estrangulacions i luxacions, per guanyar el
combat s'ha d' inmobilitzar al - adversari una sèrie de segons,
mínim 10 i màxim 30, i segons els quals es dóna una
puntuació. 0 produir l'abandó de adversari i mitjançant una
palanca a l'articulació del colze o una estrangulació al coll, si
l'adversari no abandona el combat s'entén que la tècnica
aplicada no és correcta. Al xerrar d'estrangulacions i luxacions,
sempre ens referim a judoques adults i mai a nins.

En aquesta jornada varen estar presents la totalitat
de clubs existents a les nostres illes, amb una inscripció al
vOltant dels 50 participants. El Centre Renshinkan presentà a
Joana Servera, Cati Sureda, Ma_ del Mar Arriba, Magdalena
Massot, Miquel Sancho, Joan Nicolau, Pablo Jiménez i
Manolo Ruiz.

Finalitzat el campionat Na Joana aconseguí el primer
lloc, Na Cati el segon i Ma. del Mar el tercer en la categoria
oberta femenina: Joan J Nicolau el scgon lloc en lleugers sub-
19, Miquel Sancho el tercer en pesats sub-19 i Pablo Jiménez
el bronze en lleugers seniors.

VIDAL

Els judoques del Club Renshinkan, Miquel
Sancho iJoana Ana Servera, triomfen a la competició per
a aspirants a la categoria "DAN" ( Cinturó Negre ).

Els passat dissabte, a les instal.lacions del Palau
Municipal d.'Esports de Calvià es celebrà l'examen de
competició per a aspirants a cinturó negre ler, 2on i 3er
DAN. Dita prova consisteix en un campionat en el qual els
judoques en són candidats i han de guanyar els combats i
marcar , al manco. 35 punts_ Trenta-cinc punts vol dir
guanyar 4 dels 5 combats pre -. ists, quasi amb la màxima

puntuació. en alguns com hats pot arrihat a ésser 6 punts i en
altres 4, tot depen del nombre d' inscripc ions en cadascuna de
les categories - en aquesi cas s'aplica un harem corrector per
aconseguir els 35 purus necessàris

El Club Renshikan va inscriure quatre esportistes,
Miquel Sancho i Magdalena Sureda pel ler DAN; Joana
Servera i Cati Sureda pel 2ón.

Miquel Sancho va tenir un sorteig difícil, primer
perquè li tocà una lliga, a la qual va haver de fer 6 combats,

segon perquè la majoria dels seus adversaris pertenyien a
categories superiors. Malgrat aixà Miquel demostrà estar en
un gran moment guanyant tots els combats per "ippon"
(màxima puntuació). L'altra protagonista d'aquest acte fou
na Joana Servera guanyant també tots els seus combats a les
adversàries, conseguint 39 punts. Referent a Cati Sureda hem
de dir que Ii faltà una millor forma física i només arribà als 31
punts, li'n mancaren 4 per superar la prova. I quant a na
Magdalena direm que no va ésser el seu dia i una lesió al
genoll l'apartà de la competició.

A en Miquel i na Joana una vegada superada la
prova, per ventura , més difícil per passar a la categoria
DAN, només els resta esperar una nova convocatòria, en
aquest cas la Tècnica per aconseguir l'apreciada categoria
superior.

VIDAL.
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Una vegada passat l'ecuador de les

competicionŠ en les que participen
equips afiliats a Uj-P LA"nt, podem
dir que la sort,pel que fa a les
clasificacions és desigual.

Començarem per l'èquip de basket
masculi senior. De moment és el que està
deixant el pavelló del club en el lloc
més alt, ja què, en aquests moments, és
el primer de la classificació amb una
gran diferència sobre els seus més
directes rivals. Els pupils d'Ani Muñoz
i la directiva, ja somien en la
possibilitat d'esser campions de grup
afrontar la fasse d'ascens amb la
motivació necessaria per a conseguir-ho.

Pel que fa a l'èquip de futbol-
sala, després d'haver mantingut
l'esperança d'estar, al final del
campionat entre els primers i, poder
iugar el play-off d'ascens, la sort,
millor dit, el joc els ha estat advers
i hauràn de lluitar per evitar el
descens de categoria. • Destacar que

l'entrenador, Pep Fuster, ha deixat
l'èquip per motius,fins ara, desconeguts.
Perd, tot i l'inconvenient que representa
estar sense director, i més essent de
l'entitat del mencionat, s'està intentant
mantenir la categoria.

Dir que varis integrants de la secció
d'atletisme estàn participant a diferents
competicions que organitza la federació. A
egv Llwaintli ha estat otorgada una prova
per el Campionat de Cross de Balears que
tendrà lloc, si no hi ha novetats, el pròxim
14 de febrer a Son Jaumell ( a l'altura del
camp de tir ).

La penya de basket, com ja hem comentat
en anteriors cròniques, te com a principal
objectiu preparar els futurs integrants de
l'équip senior i aixi assegurar la seva
continuitat.

Per tancar l'informació tans sols
lamentar que la sort no ens hagi acompanyat,
ja que el nostre número, el 17.588, no volgué
sortir del bombo. Haurem d'esperar l'any
vinent !

CAP VERMELL
LA REVISTA QUE AGRADA ALS FATS



SÓL.

La deforestaciódeixa
el sòl desprote2it, fent créixer la
superfície erosionada. La desertització
augmenta perl'efecte del canvi climàtic
i l'acció humana ( tales massives,
incendis forestals, roturació cie terres...).

Part del sòl queda contaminat
i inútil per l'abús dels pesticides.

NOTÍCIES:
L'entitat bancària "la

Caixa", ha donat una passa envant
al dur a terme una campanya per
l'ús exclussiu de paper reciclat a les
seves oficines i en la seva
correspondència. Simultàniament
ha patrocinat una edició catalana
altra castellana, del Ilibret "50 coses
senzilles que tu pots fer per salvar la
Terra" del grup EA RT WORK
GROUP. EL podeu aconseguir
gratuïta ment a les seves oficines. És
francament útil i interessant.

AIXÒ JA VOL •

11,-N CERT ESFORÇ

LA TERRA: PROTAGONISTA
DEL 92. I del 93?.

Als anys 1991 i 1992, els
problemes mediambientals han
estatalpí-imerplàde lacrualitat
mundial. Els darrers anys s han
caracteritzat per una
conscienciació de la greu
degradació de lentorn i com
influeix en la salut i vida dels
éssers humans.

Però, realment, els
governs volen "salvar laTerra" ?
Ja s' ha comentat , per tot arreu,

importància de la "Cimera de
la Terra deRlo(Brasil)pelfutur
del planeta, i lescà.s compromís
adoptat: els tractats del Canvi
climàtic ieldeBiodiversitat , així
com el compromís de dura terme
dues noves conferències :
Recursos marins i Desertització.

I, resumidament, així
esteim . Recordarem alguns dels
problemes de la Terra:

AIRE.

L'emissió de dióxid de
carbó (CO2) per les industries i els
automòbils estàprovocant l'escalfament
de l'atmósfera que a la llarga durà la
fussió dels Pols.

Segueix creixent el forat de la
capa d'ozó que protegeix l'atmósfera.

AIGUA.

Els rius estan cada
vegada més contaminats pels residuus
urbans , els abocaments industrials i la
pol.lució per pesticides i

BOSCOS.

En	 el	 món
desenvolupat la pluja àcida ha afectat
greument el 50 % dels boscos alemanys
i el 70 % dels txecs i eslovacs.

Al món subdesenvolupat la ‘ala
incontrolada està provocant la mort dels
boscos tropicals.

FLORA
I FAUNA.

Fins fa pocs anys
s'estinguia unaespècie animal o vegetal
per any. Actualment els més optimistes
opinen que es perden 40 espècies
diàriament. Moltes desapareixeran sense
ésser estudiades, ni catalogades.

POBLACIÓ.
La pob1a.ó de

Terra és de 5.500 milions «habitants,
cada dia neixen 200.000 nins, però 45
milions moriran abans de cumplir un
any. La major part afectats per la fam,
l'analfabetisme i la manca de serveis
socials i sanitaris mínims.

P <S1



Ca l'amo en Miquel "Creus" ha estat, juntament amb altres edificis i indrets, una de les
cases que han donat caràcter i personalitat al llogaret de Cala Rajada. Tal com succeí amb altres
edificis i indrets fou enderrocada en nom ditna extranya, però molt estesa;concepció del
progrés. La casa de les palmeres, que servien de fita als mariners per trobar les pesqueres, va
ser retra tada moltes vegades. La que vos mostram va ser la primera fotografia que li feren i, una
de les primeres que es feren a Cala Rajada. Ho deduïm per l'altaria de les palmeres, que també
ens fa pensar que la fotografia és del segle passat. Si teniu

i

 o heu vist,qualque fotografia en la
que les palmeres sian més petites ens agradaria que mos ho féssiu saber per poder mostrar-
la als lectors.


