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^ditoríal
Es preocupant el baix concepte que molts de

ciutadans tenen de la gent dedicada a la politica.
Els polítics són qualificats contínuament de

sospitosos de corrupció, d'incompliment de promeses elec-
torals, de manca d'idealisme i de no donar uns serveis
públics en consonància amb els imposts que pagam. La premsa
cau en la trampa de fomentar tais idees amb un cert
sensacionalisme, a vegades perquè sabem que el lector vol
llegir allò que a priori ja pensa i se li ven aquest
proucte. Criticar al poder ven més que lloar-lo i les males
notícies es venen millor que les bones.

La població hauria d'avaluar juntament amb el sou
real d'un polític tots els seus factors de risc humans i
professionals. Un dentista de poble petit sol guanyar més
que el president de la nació. Si els ciutadans estam tan
gelosos dels guanys, honors i avantages d'aquells que ens
governen i suscitam que es quedin amb salaris més escatimats
aleshores no esperem que es vulguin dedicar a la política
els bons tècnics, universitaris, intel·lectuals, economistes,
bons empresaris i demés gent ben preparada. Dedicar-se a la
res pública els suposa deixar de guanyar importants sumes de
diners per servir a un poble que ni tan sols ès gaire
agraït.

No podem ignorar com està el mercat de treball i
si volem bons polítics els hem de pagar com cal. Si arriben
al poder les persones poc preparades s'han d'enrevoltar d'un
nombre excessiu d'experts i assessors (no sempre indepen-
dents ni encertats) i la seva contractació pot arribar a ser
més cara per la butxaca del contribuient, que demana
austeritat.

Tampoc tenim dret a oblidar tan sovint a tots
aquells poltics que ocupen llocs humils, que tenen tasques
poc grates, que estan a pobles petits, que treballen des de
l'oposició o que no saben cultivar la seva imatge. La gran
majoria dels polítics són honrats i no surten a la premsa
amb freqüència, tal vegada per això mateix. Fer la tasca bé,
amb perseverancia, honestedat i coherència no és notícia
cridanera. Tampoc està clar si reporta gaires vots. El que
no pega colzades no surt a la foto.
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Per pensar...
Equip de redacció.

La feinada que ha fet la gent
del grup de Revet lera del Puig
d'Inca, els veuen per tot.

D L'èxit de l'excursionisme als
llocs més recòndits de la nostra
geografia illenca. Però és cultura
o és plaga humana? És una apro-
ximació de la gent a la naturalesa
0 una passa més en la seva des-
trucció?

1 I Quanta gent i quina està re-
alment en contra de la indústria
submergida.?

1 I El "rastrillo" dels diumenges
a Inca a la Plaça del Bestiar és
el museu més concorregut que mai
ha tengut Inca, hauria de durar..

Quantissima gent té algunes
idees clares sobre pintura i es-
cultura no figurativa però seguix
comprant els paissatgets de sempre
als pintors locals per amistat o
per mimetisme social. A la fira
ARCO 90 ja no hi hagué res de
pintura figurativa.

Les poques passes que ha fet
el consistori actual per que Inca
tengui un altre Institut de For-
mació Professional.

A veure qui serà el primer que
s'animarà a escriure una Guia
Històrica i Ecològica del Puig de
Santa Magdalena.
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Localitza nou
noms de fruites.

Restauraciones INCA
restauración muebles

y antigüedades

G. Luque,76
T. 50 5559

REPRESENTACIONES y DISTRIBUCIONES
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AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO,
MARROQUINERIA, TAPICERÍA Y AFINES

FAX 50 52 53

Avda. Reyes Católicos, 99 - Tel. 502846 - 07300 INCA (Mallorca)

Inca

E S P E C I A L I S T A S EN PINTURAS

istribuidor de Pinturas P I N S U R

4JjL Afj M A N U E L G E N I C I O C A S T R O
',•> - - AGENTE DE VENTAS

CALLE I A CRUZ. 18 - TELEFONO 8 8 1 4 3 4 INCA - MALLORCA
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NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
A INCA

Ara que 1'Obra
Cultural Balear, amb el
suport de les institu-
cions illenques (Govern
Balear, Consells Insulars
i Ajuntament de Palma) du
a terme una Campanya de
Normalització Lingüísti-
ca, és el moment de re-
flexionar sobre la polí-
tica lingüística de la
majoria municipal.

L'Ajuntament
d'Inca s'adherí a la cam-
panya però amb això no
n'hi ha prou. Calen fets
i no bones paraules. Des-
prés de dos anys i mig
d'haver-se aprovat el Re-
glament de Normalització
Lingüística, la llengua
catalana segueix es-
sent-ne oprimida i. dis-
criminada.

Quan el Govern
municipal contractà una
assessora lingüística,
semblava que prenia per
bon camí, però, amb mig
milió de pessetes de
pressupost, molt poca co-
sa es podia fer. Però hom
ha quedat esperverat en
veure que al Pressupost
Municipal de 1990 la par-
tida per a la Normalit-

La lien

zació Lingüística és de
200000 pts. Això no sé si
s'ha de prendre com un
insult o tal volta com
una broma, quan s'hauria
de reivindicar el català
com a única llengua ofi-
cial al Països Catalans.

Podem anar revi-
sant el Reglament de Nor-
malització Lingüística
article per article a
veurem els resultats.
Tanmateix, el nostre
Ajuntament segueix em-
prant quasi exclusivament
la llengua castellana.
Per accedir a les places
de l'administració muni-
cipal no s'estableixen
proves de català (U.G.T.
de policia va impugnar
les oposicions a policia

municipal per- marida d'a-
questa prova, a les d'a-
parellador tampoc, ni a
les de conserge de mer-
cat, ni de delineant,
etc.). No hi ha hagut
campanya de conciencia-
d o , ni ajudes a la prem-
sa eacri ta en la nostra
llengua. S'ha marginat a
l'única entitat que pot
ajudar a la tasca norma-
litzadora, >_om és Obra
Cultural. Sembla que els
responsables han cregut
que amb els cartells
d'"obert i tancat" pels
locals comercials s'ha
arribat a la cimera de la
Normalització del Català.

Caldria que el
nostre Ajuntament refle-
xionas sobre la seva res-
ponsabilitat envers la
nostra llengua, (L'ÚNICA
NOSTRA DE VERES), discri-
minada i en perill de
desaparició. És necessari
que la primera institució
local tingui, clar que el
català és la nostra llen-
gua i alhora en sigui el
motor impulsador de la
Normalització Lungüística
a Inca.

Antoni Armengol i Coll

5o
ATOVtKSAKIO

Canon
CO PI A DO RAS -CALCULADOR AS -M.E.E. -FAX

AVDA. CIUTAT DE LLOMPOC, 146

a n t e s : GRAN VIA COLON.

TEL. 505391 - FAX. 505125

INCA
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ELECCIONS O.C.B.

Candidatura con-
junta presentada a les
eleccions de l'Obra Cul-
tural Balear del 15 de
majg de 1.990.

President: Bartomeu Fiol
Vice-President :

Ferran Gomila
Secretari : Antoni Mir
Tresorer: Pere Carlos
Vocals: Bartomeu Colom

Damià Huguet
Coloma Julià
Martí March
Joana Nicolau
Maties Oliver
Climent Picornell

Bartomeu Fiol, a
títol personal, ha sotmès
als companys de candida-
tura i sotmet a tots els
socis els següents plan-
tejaments bàsics ini-
cials :

1. Fomentar el consens
entre els diferents punts
de vista, defugint tots
els maximalismes, tant el
de "el que és necessari,
ha de ser possible" com
el de "no ho toquem que
no ho espanyem", tot de-
fensant la continuïtat i,
per descomptat, el res-
pecte més escrupulós dels
estatuts.

2. Tota persona i tota
associació fa política
encara que no vulgui. A
1'OCB tenim l'obligació i
volem fer política cultu-
ral i no de partit.

3. Per a una major efec-
tivitat i rigor, tant en

la presa de decisions com
en la seva execució -i
especialment per a una
millor coordinació en el
dia a dia entre ambdós
àmbits decisori i execu-
tor, necessàriament tan
interrelacionats-, refor-
çar alhora el paper de la
Junta Directiva i de 1'e-
quip executiu.

4. Davant el possiblement
excessiu nombre de fronts
oberts -tenint en compte
els mitjans de què dispo-
sam-, consolidar més que
expandir, reduint tot el
que sigui possible ei pa-
per de "suplent univer-
sal" en matèria cultural
que avui, a la pràctica,
té 1'OCB, en la mesura
que hem d'exigir a les
diferents Administracions
la plena assumpció de les
seves responsabilitats.

5. Donar el màxim suport
a la Campanya de Norma-
lització Lingüística, te-
nint sempre ben present
que els seus resultats
depenen de tots.

6. Ajudar tot el que es
pugui a l'Associació ger-
mana VOLTOR a fer front,
amb caràcter d'urgència,
a tots els problemes que
fan insuficients les se-
ves instal·lacions actuals
i que poden afectar se-
riosament la seva opera-
tivitat.

7. Posar en condicions i
funcionament, el més
aviat possible, el Casal
Alcover.

8. Contribuir a la cons-
titució i posada en marxa
de LLULL, la federació de
l'OCB amb Omnium Cultural
i Acció Cultural del País
Valencià.

9. Potenciar les Delega-
cions Locals i la parti-
cipació i el compromís de
tots els socis.

10 Naturalment, continuar
tallant rama de valent en
tots els fronts de més
tradició: Cursos de Cata-
là, Revista EL MIRALL,
C.E.N.C, Premis 31 de
desembre, Encontres de
Cultura, l'Aventura de
Lleguir, l'organització
d'actes culturals, la
col·laboració amb la Uni-
versitat Catalana d'Es-
tiu, l'Institut d'Estudis
Eivissencs, l'Obra Cultu-
ral de Menorca i altres
entitats culturals, etc.,
etc .

11. Millorar la imatge de
l'OCB, ja que els seus
afanys i treballs són tan
sovint malentesos.

12. El vertader repte no
és sols tenir les idees
clares, és també realit-
zar-les, treure les cas-
tanyes del foc. Per això,
procurar sempre planifi-
car amb temps i no haver
d'improvisar.

Palma, 11 de maig de 1990
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la nostra Ilenqua

Ortografia senzilla

Accentuació gràfica:

Intentàrem explicar d'una mane-
ra molt senzilla les regles de l'accen-
tuació gràfica.

Tots sabem que l'accent és de
dues menes: greu ( ) i agut (').

Usarem sempre l'accent greu da-
munt la vocal a.

Usarem sempre l'accent agut da-
munt la £ i la u.

Emprarem l'accent greu si la e
o la o tenen un so obert; usarem l'ac-
cent agut si tenen un so tancat.

Exemples:
Greu: pràctic - cafè - arròs.
Agut: aquí - autobús - sabó.

NORMES

a) Els mots pol·lisílabs aguts (la força
de la veu sobre la darrera síl·laba).
Cal accentuar aquestes dotze
terminacions :

a
as

e
es
en

i

i s
i n

o
o s

u
us

Exemples: català, cinquè, Agustí, bastó,
ningú, estàs, anglès, país,
enganxós, abús, depèn, Berlín.

D) Els mots plans quan no acaben en cap
de les dotze terminacions esmentades.

Exemples: màrtir, cantàvem, típic, etc.

c) Els mots esdrúixols. Tots porten
accent.

Exemples: gramàtica, mètode, pàtr:a,
rústica, etc.

Hi ha alguns mots, quasi tots mono-
síl·labs que no haurien de dur accent se-
gons les normes generals que hem dit,
però en duen per tal de distingir-los
d'altres mots que s'escriuen igual però
que tenen significat diferent.

Mallorca embruixada

LES BUBOTES

Qui no ha sentit parlar qualque
vegada de les Bubotes? Idò sí. Les Bubo-
tes són fantasmes que assusten i aparei-
xen durant les nits de molta fosca. Les
que feien més por eren aquelles que sor-
tien a prop del cementeri. Així i tot,
quan una persona és mal garbada li deim
que és una bubota. Quan vegeu alguna bu-
bota que fa de les seves durant la fos-
eada correu aviat que podeu estar segur
que farà de les seves.



PAG. 8

LA NOSTRA HISTORIA

ELS POBLATS

Els centres de vida més típics
coneguts són els poblats. A Mallorca en-
cara en queden uns quants: Es Pedregar,
Son Taixanquet i Cala Pi a Llucmajor; Es
Mitjà Gran i Antigors a Ses Salines;
Hospitalet a Manacor; Son Fornés a Mon-
tuïri; S'Illot a Sant Llorenç; Es Ros-
sells i Son Herevet a Felanitx; Can Da-
niel a Pollença; Sas Paisses a Artà.

La gran majoria d'aquests po-
blats s'erigien utilitzant talaiots pre-
existents, com també feien una murada de
blocs verticals que els defensava. La
seva organització interna és poc conegu-
da. I com construïren els poblats? El
mètodes eren rudimentaris: troncs, pa-
lanques, cordes, rampes de terra, eines
de bronze, etc. Tot això degué suposar
un gran esforç considerable.

Història de Mallorca, volum I de Jaume
Alzina, Aina Le-Senne, Camilla Blanes,
Antoni Limongi, Pere Fiol i Antoni Vi-
dal.

Barbarismes

Costumari

Els habitants de Mallorca vists per
l'Arxiduc Lluís Salvador.

Els habitants de l'illa de
Mallorca són, generalment, gent bella i
de bona figura. És veritat que no són
molt alts i que esten prims, però són
ben formats. La cara grossa i de fac-
cions marcades i, molt sovint, caraample
en excés. El cabell castany fosc, el nas
recte i no molt gros, i les comissures
dels llavis ben pronunciades.

Les dones són belles i delica-
des , encara que tenen el ventre un po-
quet gros. Els seus cabells són oscurs.
Els cabells rossos són estranys i una
exepció els cabells pèl-rojos. Els ulls
bruns i terrosos; la boca encara que
grossa, és graciosa.

Seguim la llista
del darrer número:

Mal dit

Coixa

Colxoneta

Companyerisme

Condenar

Con tal que

Contrabando

Conxa

Copo (de neu)

Cordillera

Cordone:Ilo

Cortado

Cotxino

Crucero

Crucigrama

Cubito

de barbarismes

Ben dit

Cobertor

Márfaga

Companyonia

Condemnar

Sempre que

Contraband

Copinya

Pedaç

Serralada

Cordonet

Trencat

Brut

Ceuer

Mots encreuats

Bocí de gel,
dau de gel.

Bernat Forteza
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Com protegir la Naturalesa des de
la nostra casa.

Sense deixar de fer la nostra vida i la nostra feina i seguint
amb les nostres diversions sempre estam enviant a l'exterior
productes més o menys contaminants que es podem restringir i
moderar. Els ecologistes d'ADENA ens recorden els més importants.

Consumir productes locals i frescs.
Informant-nos dels productes que compram.
Seleccionant aquells que han estat produits

'una manera més natural.

# Rentant
Moderant el consum d'aigua.
No usar gran quantitat de detergent, moderar

la dosi.
Rebutjant els aerosols que contenen CFC.

D i ï3 m i n u a. n. t e l s f e m s
Evitant el articles d'usar i tirar i el

sobreempaquetat.
Utilitzar la imaginació per reformar i

reutilitzar mobles vestits, etc.
Separant els materials factibles d'un

posterior reciclatge (paper, vidre, etc).

fViaj -oint
Utilitzant els medis de transport

alternatius i usant el transport públic.
Emprant el cotxe racionalment i tenint

el motor a punt.

fEstalviant energxa
Millorant l'aïllament tèrmic de cases i

oficines.
No excedint-nos en la calefacció ni 1'aire

acondicionat.
Apagant els llums i els electrodomèstics quan

no els utilitzem.

# Divert ïn-fc —

Disfrutar del camp però sense deixar fems
per allà on passam.

Introduint el deport en la nostra vida.
Passant d'esser espectadors de la "caixa

tonta" a ser protagonistes.



PAG. 10

Calzados
H E R R E R A

LES OFRECE:

Ultimas modas al mejor

precio y su gran surti-

do en zapatos de piel y

deportivos.

LOS JUEVES EN EL .

MERCADO DE LA

PLAZA DE ESPAÑA.

Gran Via de Colon, 188 - Tel. 503696 INCA-Mallorca

£jiuvide/ùa

General Luque, 85 (esq. Torreta) - Tel. 50 02 20 - INCA

Botiga
La Florida

Plaça Espanya. 19
Inca (Mallorca)

ELECTRODOMÉSTICOS

CADENA-MEDITERRÁNEO

LES OFRECE UNA AMPLIA GAMA

EN TELEVISORES, VIDEOS,

EQUIPOS DE SONIDO Y

TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS

EN GENERAL

A UNOS PRECIOS

SIN COMPETENCIA

Gran Vía Colón, 3 - local 4
Teléfono 88 12 96

INCA (Mallorca)

ÓPTICA REAL

C/ Obispo Llompart. 2
Tel. 88 09 40
07300 - INCA

VILANOVA
PAKLKIIA Y

LI·IHIA

Coita y Llot»r«.?oa
•y SOIMO

m INCA

INFORMATICA Y
MUHLCS OFICINA

Hoctab, 47

X 5042If
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PECES
Y

DEMÁS FAUNA MARINA
DE LAS

COSTAS DEL MEDITERRÁNEO

Es tracta d'un llibre per
llegir, però més endavant per
consultar amb freqüència i
fer-nos companyia. No podíem
imaginar que un llibre d'origen
alemany pogués arribar a esser
tan nostre. Tots els éssers vius
de la nostra Mediterrània són
identificats i estudiats d'una
manera breu, concisa i agradable.

Els peixos que vein i
menjam surten de la seva
vulgaritat i els veim amb caires
que desconeixíem. Molts de
moluscs, cucs i crustacis que
normalment ens passen
desapercebuts surten amb tot el
protagonisme que els correspon.

Han col·laborat amb els
dos autors una dotzena llarga de
científics de tot arreu del
Meditarrani i d'entre ells el
nostre paisà Miquel Duran de part
de 1'Institut Oceanogràfic de
Palma.

El nom de cada espècie
apareix en cinc idiomes i en
segon o tercer lloc apareix
sempre en una o vàries
denominacions en llengua o
dialectes catalans.

Al llarg de una acurada
introducció es donen reco-
manacions molt pràctiques per a
la observació o recol·lecció
d'espècies.

Resulta estrany que amb
tanta vocació marinera i afecció
a la pesca com hi ha a Mallorca i
a Inca en concret no es vegi a

TRICLOPORL'S LAiTOVIZA

UN LLIBRE PER ESTAR A LA
PLATJA.

Per unes primeres
exploracions sobre la vida en les
nostres costes aconsellam en
principi els fons fangosos i les
aigües tranquil.les i poc
contaminades, per exemple la zona
de Es Barcarès i 1 'espai entre la
costa i l'illot d'Alcanada.

Pot ser interessant
estar a 1 'aguait de 1 'arribada
dels pescadors quan treuen les
xerxes que han arrossegat a gran
fondària o mirar davall les
pedres submergides a poca
fondària. Amb el temps 1
experiència ens anirà guiant per
altres microclimes marins.

més llars un llibre que ja fa
vintídós anys que està editat,
que s'empra a tot arreu de la
Meditarrània i que resulta del
tot manejable i còmode

El texte va ajudat de més
de 500 reproduccions i d'elles
unes 300 en colors. Tot plegat ha
de contribuir a rectificar falses
creences populars i freqüents
errors d'identificació que es
cometen a nivell popular fent
referència a animals narinsl
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Tiana J.1 er

El fenomen de
l'aprenentatge consistent,
en l'adquisició de cogni-
cions produeix un efecte
conductual resultant d'a-
quest procés.

El control del
procés és un factor, ex-
plicatiu que conduirà a
l'adquisició de nous co-
neixements .

La falta de con-
trol afebleix l'aprenen-
tatge ja que pot existir
una situació aversiva que
produirà dèficits cogni-
tius i. emotius.

Un organisme
sotmès a una tal situació
fnrma unes expectatives
negatives que influencia-
ran la seva conducta.

Per aquests mo-
tí us, crec que l'aprenen-
tatge ha d'estar sempre

arrelat a unes directrius
sòlides que tant pares
com mestres hem de saber
CONTROLAR dins el sentit
integral de la paraula.
Això significarà seguir
paf a pas el procés edu-
catiu i les seves conse-
qüències .

Els desordres
conductuals, alteracions
de molts d'estats emo-
tius, la manca d'estímuls
van units amb una situa-
ció apàtica vers tot allò
que necessita d'una cons-
tància, un esforç, una
dedicació, un camí cap a
la responsabilitat.

Nosaltres, pares
i mestres, hem de possi-
bilitar uns aprenentatges
futurs edificats dins la
responsabilitat i el ver-
tader sentit del treball.
Hem de fer un seguiment
continu de les nostres

relacions amb el futur
que esperam obtenir: Un
futur sense por, ple dels
valors indispensables i
necessaris per a seguir
essent PERSONES.

Per a aconsegui r
caminar dins unes pautes
segures, hem de voler de-
dicar-hi, temps de la nos-
tra vida. Per a poder
desentrunyellar enigmes
ens hem d'obrir nosaltres
mateixos als nostres
fills.

Cemalu
PUB

INCA

• Colchas

• Cortinas

• Edredones

• Cuadrantes Jjanifflex
del Colchón

V del Bmôé

Calle Hostals, 3

Teléfono SO SS 82

07300

Plaza España, 33

INCA (Mallorca)

centro de idiomas Centro Balear de Idiomas
INGLES

ALEMÁN
FRANCES

CATALAN
ITALIANO

PORTUGUÉS
CASTELLANO

A/NAUTIC
escuela náutica

CURSOS PARA TODOS LOS NIVELES
ADULTOS
NIÑOS
RECUPERACIONES
PREPARACIÓN EXAMENES
CURSOS ESPECIALIZADOS
TRADUCCIONES

PLAZA ESPAÑA, n.° 5 - 1 e r piso - TELF. 50 45 57 - INCA

CURSOS PARA PATRONES
PATRON 2a

PATRON 1 a

PATRON DE YATE
CAPITÁN DE YATE

CURSOS TEÓRICOS
Y

PRÁCTICOS DE NAVEGACIÓN
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El Racó del glosador

Aquí vos oferim unes quantes gloses
recollides al atzar.

¿Perquè no vos animau i ens enviau a INCA REVISTA,
apartat de correus número 156 alguna glosa?

Un any per s'en Miquelada
caigueren trenta mil llamps
però no en caigueren tants
com jo te possat ses mans
a sa teva flor estimada.

Llorenço cara de penso
qui t'ha duït el garballó
una dona de Pollença
el m'ha duït i a tu no.

Oh Nadal que ets de collo!
per habitar en na Martina
ella n'ha tengut una nina
que n'es filla d'en Cotó.

Amb sa mà tene sa botella
i en s'altre es tassó
si n'és filla d'en Cotó
n'és ben nada dins ca meva.

Jo no dic que una casada
amb s'homo no estiga bé
però vida regalada
la fadrina és qui la té.

T'és vengut aquesta nit
memòria i intenció
t'és enviat el senyor
penyora de gran valor
i una altra en tendra el profit.

Un sol pic per advertència
però no m'hi tornis dur
i pots dir que has collit de mi
sa primera hortènsia.

Oh pares meus Quin repòs!
Si estéis tranquils jo no ho sé
sa vostra filla no té
guardat de perill més gros.

Quan a Lluc vàreu anar
jo estava malalt dins Seuva
bon amor quan vos vaig veure
mon mal és remedia.

Margalida un caçador
que agafa conills i llebres
i un homo de coses seves
que no pugui éssser senyor?

Dia 30 de Gener
fa festa Santa Martina
però lo teo nom Tonina
dia 17 en sol fer.

Si s'estimat m'ha deixada
per anar a una millor
cadasqu'un n'és senyor
d'anar allà on li agrada.

CONCESIONARIO OFICIAL

Audi
Automotor Inca s.a.
EXPOSICIÓN Y VENTA
CARRETERA PALMA ALCUDIA, KM 29 (Junto Gasolinera)
Tel. (971) 50 16 50 - 54
07300 INCA (MALLORCA)

Sábados por la mañana abierto
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El Consell
vol rehabilitar

vells camins
de Mallorca

Josep Mayans

LA RECUPERACIÓ PUBLICA O DE
L'US DE PAS, LA RESTAURACIÓ AMB
PARET DE PEDRA SECA DELS SEUS
MARGES I ALTRES ELEMENTS ARQUITEC-
TÒNICS I L'EDICIÓ DE GUIES DE PAS-
SEIG SÓN ALGUNS DELS AMBICIOSOS
PROJECTES PER A LA RECUPERACIÓ
D'ALGUNS CAMINS TRADICIONALS QUE
S'HAN ANAT PERDENT I QUE AVUI TAN
SOLS NO ESTAN DEGUDAMENT INVEN-
TARIATS .

El Consell Insular de Ma-
llorca; a través del Foment al De-
senvolupament Econòmic i Social de
Mallorca (FODESMA), disposarà de
nou tècnics, sis mestres de taller
i capatassos i trenta vuit tre-
balladors més per emprendre
aquesta tasca de restauració de
l'antiga xarxa viaria de Mallorca.

Hi participa el Taller de
Margers i els alumnes de 1'Escola-
Taller de Conservació de la
Natura. Hi ha intencions de re-
tolar aquests camins i d'editar un
material didàctic sobre tot allò
que hi hagi d'interés ran d'a-
quests camins.

La primera tasca és la seva
catalogació. El FODESMA demana
informació a tots els municipis,
grups excursionistes o d'esplai i
a la gent en general qualsevol
informació detallada que pugui
ajudar al coneixement dels camins
públics més oblidats per procedir
a una avaluació de la seva
prioritat de restauració.

En una primera escala de
preferències sembla que el camí
vell d'Inca a Lluch i el de la
comuna de Bunyola són els més
importants, així ho mostra el
començament de les obres en el
primer esmentat •
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El camí vell
de Lluch,

rehabí1ìtat
com antany.

muntanya o
paisatgist ic
tots aquells
o a fruir de

t> Es veu un gest molt inte-
ressant del Consell Insular de
Mallorca quan pensa gastar-se uns
bons grapats de milions més en la
restauració i acondicionament dels
antics camins públics de la nostra
illa, sobre tot de
d'interés històric o
especial. Ens alegram
afeccionats a caminar
la pau de la naturalesa pels
camins que amb prou feines
construiren els nostres
avantpassats i per on arrossegaren
les pobres collites de la seva
precària economia.

Però siguem realistes: són
molts de diners per un fruir que
avui afavoreix a molt poques
persones que estimam aquestes
coses. Aquests diners són re-
clamats enèrgicament per cobrir
altres ajudes o inversions de tota
mena .

Tampoc podem oblidar que una
petita part dels excursionistes
més ocasionals causen danys a la
naturalesa, als béns dels agri-
cultors i als interessos privats
d'aquells que s'han gastat molts
milions per comprar propietats a
zones de bosc o muntanya per tenir
també la seva calma i tran-
quilitat. Allò que menys volen

veure és el camí que atravessa les
seves propietats amb una desfilada
de marxaires cada cap de setmana.
Sense oblidar els interessos dels
caçadors o dels propietaris dels
vedats de caça que hi tenen una
manera de llogar boscos i mun-
tanyes que d'altra manera no

serien rendables. Es clar que tota
aquesta gent no es quedarà mans
plegades i que defensarà els seus
interessos o privilegis adquirits
amb totes les seves forces i
influènc ies.

Tampoc ens passa per alt la
visió de fomentar en el futur la
vinguda d'un turisme més eco-
logista, menys massificat i de més
qualitat; turisme rural i turisme
de muntanya. Més val mirar-ho amb
i l·lus ió.

Caldrà que molts de grups,
institucions i particulars re-
colzin aquesta iniciativa a fi de
que no s'apoderin arbitràriament
dels camins públics més intere-
ssants el mateixos de sempre<]
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En qüestió d'aigües, volem posar
Mallorca al corrent.

L'aigua corrent ha passat d'esser un
privilegi a constituir una necessitat
per a la vida moderna La construcció
de ponts i aljubs fou la primera
passa La canalització de l'aigua, la
segona Avui els pobles de Mallorca
han crescut i s'han desenvolupat
però molts d'ells encara no compten
amb aigua canalitzada, ni tampoc
amb una adequada xarxa de
clavegueram

Per a pal liar aquestes deficiències, el
Consell Insular de Mallorca ha posat

en marxa un Pla de Sanejament i
Abastimení, un pla d'aigües per a
posar Mallorca al corrent

P U DE SANEJAMENT I
ABASTIMENT D'AIGÜES
A LA PART FORANA

Un pla per a millorar

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Televisió d'Inca
un futur incert

C. i M.

Durant les fes-
tes patronals de l'any
1.986, apareix, per pri-
mera vegada a la nostra
ciutat, un nou mitjà de
comunicació: "Televisió
d'Inca", que sota l'im-
puls de Josep Mâ Codony i
un grup de col·laboradors
feren possible aquest mi-
racle per a la nostra
ciutat.

Des d'aquells
programes inicials la
"Televisió d'Inca" ha
continuat amb la seva
programació i emissió.
Tots els dimarts, en el
canal 40, emiteix a par-
tir de les 9 del vespre
amb una hora de durada o
més, segons les necessi-
tats.

A principis del
1.989, amb col·laboració
de TV-7, "Televisió Llo-
seta" , ha continuat la
seva tasca. El nostre po-
ble no té un local propi,
i a més un robatori d'a-
parells de televisió va
fer que haguessin d'eme-
tre amb la col·laboració
llosetina, que per cert
rebérem força acollida.

Cada setmana
"Televisió d'Inca" emi-
teix programes com: La

nostra salut, Gent nos-
tra, Minuts musicals i
informatius; així com re-
portatges amb temes d'ac-
tualitat de la nostra
ciutat. Una programació
prou variable gràcies a
tots els components que
fan possible aquesta fei-
na, fa que cada setmana
pugui sortir al carrer.

Si bé no tenen
local propi , disposa de
l'ajut de Joan Rosselló,
camera i fill del recone-
gut fotògraf.

No fa molt temps
el col·lectiu de Televisió
d'Inca i TV-7 de Lloseta
foren als jutjats de la
nostra ciutat, a causa
d'unes denúncies que ha-
vien presentades contra
ells. La denúncia era de-
guda a unes interferèn-
cies que ja fa mesos es-
taven arreglades i que es
volia que es tancàs TV-7
de Lloseta. Davant tot
això, el jutge no trobà
indicis per tal de tancar
les emissosres, però pa-
reix que "Telecomunica-
cions" no està d'acord i
pretén que TV-7 de Llo-
seta pagui una multa for-
ta: "il·legalment" segons
ells, i amenacen tancar i

precintar l'equip d'emis-
si ó.

Pareix que el
futur d'aquestes dues
televisions no és molt
segur. Pensen que la gent
que hauria de recolzar
molt més aquesta feina i
ajudar a la seva legalit-
zació, com s'ha demanat
tantes vegades. Tal volta
ens manquen uns organi s-
mes oficials que ajudin a
solucionar aquests pro-
blemes .

No fa gaire, una
moció del PSM, amb el re-
colzament del PSOE i CDS,
el Parlament Balear apro-
và una subvenció a la
Federació de Televisions
locals, que a Mallorca
presideix Llorenç Ramon
(de TV-7) i dintre de la
junta hi figura Josep M3

Codony de la Televisió
d'Inca.

El responsable
de Televisió d'Inca, Jo-
sep M? Codony, és opti-
mista i espera poder sol-
ventar tots aquests in-
convenients i poder, d'a-
questa manera, continuar
aquest servei per tots
els inquers i comarca.



PAG. 18

AMNISTIA *******
"•INTERNACIONAL

AI reclama que la forma-
ció sobre drets humans
sigui part permanent del
sistema educatiu

AI demana als joves que
s'uneixin en una xarxa
per a apel·lar en favor
d'altres joves que
pateixen violacions de
drets humans.

"Apunta't als
drets humans" és el lema
d'una campanya iniciada
per la secció Espanyola
d'Amnistia Internacional
dia 28 de febrer d'en-
guany i adreçada als sec-
tors juvenils i educa-
tius.

La campanya pre-
tén de formar grups per-
manents de joves i asso-
ciacions juvenils que
treballin en una xarxa
constituïda per a apel·lar
en favor de d'altres jo-
ves de tot el món que són
víctimes de violacions de
drets humans. Els membres
d'aquesta xarxa rebran
periòdicament informació
sobre casos individuals i
recomanacions perquè les
seves accions s'afegeixin
a les empreses per d'al-
tres col·laboradors d'Al
en tot el món a favor de
les víctimes.

Així mateix, AI
demana que la reforma del
sistema educatiu possibi-
liti la inclusió defini-
tiva de l'educació sobre
drets humans en els di-
versos trams educatius.

A través de la
xarxa d'apel·lants es pre-
tén de fomentar l'acti-

visme i la sensibilitat
dels joves espanyols en
favor dels drets humans,
així com contribuir a la
solució positiva dels ca-
sos en què es treballarà.

Els estudis mos-
tren que molts pocs joves
participen en associa-
cions de qualsevol tipus,
incloses les de drets hu-
mans, dèficit partici-
patiu que es produeix en
tots els trams d'edat de
la societat espanyola,
que participa molt manco
que les del seu entorn
sociopolític en el tre-
ball de les organitza-
cions no governamentals.

Formació permanent.

AI demana una
guia didàctica de mate-
rials utilitzats en la
formació sobre drets hu-
mans, que juntament amb
les que han elaborat
d'altres organitzacions,
ha d'esser la primera
pedra que permeti d'ini-
ciar una tasca eficaç
sobre educació en drets
humans.

L'estudi de la
historia i la situació
actual dels drets humans,
així com del treball de
les institucions i de les
organitzacions no gover-
namentals per a abolir-ne
les violacions, és ac-
tualment molt poc present
en els centres educatius,
i pràcticament d'una ma-
nera voluntària i artesa-
nal. AI demana a les
autoritats educatives que
intensifiquin els seus
esforços perquè, de la
reforma del sistema i
dels continguts educa-
tius, se'n derivin nous
canals per tal que l'es-
tudi dels drets humans
sigui un fet habitual, i

no excepcional, en les
aules.

Els Grups d'Al,
en 45 localitats espanyo-
les, realitzaran durant
els pròxims mesos decenes
de contactes amb institu-
cions, associacions juve-
nils i centres educatius,
amb la finalitat d'impul-
sar els objectius d'a-
questa campanya.

AI demana als
joves i professors inte-
ressats a rebre informa-
ció sobre la xarxa d'a-
pel·lants i/o sobre la
guia didàctica que s'a-
drecin als grups d'Al (*)
o a 1'apartat de correus
50.318 de MadridB

(*) Amnistia Internacio-
nal Mallorca:
c/. Sant Miquel, 26.
07002 PALMA.
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L'APEO D'INCA DE 1818,
Distribució i tipografia

dels conreus
ARXIU MUNICIPAL D'INCA. Pere J. Al eina Vidal

5) DISTRIBUCIÓ I TIPOGRA-
FIA DELS CONREUS

En base a la Toponimia de
l'APEO del 1818 hem comp-
tabilitzat l'ús agríco-
la-forestal en 4719-87
hectàrees.

La tipologia dels con-
reus, la superfície que
ocupen i el percentatge
que impliquen és el se-
güent:

1- Secà: 1387'43 Hes. i
29'39 % del total.
2- Figuerals: 906'76 Hes.
i 19-21 %.
3- Olivar i garrovers:
575-08 Hes. i 12"18 %.
4- Vinya: 372'29 Hes. i
el 7'88 %.
5- Garriga: 337'55 Hes. i
el 7-15 %.
6- Ametllerars: 314'92
Hes i el 6'67 % del total
de superfície.
7- Ametllerar i figueral:
300'17 Hes. i el 6'36 %.

8- Olivar: 207 Hes. i el
4'39 %.
9- Boscos: 166'49 Hes. i
3'73 %.
10- Garrovers: 74'07 Hes.
i l'57 %.
11- Horta: 23'55 Hes. i
0'50 % del total.
12- Figueral : garrovers:
22'45 Hes. i el 0'48 %.
13- Figueral i olivar:
9'63 Hes. i el 0'20 %.
14- Ametllerars i. garro-
vers: 5'65 Hes. i el 0'12
%.
15- Cirerers: 3'75 Hes. i
el 0'08 %.
16- Olivar i ametllers:
2'85 Hes. i el 0'06 %.
17- Vinya i figueres:
0'71 Hes. i el O'Ol %. i
18- Albercoquers: 0'35
Hes. i ..%.

La distribucaó s'ha rea-
litzat configurant tres
sectors en funció dels
eixos de comunicació.
També feim referència en
aquella toponímia que no

hem pogut localitzar- i
assenyalant els di sti nts
conreus que amb absència
d'una toponimia no tenen
localització espai al amb
la seva aportació i, fi-
nalment, especificam la
quantificado de superfi-
cie al nucli pobla^ional
sense edificació.

a) El primer sector (I),
i amb 2302 Hes., ve defi-
nit pel eix Camí d'Alcú-
dia i Camí de Sineu. Les
entitats característiques
són: c/Alcúdia, S'Aven-
çar, Son Barrina, Son
Beltran, Binissatí, Son
Blai, Son Bennassar, Son
Bosc, Son Bordils, Bos-
quets, Son Catiu, Corbe-
ra, Son Fiol , Son Frare,
Son Frontera, Son Gat,
Son Gual, Son Genestra,
Son Mas, Son Mateu, Es
Molinot, c/Muro, Les Pla-
nes, Pascolet, Son Po-
quet, u/Puig, Son Ramis,
Ca'n Ramonet Cota, Son
Ravanet, Rasquell, o/ Sa
Pobla, c/Sineu, Son Sal,
Son Sastre, Son Segai,
Tirasset, Es Tiradors,
c/Antic Sineu, Valella,
Les Veles i Son Vjvot.

Els conreus tipificats
venen integrats per

1- Hort: 10'5 Hes.
2- Secà: 668'04 Hes.
3- Figueral: 409 Hes.
4- Amenierar: 72 ' 1 Hes.
5- Ametllerar i. figueral:
80'75 Hes.
6- Figueral i garroverar:
20'25 Hes.
7- Figueral i oli vai-: 5
Hes.
3- Cirerers: 3'75 Hes.
9- Garroverar: 6'75 Hes.
10- Vinya: 107'7 Hes.
11- Olivar: 68'6 Hes.
2- Olivar i garroverar:
,80'65 Hes.
13- Boscos: 116'75 Hes. i
14- Garriga: 252 Hes.>
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b) El segon sector (II) -
amb 1263'92 Hes. -, com-
prés entre el c/Sineu i
Camí de Palma, integra el
c/Biniagual, Ca'n Boque-
ta, Son Catlar, Es Como-
lomer, Cos, Costitx, Son
Figuerola, Son Esteras,
Son Garí, Garrovets. Ca
n'Ignaci, Cal Joan, Son
Llobera, Son Nét, Molí
d'en Corró, c/Palma, Son
Perelló, Perellonet, Pou
d'en Tarí, Ca'n Pujol,
Rafael Garcés, Ca'n Ribe-
ra, c/ Sancelles, Son Sa-
lat, Son Servera, Veleta
i Son Vic.

Aquest s'assenyalen:

1- Hort 6'41 Hes.
2- Secà: 268'51 Hes.
3- Ametllerar: 154'19
Hes.
4- Figueral: 221'46 Hes.
5- Vinya'190'9 Hes.
6- Figueres i ametllerar:
143'61 Hes.
7- Ametllerar i garrove-
rar: 0'75 Hes.
8- Olivar i garroverar:
45'45 Hes.
9- Olivar: 73'16 Hes.
10- Garroverar: 60'67
Hes.
11- Boscos: 9'24 Hes. i
12- Garriga: 89'57 Hes.

c) El tercer sector (III)
i amb 591 Hes. comprèn
les entitats de So n'A-
brines, So n'Amonda,
c/Batalla, c/Biniamar,
Cases Noves, S'Hosta-
let,c/Lloseta. c/Mancor,
Mandrava, Son Marron, Mo-
lins, Creu de les Monges,
Ca'n Negre, Son Panxeta,
c/Pollença, Pouet, Puig
d'en Reure, Ca'n Ribas,
c/Selva, Son Penya, Es
Terrers, c/Tapat de Cam-
panet i Ca'n Trobat. Di-
tes entitats espaials es-
tan englobades dins l'eix
c/Palma i Camí d'Alcúdia.

En aquest cas la tipolo-
gia dels conreus és la
següent :

1- Hort: 0'75 Hes.
2- Secà: 125'61 Hes.
3- Figueral: 213'5 Hes.
4- Figueral i ametllerar:
46'12 Hes.
5- Olivar: 44'14 Hes.
6- Vinya: 28'54 Hes.
7- Ametllerar: 51'93 Hes.
8- Garroverar: 5'9 Hes.
9- Figueral i garroverar:
l'95 Hes.
10- Figueral i olivar:
4'63 Hes.
11- Olivar i garroverar.
48'98 Hes.
12- Olivar i ametllerar:
2'85 Hes.
13- Boscos: 11'25 Hes. i
14- Garriga: 5'48 Hes.

d) En aquest punt ens re-
ferim a un total de 241'6
Hes. que no hem pogut lo-
calitzar espaialment din-
tre dels tres sectors
abans descrits.

S'assenyalen: So n'Ale-
gre, Amaradors, So n'Apo-
la, Son1Arnau, Can Balla,
Binifarrí, Cas Cabrarat.
Son Canat, Caseta Blanca,
Fabrers, So n'Estella,
Son Jota, Can Martí Ma,
Son Martí Ferrer, Muleta,
Son Mulet, Cas Palangres,
Can Pa Calent, Son París,
Pou Nou, Pou d'en Rotget,
Son Punyals, Can Poquet,
Son Sureda, Torreta, Son
Valentí i Son Ventura.

La tipificació seria,
doncs :

1- Hort: 0'75 Hes.
2- Secà: 131'04 Hes.
3- Ametllerar: 10 Hes.
4- Figueral: 37'5 Hes.
5- Figueral i ametllerar:
15'5 Hes.
6- Olivar: 10'5 Hes.
7- Vinya: 6'75 Hes.
8- Vinya i figueral: 0*71
Hes.
9- Albercoquers: 0'35
Hes.
10- Boscos: 28.5 Hes.

e)Ací, especificam 237'04
Hes. que apareixen a
l'APEO sense toponimia.
La quantificació i dife-
renciació és la descrita
per :

1- Hort: 5'14 Hes.
2- Secà: 110'19 Hes.
3- Ametllerar: 26'7 Hes.
4- Figueral: 25'3 Hes.
5- Figueral i ametllerar:
14'3 Hes.
6- Ametllerar i garro-
vers: 4'9 Hes.
7- Olivar:10'6 Hes.
8- Vinya: 38'6 Hes.
9- Garrovers: 0'75 Hes. i
10- Boscos: 0'75 Hes.

Entre el punt (d) i (e)
sumarien 478'64 Hes. sen-
se una distribució exacta
dintre del tres sectors
inicialment configurats.
Es tractaria d'un 10'14 %
de terra per reordenar.

f) A la fi, dins del que
seria el nucli consolidat
de població ens apareixen
84'04 Hes. de secà -sense
una edificació claraB
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L"ase d'estopa.

per G. J.

cavalcada_
Qu •Tl âl

Quan va entrar 1'emperador
tothora va fugir a la desbandada.
Només en Gorigori va seguir
tallant-se les ungles del peus.
Els peus són les mans de les
cames.Les cames són els brazos
dels peus. Els braços són les
cames de les mans. Les mans són
els peus dels braços. Ens estam
referint als homes. I en Gorigori
era un home. Ho era. Un home
condret. Condret com ell mateix.
De no haver estat així no hauria
estat ell. Es veritat que era
massa condret per semblar ell. En
realitat semblava un altre. Un
altre que va passar pel carrer en
aquell moment. "Jo no som jo", es
va dir a si mateix en Gorigori,
contemplant l'home que passava pel
seu costat. "Jo no som jo, som
aquell". I va decidir seguir-lo .
No per res, tan sols per saber a
on anava. Pel camí en Gorigori es
deia en veu baixa per por que
ningú el sentis: "No sé a on vaig.
Ja ho veurem en esser-hi ".

Quan va guanyar la cursa dels
tres metres obstacles 1'Olimpiada
del Ball de Bot es va creure en
poder de la glòria eterna. "Goria
in excels i s Deo", digué . Els
aplaudiments amb galletes d oli
pujaren de preu aquell dia.

Tres, cinc., un, dotze, zero,
cap, ulls, cames, olives negres,
xots, cabres loques, bisbes nans,
roses sense espines, clavells
sense crosses, espissis grogues de
color verd...

És vostè el senyor Aglà
Pe 1landurida, president de la
Confraria del Pa amb Oli i Vinagre
Calent?.

Quines rialles que feu/.És
clar que era el senyor Aglà
Pellandurida, però de cap manera
era el President d una Confraria,
i molt menys d una confraria d
aquell estil ¡..Què s havien pensat?
. .No, no diria res, encara que 1
obligassin a afaitar-se Ie3 cames
i els braços. Quan començaren a
instal·lar els semàfors per
regular el tràfic d influències,
les mambelletes anaven a esbarts.

Porta ulleres el dimoni?
. . Qu i d imon is ho sap/..Si el
dimoni dugués ull leres, de quin
model serien?..Bifocals?..Ulleres
de miop? De geperut? Com ho
faria amb ulleres per encistellar
com n'Epi?..No cedir el seient a
les senyores de la tercera edat és
de mala educació, i cedir-lo no té
res a veure amb els qui volen
abolir el menyspreable vici de
menjar

Fins i tot, tots s aixecaren
i degueren que ja era hora de
xerrar en sèrio De seguida tingué
lloc la desfilada cap a la cuina.
Tots es barallaven per escurar.
Del cel va baixar una veu que
deia !

Benvinguts tots a la Rua,
traieu-vos les sabates i dueu-les
a la Regidora de Cultura perquè
les netetgi..
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RANSI
Carrer can Vidal. 36 07300 INCA (MALLORCA)
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Josep Lluís
Luis Salas,

promesa í realitat
de l'atletisme.

Pere Cas tel Jó Bergcts

A FINALS DEL PASSAT MES DE
MAIG PARTICIPÀ EN EL CAMPIONAT
DEL MÓN D'ATLETISME CADET QUE
TINGUÉ LLOC A BRUJAS. FOU L'UNIC
MALLORQUÍ CONCURSANT. ES UN DELS
ATLETES MES BRILLANT I AMB MÉS
FUTUR DE LA NOSTRA CIUTAT. ES
TRACTA DE JOSEP LLUÏS LUIS SALAS,
ESTUDIANT DE B.U.P., AMB SETZE
ANYS RECÉN COMPLITS I QUE
S'ENTRENA SERIOSAMENT DES DE FA
TRES ANYS.

— . . .tres anys des de que
entren amb Manel Blanco, dos anys
dins de la categoria infantil i
un de cadet.

—Abans vares practicar altres
esports ?

--Vaig jugar a futbol. En el
primer any d'infantil, en el cam-
pionat de Balears de Cross vaig
conseguir un tercer lloc, després
en els 3.000 mts . pista, també
tercer. La següent temporada hi
havia en Mateu Cañellas que ja
havia anat d'entrenament amb
Manel Blanco, hi vàrem anar els
dos ja que feia poc que havia
fitxat pel Club Pollença i fins
ara 1 i ha anat bé.

--Què és 1 ' at let isme per tu?
--De moment es pot dir un pas-

satemps, però que el pràctic de
veritat totes les hores que em
deixa l'estudi. Unes dues hores
de mitja. L'entrenador és el que
dirigeix tota la meva preparació.

--En quines proves has corregut
aquests anys?

--En els tres mil metres, que
per cadets és la prova de fons,
la més dura que hi ha.

—Com veus el teu futur7

— L'any qui ve en la categoria
junior els tres mil metres no
estan inclosos, només hi ha vuit-
cents, mil cinc-cents, cinc mil i
deu mil. Jo supòs que em decidiré
pels cinc mil metres.

—Per que ho has
ho has cal i brat ?

--Es normal que
marca en els 3.000
qui ve a uns cinc
poder aguantar bé.
banda una prova més
de velocitat.

—Quina es la teva
triomfs ?

--Els esmentats de campió de
Balears de Cross en categoria
infantil, que era el meu màxim
objectiu quan vaig començar a
entrenar. Un parell de rècords de
Balears de mil i tres mil i vaig
anar al campionat d'Espanya de
tres mil quedant el tercer. De

dec i d it 7 Com

si faig una
metres 1 ' any
mil l'he de

Per altra
curta seria

llista de
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cadet el primer any vaig fer la
minima dt? mil i tres mil metres,
quedant quint al campionat
d'Espanya dels tres rail. Aquest
anv he fet campió de Balears. En
el cross em vaig haver de retirar
per questions de salut i en la
pista he aconseguit el campionat
d'Espanya.

--Com va esser aquella carrera
'.-•n la que vares guanyar el cam-
pi onat d'Espanva a Sevi lla ?

— Jo vaig anar amb 1 ' idea de
fer-ho bé. Va esser una carrera
tàctica. la gent es controlava.
Anava a agafar lloc i en conse-
quência a baixar el temps del
crono. Mancant cinc voltes n'hi
va haver un que va estirar i a la
següent vaig estirar jo. Vaig fer
un temps de 9-5-50 quan la meva
millor marca era de 8-36-6.

--N'estas satisfet d'aquesta
ca rieia '

--Si, ha estat la màxima aspi-
ració que io podia alcançar.

— La tempo rada vinent a la
ca t egeria iunior, con t mua ras
i sua 1 "

— Mo conformaria de poder fer
les minimes i poder assistir al
campionat d'Espanya. Desprès hi
ha un criterium de 1 ' any 74 ju-
niors de primer any que es fa
apart i esper quedar-hi bé.

— Que suposa per tu com mquer
que hi hagi un grup de joves a la
nostra ciutat dins el millor de
1 'atletisme espanyol7

--Això han estat els fruits
dels esforços d'aquesta gent
d'Inca que han començat a entre-
nar de joves i que dona molt de

nom a la ciutat. Per exemple en
els passats campionats d'hivern
en Mateu, n'Arnau i jo tenim me-
dalla i per un poble de vint-i-
dos mil habitants no crec que es
doni altre cas a Espanya.

--En el futur, a on esperes
arri bar 9

— Encara som jove per pensar-
-hi. Es pot donar una lesió i
totes les illusions se'n van per

avall. En aquests moments m'agra-
daria entrar en un centre d'alt
rendiment i entrenar així com
pertoca.

--De con t muar amb aquesta
trajectòria no crec que hi hagi
problemes per entrai—hi. . .

--De seguir així supòs que no,
dintre d'un o dos anys. Per
entrar-hi fa falta com a minim
esser campió d'Espanya de cate-
gories com la de junior. Gent que
ha acabat el COU o estudia cursos
superiors, i estar dins dels dos o
tres primers d'Espanya i tenir
també una bona marca.

--Dm tre d'aquest futur hi entra
1 'oiimpiada de Barcelona -92?

--Unes olimpíades és el màxim a
que un pot aspirar, cas d'estar en
condicions encara seria massa
jove, només tendre devuit anys i
per un atleta de fons estar al
cent per cent són vínt-i-quatre
anys. Posar un jove de devuit
devora un home d'aquesta edat és
massa diferència.

—Hauras d'esperar a les altres.
--Sí les coses anassin molt bé,

però anar a unes olimpíades ho
veig molt difícil, és un altre
món .

INCORPORACIÓ CONSTANT



--Un atleta
es tá 1 imi ta t en
un nivel 1 alt?

--Aquí tenim
tallacions, en
d'alt rendiment
estan molt per
jans tècnics i
cíalitzat per a

--Com valores

a qu i a Ma 11 orca .
preparar-se per a

molta manca d'ins-
canvi a un centre
et cuiden molt bé,
tu, tenen més mit-
tot està més espe-
una élite.
1 'actual s i tuacio

de 1 'atletisme illenc?
--Els darrers anys ha augmentat

molt l'aficció a l'atletisme, hi
ha Clubs com el Pollença, el Costa
de Calvià...Hi ha més entrenadors
que abans, fa cinc anys només hi
havia un sol entrenador i ara n'hi

deu haver set o vuit. Basta mirar
que el celebrat campionat de
Sevilla hi havia nou atletes de
Balears en mínimes mentre que a
l'any anterior no n'hi havia cap i
l'altre any abans només dos en
Mateu Cañellas i una nina, això és
molt significatiu.
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--Entra dins els teus plans el
canviar de club?

--Del Pollença n'estic conten-
tíssim, em tracten molt be, em
paguen tots els desplaçaments em
posen l'entrenador, es preocupen
per tots els atletes i fan molta
feina. La gent de l'entitat fa
molta feina encara que nomes
surtin els noms dels atletes i
això fa que s'aconsegueixin
aquests bons resultats. Quan els
corredors duim medalles la gent
diu que som bons pero es té que
mirar el trebal de l'entrenador,
de41 club, dels amics, dels pares
i de tota la gent que dus darrere.
Per altra banda quan es dòn un
fracàs es dona tota la culpa al
preparador i quan es dóna un èxit
no se li reconeix res.

--Què trobes dels clubs d'Inca9

—Els clubs d'Inca estan molt bé
però tot just s'inicien en l'atle-
tisme i el Pollença ja du molts
anys de feina. Es pot dir que a
nosaltres ens ha descobert el
Pollença i de no haver trobat
aquest club no seria allà a on som
i sempres n'estaré agraït. Els
d'Inca, Olimpo, Raiguer,fa poc que
han començat i per això tenen
manques però la funció que fan és
molt important, ajuden a treure
bons atletes i es practica l'at-
letisme. Fa dos anys no hi havia
atletes que entrenassin al Camp
Municipal d'Esports i ara n'hi ha
molts i això s' ha d'agrair.

CALIDAD PRECIO

HHiiHiniiiuiiiiHiiiinniitniiniiinnnimmitiii

SUPER INCA
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LLIBRES

Bisbe Llompart. 127 • Tel 50 25 35 07300 INCA • Mallorca

PELUQUERO

SALON ESTETICA

Calle San Bartolomé, 49 - Tel. 50 30 13 - INCA
Para mayor comodidad RESERVE HORA

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

OEL AUTOMÓVIL
C I F i 07 Ofií 664

RECAMBIOS CENTRO. S.A.

Tels 50 23 25

50 42 94
Cristo Rey, 41

07300 - INCA - Mallorca

S-ESCAIRE DISCOTE
I N C A

s'escatre
ABIERTO CADA DIA

BAJOS "BAR SA PUNTA C/ RENTADORS t/

PUB

NUIT
C/Jaume Armengol

N- 74 Inca

DISCOS

Cl VIDAL, 51 TL.g8.02.83

LLORENÇ VIVES I MIR

ANTONI VIVES I MIR

G A B I N E T
D'ESTUDIS TÈCNICS

I D'ASSESSORAMENT

EMPRESARIAL I FISCAL

CARRER MAJOR, 20
TELÈFON 5O4S88 - 07300 INCA

Cl. VIDAL, 32 - INCA
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HA FET CAMPIÓ DE MALLORCA L'EQUIP
D'INCA DE FUTBOL BENJAMÍ DEL

Beat Ramon Llull
Pere Castelló i Bertas

En el torneig del Consell
Insular de Mallorca es va imposar
a la final al Juventut Sallista
tot acabant una temporada d'allò
més brillant pel nostre equip. La
passada temporada es recordarà com
a memorable per l'equip del club
franciscà guanyant tots els par-
tits sense perdre'n ni empatar-ne
cap .

A la lliguilJa final hi arri-
baren dos equips inquers, o es
casualitat o es que a Inca hi ha
cantera que no l'aprofita la maxi-
ma autoritat futbolística d'Inca
que és el Constància.

La temporada, que acabà en el
camp del San Fernando, després de
39 partits jugats els ha duit un
total de 170 gols a favor i tan
sols 15 en contra.

A les ordres de l'entrenador
Antoni Corró han aconseguit aques-
ta gesta esportiva els porters
Llobera i Llabrés ; els defenses
Contreras, Llobera, Cerdà,
Gelabert, Recio i Chacón, els
mitjos Jofre, Navarro, Martínez,
Crespí i Roberto i els davanters
Horrach, Campins, Alcover, Garcia,
Cano, Ortega, Martin i Llompart .

ES LA PRIMERA VEGADA QUE DAVALLA
PER MÈRITS PROPIS

El Constància a
categorìa Regional

Pere Cas tel Ió i Bergas
Un dia trist per a l'història

del Club Esportiu Constancia es la
data del passat tres de juny bai-
xant a categoria regional per
merits propis .

La primera vegada fou el 21
d'agost de 1969 en que la assem-
blea decidi renunciar a la Tercera
divisió amb la següent dimisio del
president Tomas Vaquer que fou
succeït per Joan Amer.

L'actual descens ha estat
fruit d'un cumul d'errors tècnics
i de direcció. L'equip no era tan
xerec com per això.

Tambe ha destacat la manca
d'assistència de la aficio als
partits i l'escassesa del nombre
de soc i s.

La politica economica d'a-
quests darrers quatre anys ha es-
tat primar els jugadors de fora de
la ciutat i deixar de banda als
jugadors inquers. La passada tem-
porada acaba amb un sol jugador de
la nostra ciutat.

Tambe acabava la presidencia
de Pep Garcia i nungu es volia fer
carree del sillo presidencial.

El Club Constancia te una mala
ferida de la que alguns pensen que
pot arribar a desaparèixer. Espe-
rem que no acabi així
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