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aula
REVISTA DE SINEU

Editorial

Presentació

S
empre és difícil presen-
tar un producte nou i
més si es tracta d'un
producte cultural com
aquest. Aquesta revista
pretén omplir el buit

existent en el camp de la comuni-
cació a Sineu. Els nostres veins
més propers (Llubí, Sant Joan,...) ja
fa temps que tenen un mitjà per
informar-se del que succeeix al
seu poble. En canvi, al centre
neuralgic de l'illa, que fou seu del
palau del rei en Jaume, que con-
serva la fira agrícola més impor-
tant de les hies Balears, que manté
un casc antic més o menys ben
conservat, que és conegut pel seu
mercat del Dimecres, pels seus
cellers i per la disbauxa de les nits
dels caps de setmana, encara no
tenia cap medi de comunicació
propi. Esperem que aquesta revis-
ta que teniu a les mans suplesqui
aquesta mancança.

Com sorgeix, però, "Baula"?
Un grup de joves forem convocats
devers setembre a una reunió a la
biblioteca municipal. La finalitat
era intentar mobilitzar un poc el
jovent sineuer, molt poc actiu i
potser, fins i tot, passota. De fet el
grup d'Esplai "Sa Barcella" i els
clubs esportius funcionen bè, però
poc més quant a joves. Idõ es va
parlar de crear una associació
(hidica, cultural,...) on hi hauria
un grup excursionista, es montaria
una radio municipal, es farien cur-
sets, tallers, conferències, i tot all()
que pogués interesar al jovent.
Això ha quedat encara un poc a
l'aire, pens) d'aquí ha sorgit
"Baula", que ja és una realitat.

Malgrat el seu origen,
"Baula" és una publicació que no
vol arribar només als joves sinó a
tots els grups d'edat. Volem arri-
bar a tots els sectors i a totes les
inclinacions ideològiques i políti-

ques. Volem que ens llegeixin els
pagesos, les mestresses de casa, els
comerciants i els estudiants. Ho
constatareu només fullejant-la i
comprovant la diversitat de temes:
des d'informació estrictament
sineuera (política, cultura,
esports,...) fins a altres de caire
més divulgatiu sobre temes gene-
rals, que s'aplicaran a la realitat
sineuera sempre que sigui possi-
ble (educació, psicologia, literatu-
ra, oci,...). El nom mateix de la
revista ja evoca aquest esperit:
volem entrar a totes les cases.
Volem a més que el sineuer que
vulgui hi col.labori: hi ha una sec-
dó de pagines obertes on tothom
pot aportar el seu material (escrits,
opinions, cartes al director, dibui-
xos, poemes, gloses, còmics, foto-
grafies,...) fent-ho arribar a la
bibliotecaria de l'Ardu Municipal.
Agrairem que si algú coneix algun
fet que pugui ser noticia ens ho
comuniqui. El local de la revista
és, fins que no tinguem un Hoc
més adecuat, la biblioteca munici-
pal.

A part del fet explícitament
informatiu de la realitat municipal
i comarcal que tenen les publica-
cions de la nomenada premsa
forana, s'atribueix una segona
fundó a aquestes publicacions: la
recuperació de la normalitat pel
que fa a l'us de la nostra llengua.
Assumim també aquesta finalitat.

"Baula" tindrà una periodi-
citat inicialment trimestral.
Esperem que aviat poguem
ampliar-la i passar a bimensual.

La revista es presentarà,
però, per ella mateixa: girau pagi-
na i fullejau-la... I gracies per Ile-
gir-nos!.
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Na Magdalena Gill:
Devuit anys de servei
al poble.

E n aquest article intentarem
conectar amb la gent del
poble; no fara falta tenir

cap característica especial, sim-
plement que ens pugui contar
qualque cosa que ens interessi a
tots, Així, idõ, podrà ser qualse-
vol de vosaltres o el veinat de
més aprop; abarçant tot l'ambit
social des del mestres de la llei,
fins als camperols que ens puguin
contar com es viu la temporada
de sembra i sega.

En aquest primer número hem
volgut entrevistar a una persona
admirable pel seu gran treball i
responsabilitat, i que sovint passa
dessapercebuda pels veinats de
Sineu, ella és na Magdalena Gili,
més coneguda com na
Magdalena de l'Hospital. A tra-
vés d'aquestes unies sabrem com
ha estat i és el dia a dia d'aquesta
emblemàtica persona.

Tocàrem a les portes i ella ens
rebé amb la seva gran amabilitat i
simpatia que la caracteritzen i
amb ella en Miguel Mariano que
amb la seva gran memória li
ajuda a recordar moltes anècdotes
passades.

- Primer de tot ens agradaria que
ens contasses com vas passar la
vida i com comença aquesta his-
toria?

De jove feia feina a Reina
Esclaramunda, una casa de modes de
Palma, alla vaig coneixer a una famí-
lia sueca que necessitava una criada i
que els cuidassin els fills, i com jo i el
meu home necessitavem diners accep-

tarem i hi anarem amb el viatge
pagat. Un cop allà, es va saber que el
Rei Gustav cercava personal de servi-
ci i per guanyar més hi vaig anar, el
meu home feia feina a un restaurant i
els divendres i dissabtes feia el jardí
de la casa del Rei. Hi yam estar uns
vint anys, pen) com que el meu home
estava malalt i anyortivem Sineu yam
decidir tornai; però el Rei em te dit
que hi puc anar quan vulgui, que hi

...el Rei Gustav cercava
personal de servici i per
guanyar més hi vaig
anar, el meu home feia
feina a un restaurant i
els divendres i dissabtes
feia el jardí de la casa
del Rei...

tenc el plat i la cullera. Fa 18 anys
vinguerem i com que no tenia feina el
batle Gabriel Gravó cercava personal
i em va contractar 1 no tenc res a dir:
m'hi han tractat sempre bé, ara ja
tenc edat per retirar-me però com que
no troben ningii encara i soc jo.

- Perquè decidireu accepter

aquesta feina i què va ésser el que
us va atreure més?

Quan vaig venir no tenia feina i
necessitava doblers. No vaig tenir
poi; a través dels anys s'agafa l'expe-
riencia, els estim molt són la meva
família, els meus nins, em sabria greu
deixar-los.

- Un dia qualsevol, quines són les
teves tasques? Com passau el dia?

Ens aixecam damunt les 6'30 ja que
ells tenen poca son, vaig a la cuina i
els prepar el café amb llet i galletes, a
les 7h. vaig als dormitoris, els rent i
faig els Hits. " Bel cos que vols cos
que desitges" Després cur les ferides
a mad() Bel "Bel que val Bel que
desig", que és una dita seva, la gent
la coneix per aixo és la que em du més
feina de tots però ara ja està més bé.

En Miguel Mariano m'ajuda a arre-
glar el jardi i un cop a la setmana
feim la capella neta. A les 15 h me'n
vaig una estona, després, damunt les
19H sopam de pa amb oli amb sardi-
nes i fruita, miram la tele i devers les
21'30h anam a dormir.



- Trobes que la teva feina esta ben
valorada, que la gent se'n adona
de la gran responsabilitat que
tens?

Sí, no em queix de l'Ajuntament, tot
el personal es porta molt bé amb
nosaltres, els met ges també, tenim el
que hem de menester. Pere) trob que si
tots ens ajudassin estaríem tots
milloi; perquè per exemple hi ha frui-
ta que es perd i no duen res, vaja
tampoc hi ha el perquè ja que tot ens
ho paguen, no és com un temps que

això es mantenia del poble però jo ja
no ho he vist, no hi ha la misèria que
hi havia un temps perquè tots
cobram, encara que ens queixam i la
veritat és que mai havíem estat tan
bé.

- Hi ha res que trobis a faltar, pot
ser la manca de llibertat o tot es
compensa?

No trob a faltar res, ara fa un mes
vaig demanar el dijous lliure i aquest
dia ve la d'acció social, si no és
festa.Me'n vaig de les 9h fins devers
les 17h pero ja deix totes les feines
fetes i arreglades. El bon Jesús m'ho
compensa, la seva ma poderosa m'a-
juda molt, aquí dins casa, ja que
quan es posen malalts no sofreixen

...Quan havia de
cuidar a unes 16 perso-
nes, i no tenia rentadora
i havia de rentar amb
els punys...

molt temps, el bon Jesús encara ens
estima, però jo estic molt bé. Som
feliç

- Quina ha estat la vegada que

has hagut de cuidar més persones
i quan ha estat la vegada que ho
has passat més malament?

Quan havia de cuidar a unes 16 per-
sones, i no tenia rentadora i havia de
rentar amb els punys, en aquell
temps no estava subvencionat per
l'Ajuntament sinó que les que s'en-
cuidaven eren en Pedro Llull, en
Tomeu Castanyer i en Rafel de ca'n
Felip. L'Ajuntament nomes fa uns 12
anys que ho subvenciona. Pere) la
veritat és que ara sóc una senyora.

Llubí a rentar-se i també li rent la
roba.

Per poder fer aquesta feina qui-
nes característiques ha de tenir la
persona adequada?

Ha de tenir molta paciència, se'ls ha
d'anar en bones, sense cridai; ja que
sinó s'empipen més i sobretot se'ls ha
de donar tota l'estimació.

- Trobes que aquest local reuneix
totes les condicions o hi fan falta
millores?

Si estas millor hi vendria més gent,
però encara no es fa ja que esperen les
ajudes del Govern però encara no ha
aiTibat res, hi ha residències que
reben molts de diners i aquí no arriba
res.

Abans tots estaven dins una habita-
ara cada un en té una, però són

poques, a més, els taulons es prodei-
xen, necessiten ma de metge.

- Quina és la teva opinió damunt
els joves, creus que s'interessarien
per fer una feina com la que fas?

Crec que no, no volen yells, no els
volen cuidai; només volen fer les
hores justes de feina i partir. Potser
que a residencies modernes sí que hi
anirien pen') aquí no.

- Ja per acabar vol aprofitar per
dir res?

Salutacions a tot el poble i gracies per
tot.

- En aquets moments quin son els
membres que formen aquesta
petita família?

Cinc estam sempre aquí, llavors 3
dies a la setmana ve un home de	 Pere Joan Niel!
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Oli Adulterat
(Redacció). Fa unes setmanes la
Conselleria de Sanitat del Govern
Balear va detectar, principalment a
les comarques del Pla i del
Raiguer, una xarxa de distribució
d'oli adulterat. L'oli, que es venia
com a oli d'oliva, era en realitat
una mescla d'olis de diferents pro-
cedències: oliva, girasol i colza.
Aquest oli no anava etiquetat i es
venia molt més barat que els
demés. A l'estat espanyol la mes-
cla d'olis es prohibida (recordau el
cas de la colza, ara fa 10 anys). El
nudi d'adulteració estaria en el
triangle format per les poblacions
de Selva, Caimari i Inca. La com-
pra d'aquest oli era fàcil al mercat
del dimecres, cosa que va requerir
la publicació d'un Ban per part del
baile, alertant sobre el fet. Segons
la Conselleria l'oli no era tòxic
però es venia il.legalment.

Tragic succés.
(Redacció). Un home, Jaume
Bunyola, "En Lió", de 60 anys (tot
just s'acabava de jubilar) va morir
dimarts dia 7 de Novembre a
causa de les cremades que va patir
quan es disposava a prendre foc a
la xemeneia. Pareix ésser que es va
errar de llauna de combustible i va
agafar la de benzina enlloc de la
de petroli. El contacte del combus-
tible amb les flames provoca una
explosió que l'agafà de ple. La
seva dóna, Maria, també resultà
ferida en intentar ajudar-lo. Jaume
Bunyola fou traslladat d'urgències
cap a Son Dureta i d'allà cap a
Barcelona. Va morir pel camí. El
fet va causar una forta consterna-
ció en tot el poble i especialment
en la seva barriada.

Ajuntament.
(Ajuntament). L'Ajuntament vol
aprofitar aquesta secció de la
revista com un medi Ines per a ofe-
rir als sineuers un dels valors més
necessaris i importants d'una

societat: informació.
- Pla d'obres i serveis del 96:

* Acabament vial de circumvala-
ció.

* Evacuació aigües pluvials zona
Mercat.
* Placeta del Punt d'Assistència

Continuada (PAC).
* Asfaltat carrer de les Penyes.

- Mercat: es vol acondicionar el
mercat d'animals pel dimecres,per
això es fan gestions amb la
Conselleria d'Agricultura pel mer-
cat de porcs.
- Joves: s'ha duit a Ple l'aprovació
d'una Oficina de Informació
Juvenil a la seu de la
Mancomunitat (Petra), i un Punt
d'Informació Juvenil al nostre
poble. Si hi ha qualcia interessat en
prestar els seus serveis en aquest
punt, es pot adreçar a
l'Ajuntament, sempre i quan ten-
gui el títol de BUP o FP2.
- Seguretat: millores en l'equipa-
ment tècnic de la Policia Local:
entre d'altres adquisició d'un
cotxo adequat al servei de la
Policia
Municipal.
- Sa Plaça: es durà a terme un con-
curs d'idees per a la reforma de la
plaça de la vila.
- Informació: s'instal.laran uns
taulons informatius a diferents
punts del poble
- Festes: les festes locals de l'any
1996 seran Sant Antoni i el dia del
nostre patró, Sant Marc.
- Neteja: s'ha aprovat la sol.licitud
per a adquirir una màquina grana-
dora per a agilitzar les tasques de
neteja del poble, sobretot, pel
dimecres. Aquesta màquina la
proporcionarà el Govern Balear.
- Residus: el grup electoral
Sineuers Independents va presen-
tar una moció contra la incinera-
dora de Son Reus, demanant una
moratòria en la seva posta en
marxa i defensant altres alternati-
ves en l'eliminació dels residus
sòlids. D'aquesta moció s'ha infor-

mat al GOB, al Govern Balear i al
CIM.
Per a qualsevol tipus d'informa-

ció us podeu adreçar a les oficines
de s'Ajuntament.

S'Ajuntament us vol desitjar un
feliç any 1996 on no falti benestar
i informació.

Més benzina.
(Ajuntament). Es vol construir una
altre benzinera a Sineu, a l'autovia
d'Inca. L'ubicació d'aquesta plan-
teja uns inconvenients i uns perills
no tan sols de trànsit sino també
paisatgístic, ja que es troba aprop
d'una curva i en un lloc amb una
panoràmica excel.lent.

Institut a Sineu.
(Redacció). El passat divendres 24
de Novembre el PSIB-PSOE orga-
nitzà una conferencia-col.loqui a
la casa de cultura amb el títol
"Institut de secundària a la
Mancomunitat del Pla: on i per
que?". Segons el secretari de rela-
cions institucionals del Ministeri
d'Educació i Ciencia (MEC) el Pla
d'inversions del Govern contem-
pla una partida destinada a l'insti-
tut de secundària de Sineu per
l'any 1997. Pareix idel, que una de
les reivindicacions més importants
de Sineu és una realitat. Tanmateix
cal esperar el resultat de les prope-
res el.leccions generals: una victo-
ria del PP podria desviar la priori-
tat de la ubicació del centre d'en-
senyança cap a Sencelles o altres
poblacions.

Restauració Església.
(Redacció). Continuen les obres de
restauració de l'Església. La
col.lecta de la missa del segon diu-
menge de cada mes serà invertida
en el pagament de les obres. Ara,
com sabeu, les misses es fan a San
Francesc, amb una cabuda de
només una quarta part.

'W‘



Un dimecres de 
FER DfHECRES	 E

novembre.

N o se si feia serena o si no

estava bó. Per() de bon

mati ja feia un fred que

enredava.

De ben demati tots els que volen

un trast per vendre, sia com sia,

quatre "xutxeries" de 350 pts.,

corren darrera el Saig.

Una placera es queixava que li

havien deixat un cotxe damunt el

seu trast i crida la Policia Local,

dient que no pot montar la parada.

Vaja, quins problemes de bon

demati, ja que el cobre no es

conegut de Sineu. Bono, Bono,

Bono.

Dos venedors s'han discutit per

mor del trast que tots dos volien

es mateix, i un H ha pegat a l'altre

amb un ferro al cap fent-li un bon

trenc, a cridar a la P.L., cap al

P.A.C. i denúncia en marxa. I es

que la gent no controla els seus

impulsos.

A mitjan demati el sol ja encalen-

teix de valent i la gent es treu les

jaquetes,	 vaja quin temps

enguany més rar, ni plou ni fa

fred.

Top en "Toni d'es cassettes", que

encara va mes encès que un misto,

perque el dia de la Fira de Sineu

varen requisar un sac ple de Hoses

i diu que avui no li ha anat gaire

bé, però que si demà fa un bon

Dijous Bò, anirà a Lluc, per agrair-

ho a la Verge i que espera que sa

Fira de sa Perdiu, li sia molt

millor, per poder

•••• vendre moltes

gàbies i raconeres.

Una dona que

passa, per davant

l'Ajuntament, m'ha

dit que els regidors

anaven molt mu-

dats i de tants que

n'hi havia s'ha pen-

sat que hi havia

festa major a

l'Ajuntament.

Iclò no, no hi havia cap festa

major a l'Ajuntament, sinó que el

nostre President D. Cristòfol

Soler, venia de visita oficial a

l'Ajuntament, i segons m'asse-

guren bones llengües diuen que

ha promès que durà coses per

Sineu; una màquina per agranar,

un cotxe per la P.L. i 5 milions de

pts. per començar a empedrar el

mercat del Fossar- Aixó es diuen

visites!.

Quant als preus de l'aviram, hem

parlat amb en Miguel Nicolau

(Costitx) i

ens ha donat els seguerits preus:

Polls	 300 pts/ud,

Anneres 300 pts/ud,

Indiots	 500 pts/ud,

Faraones 300 Pts/ud,

Coloms	 200 pts/ud,

Conills	 400 pts/kg,

Conills petits 900 pts/ud,

Oques	 2000 pts/ud,

Paó	 3000 pts/ud,

Faisans	 1500 pts/ud,

Perdius	 1500 pts/ud.

I els preus d'en Rafel Oliver

(Pbrtol) són

Polls
	

175 a 350 pts/ud,

Indiots
	

500 pts/ud,

Indiots de pés 350 a 400 pts/kg,

Anneres 225 a 250 pts/ud,

faraones 300 a 350 pts/ud,

Quics	 400 pts/ud,

Perdiu	 1500 pts/ud,

Gallines joves 400 pts/ud,

Gallines Nielles 250 pts/ud.

Pel que respecte a la ramaderia,

la Conselleria d'Agricultura i

Pesca del Govern Balear, te en

marxa les següents subvencions:

A partir de dia 7 de Gener de 1995,

comença la subvenció per la Prima

OVÍ-CAPRÍ i VAQUES NODRIS-

SA.

A partir també de dia 7 de Gener

fins a finals de Febrer de 1996, hi

haurà el plaç obert per la subven-

ció de CEREALS.

Antoni Frau
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Qué i perquè
esplai?.
(Joana M. Antich, Joana M. Mestre).

A bans de començar a parlar
del que és l'Esplai (pro-
pers nombres de la revis-

ta) volem presentar aquestes pàgi-
nes on trobareu informació per tal
que ens pogueu conèixer un
poquet més, i de més aprop,
volem que aquestes pàgines
siguin un intercanvi entre els que
som de Sa Barcella i els lectors de
Baula. Per això són unes pàgines
obertes a qualsevol tipus de críti-
ca, opinió, suggeriment,...

Així doncs, trobàvem que en
aquest primer article haviem de
començar des del principi expli-
cant un poc quina és realment la
nostra tasca i per què ens dedicam
a ocupar un temps lliure, ara que
precisament els al.lots no en tenen.

Moltes vegades, més que
arribar a una definició, és més fàcil
començar dient "el que no és".
Així idò, l'esplai no és tan sols un
Hoc per passar els dissabtes hora-
baixa, no són només acampades
ni, de cap manera, una escoleta
d'infants.

A l'esplai volem educar amb
uns valors que creim que el dia de
demà, quan els nins siguin ja per-
sones majors, serviran per a can-
viar una miqueta la societat, tan
materialista. Ara, això no vol dir

que anem en contra de la societat,
sols volem ser critics i no acceptar
tot el que se'ns posa davant els
ulls.

Així, d'aquesta manera, si
veniu a veure que és l'esplai un
dissabte horabaixa, segurament
n'agafareu una idea equivocada,
perquè l'esplai és un caramull de
sentiments, d'emocions, de sensa-
dons... que pensam que ens fan
més persona, que si no ha estat
viscut és molt difícil expresar-ho
en un troç de paper, que si no ho
estimes i no t'hi afiques és molt
difícil captar l'idea des del punt de
vista de l'observador

Ara vé la qüestió més difícil,
perquè esplai en els temps corren?
Per què els monitors volem perdre

un temps, desinteressa-
dament, a fer aquesta
tasca? Tots sabem que en
dues hores a la setmana
és molt difícil canviar el
món, però també sabem
que si sembram la llavor,
la planta de mica en
mica pot anar creixent
per ella tota sola.

Els monitors vos
podem assegurar, que és
molt agraït observar
com aportam el nostre
granet d'arena. Pensam
que és una manera de

ser voluntaris, i també és una
manera per a noltros de crèixer
com a persones, perquè és un
"donar i rebre" a la vegada.

En resum:
Una tasca, la de fer un món

més lliure on l'important no són
els doblers, si no els sentiments.
Moltes vegades el que no es pot
tocar té més valor que tot el que
poguem veure.

Enguany n 'hem estat noran-
ta potser qualque dia el poble
sigui una sola veu: Sa Barcella, i
dos colors: el Verd i el Groc.

"Tot el que no es dóna es perd"

Els monitors de Sa Barcella
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Que feim amb
els fems?

Amb l'aprovació per part
del Govern Balear del Pla
de Residus Urbans es

decidí que la totalitat dels ferns
que es produiran anualment a l'i-
Ha, uns 300 milions de kilos, seran
incinerats, és a dir, cremats. Això
vol dir, a nivell de resultats, que
300000 tones de residus sòlids es
transformaran, cada any, en fums,
cendres, dioxines i productes con-
taminants i tòxics. Això és, a més,
part del que ingerirem (per què es
produiex contaminació de les
aigües) i respirarem (contaminació
de l'aire). Les emissions atmosfèri-
ques de la incineradora que Tirme
fa a Son Reus (entre Palma i
S'Esglaieta) poden provocar, a la
llarga, des de disminució de la
productivitat sexual fins a cancers
de molts tipus, passant per altera-
dons molt diverses en les defenses
naturals del cos.

Tot d'una es feu sentir la veu de
les organitzacions ecologistes
(GOB i Greenpeace) i partits poli-
tics de l'oposició. EU i Els Verds
s'oposaren a la mesura, com
tambè el PSM-NM, ja des del pri-
mer moment. El PSM-NM va
moderar-se un poc en aquest
aspecte a rel del seu pacte al
Conseil Insular de Mallorca (CIM)
amb PSOE i UM. PP, PSOE i UM
sempre s'han mostrat favorables a
la incineració. Mentres els ecolo-
gistes proposen les polítiques de
reciclatge i recollida sellectiva, el
Govern Balear insisteix en que no
existeixen alternatives a la incine-
rack) i que és el mètode idoni.

Que hi ha en una bossa de ferns?
De cada 10 kilos de ferns, 4 són
matèria organica (residus d'ali-
ments, com ossos, espines, pen de
la fruita,...), 2 són paper i derivats
(cartró,...), 1 és plastic (especial-
ment bosses de compra i envolto-
ris de productes), 1 és vidre (cada
vegada menys ja que es va substi-
tuint per plastic o Tetra-bik), i els 2
restants són metalls (11aunes de
conserves, pots,...), roba i altres.
Aquests residus són recollits cada
2-3 dies per les empreses encarre-
gades i són acumulats, actual-
ment, en abocadors, siguin legals
o il.legals, produint mal olor, iMci
d'incendis, contaminació d'aqiii-
fers, etc. Tot això, si es crema, que
és el que farà la incineradora, es
transformarà en cendres que ocu-
pen mês poc volum que els resi-
dus originals (un 50 % del volum
original). A Sineu la recollida de
fems es gestionada per un conveni
amb la Mancomunitat del Pla i
l'empresa que la du a terme és
FCC (Fomento de construcciones
y contratas).

Que proposa el GOB? El grup
ecologista proposa la reducció en
l'origen, la recollida sel.lectiva, el

compostatge i el reciclatge. Que
volen dir tots aquests termes? El
primer es refereix a evitar tant com
sigui possible el consum de pro-
ductes no reciclables o reutilitza-
bles. El segon, recollida sel.lectiva,
és separar els diferents tipus de
fems segons la seva composició
(actualment la recollida és indis-
criminada). Els residus organics es
transformarien en compost (adob),
tercer punt, útil per a fertilitzar la
terra. La resta de residus es dividi-
rien en dues fraccions: una forma-
da per tots aquells material que es
poden reciclar (vidre, paper, etc),
quart punt, i l'altre que no es pot
reciclar i que s'incineraria. Amb
tot aixe, el volum final del material
seria del 30 % o menys.

Encara que la política de recollida
seLlectiva i reciclatge sigui avui
encara molt minsa és millor que fa
uns anys. A Sineu disposem, més
o menys des de les passades elec-
cions municipals, d'un Punt Verd
de recollida sel.lectiva de diferents
materials, que depén del CIM. No
obstant es troba en el pol.ligon, un
Hoc un poc arraconat i allunyat del
centre. Hi ha gent que ni l'ha vist
mai i que ni sap que n'hi ha un
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Ntota
SINEU

Sineu, Sempre de festa!!!

(afirmació constatada per aquesta
revista). Un Punt Verd no és massa
brut ni fa excessiva olor i s'hagués
pogut col.locar,segons l'opinió
d'algunes persones, en un Hoc més
avinent (a Pollença el tenen en una
plaça i a Inca al costat de l'institut,
per posar exemples). En els
darrers anys, a més, s'han col.locat
papareres en els carrers més cèn-
trics del poble, però és evident que
són insuficients. Per altra banda, al
Mercat hi havia un contenidor de
paper i un de vidre: avui ja només
hi ha el de paper.

En el darrer Ple es votà una moció
presentada als diversos ajunta-

ments pel Gob sobre la incinera-
ció. Com a nota a destacar, el vot
del balle Andreu Mates fou dife-
rent al de la resta del grup
Sineuers Independents. Mates, afi-

hat al PSM-NM, tè un càrrec al
CIM i ha de votar en conseqüèn-
cia.

Miguel Puiggròs



Neix un grup de trescadors.

A Sineu esteim posant en
marxa un grup de gent
jove amb ganes de fer sor-

tides i excursions.

En aquestes pagines anirem
contant totes les nostres aventures.
Ho explicarem de tal manera que
també puguin servir com a guia
d'itineraris.

Les nostres sortides
seran molt variades. Hi
haura excursions de mun-
tanya per la Serra, amb
alguna acampada de dos o
més dies; hi haura passeja-
des amb bicicleta pels
camins carreters del Pla;
visites a llocs d'interés i
també algun viatge fora de
l'Illa.

Les excursions de
muntanya començaran amb
rutes senzilles fins que estiguem
més preparats per fer tirades més
llargues. Farem les classiques: els
puigs més coneguts com l'Ofre, el
Massanella, el Teix... també anirem
a llocs com Sa Costera, Sa Cova de
Ses Bruixes, S'Avenc de Son Pou...
I anirem a descubrir coses noves i
rutes més amagades.

Per fer aquestes excursions
només necessitarem unes botes de
muntanya, una motxilla, roba
cómoda i ganes de fer salut.

Les passejades amb bicicle-
ta seran pel Pla. Passarem sense
presses entremig dels camps cap
als llogarets i possessions més
amagades, anant pels camins
carreters, per on quasi no hi circu-
len els altres vehicles. Parlarem
amb el pagesos, demanarem si ens
deixen visitar les cases, coneixe-
rem els noms dels llocs i el seu

encant.

Per fer aquests itineraris no
necessitam cap bicicleta especial;
aim!) si, ha d'estar en bones condi-
dons.

Les visites es faran als llocs
que tenguin més interés per a tot-
hom. Nosaltres proposarem, per

exemple, visitar llocs on hi hagi
restes arqueològiques, el Museu
Botanic de Sóller on han reunit les
espécies vegetals autòctones de
Mallorca, al Parc Nacional de
Cabrera, demanarem si podem fer
una visita a l'Observatori de
Costitx...

També ens agradaria orga-
nitzar, un pic a l'any, una ruta fora
de Mallorca. Es podria fer per
exemple a un Parc Natural dels
Pirineus o d'Andalusia, una tra-
vessa per la Serra de Cazorla o per
Las Alpujarras, el Camí de
Santiago en bicicleta o qualsevol
altre itinerari a la Peninsula o a
l'estranger.

El que volem és sobretot
divertir-nos però també ens agra-
da trescar món, conèixer gent i
saber més coses del nostre entorn.
Per això a les excursions i sortides
observarem la flora i la fauna, l'ar-

quitectura tradicional, cercarem
les restes prehistòriques, poblats i
coves, els noms dels llocs i el seu
significat i totes aquelles coses que
formen part del patrimoni i la cul-
tura.

Proposarem fer, entre tots,
un recull de les nostres aventures i
descubriments en una guia de

camp amb fotografies,
dibuixos i escrits. També es
faran diapositives i ens tro-
barem per veure-les tots
plegats.

Esta previst fer una
sortida mensual. Ens troba-
rem sempre a les 8,15 del
mati, per sortir a les 8,30 en
punt, al Mercat, devora
l'Abeurador.

Si hi estau interessats
vos hi heu d'apuntar com a

mínim tres dies abans de l'excur-
sió, telefonant a en Jordi al
52.03.51

Només s'ha de dir quants sereu i si
teniu vehicle o no.

Els primers itineraris pro-
gramats són:

Anima't a venir amb nosal-
tres! i... fins aviat!

Jordi Ramis Ferriol
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GUIA DELS BONS COSTUMS

Cossos
Danone.

T ots hem sentit parlar qual-

que vegada de la "Cultura

del Danone". La nostra

societat es mou dins uns "canons"

de bellesa que, moltes vegades,

esdevenen massa rígids.Fins ara,

estar al dia en el que a moda es

refereix era patrimoni ben bé

exdusiu de la dona. Pero l'home,

en aquets darrers anys, també

s'està incorporant cada vegada

més dins la "roda de la bellesa".

Aquesta, podríem dir, subcultura

està constanment present dins la

nostra vida quotidiana: la televi-

sió, amb els seus "spots" publicita-

ris i les seves series estil "MELRO-

SE PLACE"; la premsa escrita,

amb la seva publicitat de gabinets

de bellesa i gabinets professionals

per el tractament dels problemes

de sobrepès; la premsa del cor, així

com els ben coneguts concursos de

bellesa i les passarel.les d'edbidó

de les millors creacions dels dis-

senyadors de moda.

Pretendre tenir un cos quasi per-

fecte, amb músculs ben formats ( a

força de moltes hores de girnnas) i

anar sempre a la darrera en quan a

moda es refereix, arriba, en alguns

casos a convertir-se en una verta-

dera "obssessiC, derivant en pato-

logies com per exemple l'anoroda,

tan de moda avui en dia. Per qué,

és clar, la majoria de mortals no

entram dins dels canons de bellesa

establerts de 90-60-90.

En tot i això, aquesta subcultura

també té la seva part positiva. En

els darrers anys la gent va

començant a donar molta

importancia a tots aquells aspectes

més relacionats amb la salut. Per

què per aconseguir un cos sa per

defora cal tenir també un cos sa

per dedins. L'esport, una dieta

equilibrada deixar de banda

substancies adictives com pugui

esser el tabac, són actituts i com-

portaments sobre els quals es va

concienciant cada vegada més.
Sabem que moltes malalties com

els trastorns cardiovasculars, la

hipercolesterolemia, la hipertensió

i d'altres, es poden prevenir, i en

els casos en que ja es pateixin

reduir les seves consequéncies

més negatives, amb un poc d'exer-

cid físic, una bona dieta i fora

alcohol ni tabac.

Des de aquestes pagines us

volem proposar uns petits secrets

que, a totes aquelles persones a les

quals ens preocupa el físic

i la nostre imatge corporal,

ens ajudara a lluitar contra

el sobrepès i la "gola".

- Separar l'alimentació de

totes les altres activitats.

S'ha de limitar els llocs i

moments on es menja.

- Fer que els aliments alts

en calories no estiguin dis-

ponibles, no cridin l'aten-

ció i que siguin difícils de

preparar. No comprar ali-

ments preparats de moltes

calories. Comprar sempre els

comestibles amb l'estómac ple.

Reduir les racions de menjar.

Utilitzar plats menys fondos i de

petit diàmetre. Retirar el que sobra

abans de començar un nou plat.

- Menjar poc a poc. Enviar-se una

mossegada abans d'agafar la prò-

xima amb la cullera o la forqueta.

Retrassar segones racions.

- Evitar l'alimentació innecessària.

No menjar qualque cosa per què

s'ha pagat o per què s'hauria de

tirar. Deixar petites porcions de

cada plat sense menjar.

Ja ho sabeu, el que és vertadera-

ment important és agradar-nos a

nosaltres mateixos.

Marisan Catalán
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A taula! és el que totes les
famles deim a l'hora de
seure per menjar. D'això

parlarem en aquesta secció: de l'a-
limentació, del menjar. M'agra-
daria poder oferir-vos alguna cosa
més que un grapat de receptes,
que fàcilment podem trobar a
qualsevol llibre de cuina. Per això
intentaré donar, amb cada article,
unes pautes dietètiques que ens
ajudaran a seguir una alimentació
rica, variada i saludable. No pen-
seu que vos parlaré de menjars
estranys o complicats. M'agrada
aplicar els estudis que es fan refe-
rents a la forma d'alimentar-se, al
menjar senzill i tradicional; perquè
pens que els nostres avanpassats
en algunes coses no anaven gens
errats.

El món de la cuina, la dietè-
tica i l'alimentació és realment
apassionant. Cuinar és un art,
també és l'expressió de la manera
de ser d'un poble, forma part de la
seva cultura, de les tradicions.

El menjar serveix per nodrir
el nostre cos, per mantenir-lo sa i
fort. I saber fer això, amb modera-
ció, ja és molt. Per?) cuinar o men-
jar també és un fet social. La majo-
ria de les vegades, quan volem
consolidar una amistat o fer con-
tents a uns parents els convidam a
dinar o a sopar. Fins i tot amb un
bon plat podem enamorar al nos-
tre estimat o a la nostra estimada.
Ja ho diu la cançó:

Si vols que et festeig, dam coca;
si vols que t'estim, bunyols;
si vols que me casi amb tu,
dam brossat i robiols.

Això si, per a produir l'efec-
te, ha de ser cuinat per a nosaltres

mateixos!
També quan anam de viatge

una de les coses que hem de fer, si
realment volem conèixer la regió o
el pais, és probar els seus plats. Si
ho pensam, veurem que gran part
de la nostra vida gira entom al
menjar, més encara si el volem cul-

tivar nosaltres mateixos. Facem
iclò, que resulti un gran plaer!

Avui vos vull parlar de carxo-
fes, perquè n'és el temps i perquè
així començarem parlant de ver-
dures i hortalisses, les meves pre-
ferides. Hem de saber que la
importancia nutritiva de les ver-
dures esta en la quantitat de vita-
mines i sals minerals que aporten,
indispensables per a mantenir la
vida. Algunes d'elles com la col-i-
flor o el julivert contenen més vita-
mina C que les taronges.

Una altra avantatge per la
qual també es fa necessaria una
alimentació rica en verdures és la
fibra que proporcionen, la qual
cosa ens facilita l'eliminació de les
toxines.

Ara bé, les verdures són
pobres en grasses, hidrats de carbó
i proteines per la qual cosa, si bé
són indispensables en una dieta
sana, cal combinar-les amb altres
aliments més energètics com les
llegums, els cereals, els fruits secs,
els ous, els productes làctics i, si es
vol, la cam i el peix.

La carxofera, la
nostra amiga

Diuen que la carxofera és una
parenta próxima del card comú.
Sembla que és el resultat de molts
segles de conrar el que primer era
un card, a l'hort. La carxofera, les
fulles de la planta i la flor, que és la
carxofa, tenen propietats medici-
nais. Es molt bona pels diabètics o
pels que tenen "sucre" ja que dis-
minueixen la quantitat de glucosa
a la sang. També són bones contra
les infeccions del fetge i indicades
per a les insuficiències hepatico-
renals i l'arterioesclerosi; es diu
que fins i tot pot contribuir a
reduir el nivell de colesterol.

La millor manera d'aprofitar
aquestes propietats és prenent el
suc de les fulles fresques de la
planta: es piquen per extreure'n el
liquid i es mescla amb aigua ensu-
crada o fins i tot amb vi perquè
resulta amargant. També es poden
prendre les fulles en infusió (dei-
xant-les 10 min. en aigua calenta)
o en decocció (es posen amb aigua
freda al foc i es fan bullir de 5 a 10
min.): es cola i s'endolceix amb
mel o amb sucre. Se pot prendre
varies vegades al dia (no més de
tres), millor en dijú, durant peno-
des curts (per exemple set dies) i
descansant el doble de temps (en
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aquest cas catorze dies).
Una altra utilització de la

carxofera és la seva flor, d'un blau
lilós encès. Serveix per a fer cua-
llar la llet, per a formatjar.

La carxofera és una planta molt
fàcil de cultivar, les podem tenir a
qualsevol vorera i no necessiten
quasi bé res per a créixer i donar-
nos el seu fruit. Es sembra d'es-
queix, separant les petites que sur-
ten devora la planta mare, sense
molta rel. Podem sembrar-ne de
dues castes: les blanques o "foras-
teres", durant els mesos de juliol i
agost, i les morades o "mallorqui-
nes", més fortes i més ben adapta-
des a la nostra terra, que es sem-
bren de novembre a gener.

Si les sembram nosaltres matei-
xos tendrem tota una série d'avan-
tatges, entre elles les més impor-
tants:
-sabrem segur que no l'han esqui-
tat ni li han posat altres productes
químics
-serà acabada de collir i per tant
contendrà totes les seves propie-
tats. Una verdura quan més temps
fa que s'ha collit, més vitamina C
perd.

I, si no podem tenir les nos-
tres pròpies carxoferes quan anem
a "fer dimecres" ens hem d'asse-
gurar que:
-són sembrades a Mallorca. Si són
de fora probablement farà molt
més temps que s'han collit. A més
així ajudam a mantenir l'economia
dels nostres pagesos
-són de cultiu biològic, és a dir que
no s'han utilitzat addos químics,
pesticides ni insecticides. Els estu-
dis han demostrat que els aliments
procedents de l'agricultura biolò-
gica a més de no contenir cap pro-
ducte que pugui ser perjudicial,
tenen més minerals i vitamines
que un producte no biològic.

Una altra cosa a tenir en
compta: ha de ser de temporada ja
que tot el que ha crescut en el seu
temps, sense ser forçat, és més
saborós i ric en propietats. La tem-
porada de les carxofes blanques va
des del novembre fins a l'abril. Les
morades solen donar el seu fruit
entre el març i el maig.

Com podem cui-
nar les carxofes?

Les normes que donarem aqu'

per a cuinar les carxofes serveixen
igual per a qualsevol tipus de ver-
dura o hortalissa:

1) Materials:
-Mai hem d'utilitzar olles d'alumi-
ni. Pot arribar a ser molt perjudi-
cial per a la salut.
-Els materials millors per a cuinar,
els més sans, són el fang i l'acer
innoxidable per a olles i greixone-
res, el ferro per a les paelles i el
vidre "pyrex" per posar al forn.

2) Formes de cocció:
-Escaldades. Es posen les verdures
dins aigua bullint i quasi inmedia-
tament s'apaga el foc i es treuen.
-Bullides. Les hem de bullir com a
màxim 10 min., amb poca aigua i
amb l'olla tapada, ja que sinó per-
den gran part de les seves vitami-
nes. Les sals minerals que conte-
nen les verdures es dilueixen dins
l'aigua de bullir. Per tant si les
bullim o escaldam hem d'utilitzar
l'aigua de cocció per fer una sopa
o la podem beure directament. I
millor si l'aigua és de cisterna.
-Al vapor. Hi ha olles que duen un
suplement, com un cistell, que ser-
veix per posar les verdures a dins
perquè no toquin l'aigua que bull.
-Estofades o a la cassola. Es fan
dins una cassola amb poc oli i poc
líquid.
-Al forn, amb poc oli i poc liquid.
-Al caliu.

La forma menys saludable de
cuinar un aliment, sigui una ver-
dura o qualsevol altre producte, és
fregir-lo amb oli. En tot cas si fre-
gim hem d'utilitzar oli d'oliva.
Encara no està molt clar si el
microones és perjudicial o no,
mentrestant millor prescindir-ne.

Sigui quina sigui la forma de
cuinar que utilitzem hem de tenir
en compte que quan més temps
estiguin al foc més vitamines per-
den. S'ha comprovat que si bullim
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per exemple una col durant 10
min. perd un 20% de la seva vita-
mina C. I si ho feim durant una
hora arriba a perdre'n el 70%.
També es important cuinar a foc
lent, no es tan agressiu pels ali-
ments i a més ens ajuda a estalviar
energia.

De totes formes hem de menjar
de forma variada i no oblidar una
regla basica: la forma més saluda-
ble de menjar una verdura o una
hortalissa es crua!. L'única excep-
ció a aquesta regla es la patata, que
s'ha de menjar cuita. Totes les
altres: carxofes, pebres, carabas-
sons, espinacs, pastanagues, col...
trempades soles o dins una ensala-
da són, a més de molt saboroses,
molt més saludables. Atreviu-vos
a fer la prova. Això sí, s'han de
rentar bé, sobretot si no sabem si
estan esquitades.

Au idò, a posar-se el
davantal.

Ja sabem que perquè les car-
xofes no tornin negres quan les
tallam s'han de posar amb aigua i
llimona. Si ens passam la llimona
per les mans tampoc se'ns posaran
els dits negres. Els troncs, quan
són tendres, es poden menjar
pelats.

Carxofes crues: les més sanes.
Es poden menjar arreglades i

tallades, trempades amb oli i sal,
soles o dins una ensalada variada.
També es poden menjar treient
fulla per fulla i sucant-les dins una
escudelleta plena d'oli, sal i vina-
gre.

Escaldades, bullides o al vapor.
Senceres o a trossos, soles o

combinades amb altres verdures o
amb patates fan un plat excel.lent.

S'han de trempar amb oli i sal. No
cal posar-hi cap altra especia.

Al caliu o a la planxa.
Les tallam, de per llarg i sen-

ceres, a llenques primes i les ado-
barn amb oli, sal i llimona. Les
torram al caliu o a la planxa i si
volem els hi podem afegir all i juli-
vert talladet abans d'acabar de
coure.

Al fain, soles.
Es treuen les quatre fulles més

dures i es talla el tronc, deixant-li
una base perquè es puguin aguan-
tar dretes. Es posen a una cassola
amb un raig d'oli i una tasseta
petita d'aigua. Es tapa la cassola i
es posa al forn uns 20 min. Passat
aquest temps s'obrin les fulles de
cada carxofa i a dins s'hi posa un
poquet d'oli, sal, llimona, all i juli-
vert. Es deixen coure 40 min. més.

Hi ha gent que prefereix
només deixar les fulles més ten-
dres i tallar-lis les puntes, però du
més feina i se'n tuda.

Al forn: farcides.
Es fa com a la recepta ante-

rior per() quan fa 5 o 10 min. que
estan al forn es farceixen del que

es vol. En total han de coure quasi
una hora.

Es poden farcir de moltes
coses:
-De cam capolada. Es sofregeix la
cam amb ceba, all i julivert. Si
agrada es pot posar pebre bo.
-De peix o bacallà. Es sofregeix el
peix o el bacallà desalat amb ceba
i quan està fred es pica i es mescla
amb un ou cru, all i julivert.
-De marisc: gambes bullides, mus-
clos al vapor mesclat amb beixa-
mel o amb una salsa hol.landesa
(vermell d'ou i mantega). En
aquest cas es posa dins les carxo-
fes quan ja quasi són cuites i es fa
gratinar.
-De formatges variats. Es mesclen
amb ou cru o amb nata líquida.
-D'altres verdures, per exemple
espinacs, xampinyons... S'ofeguen
les verdures amb ceba, porro i all
picat. Es posa julivert i es mescla
amb un formatge cremós.

Feis els vostres invents, expe-
rimentau i deixau córrer la imagi-
nació...

Les carxofes farcides es
poden menjar soles o dins una
salsa que combini amb els ingre-
dients del farciment.

1.(01:0, 1



capes

tres ous batuts at*
de llet i s'hi tira per damu4"!

al forn al 'briny maria". '

dins l'aigua
l'ou s'

pres. Es treu del motto 5 min. després

d'haver-lo desenfornat. Es talla de
manera que queden totes les capes de
verdura a la vista, fent un dibuix, i es
serveix amb una salsa beixamel.

... A Taub!

_ ciLifot
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Objectes Regal • Cerámica
Punt Mallorquí

Sa Plaça, 13 	 - Tel. 85 50 67

SINEU
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La Senzillesa consisteix en
fer el viatge per la vida,

duguent solament
l'equipatge necessari

Creu, 4 - Tel. 52 03 84

SINEU

JAUME COLL I OLIVER .

Estofades o a la cassola.
Es tallen un parell de cebes

(tendres si n'és el temps) a lien-
ques i es posen a una cassola amb
les carxofes arreglades i tallades a
trossos, un raig d'oli, llaurer i alls
talladets. Es fa coure a foc lent i
amb la cassola tapada. Quan ja
quasi és cuit s'hi afegeix julivert. Si
no té liquid suficient s'hi pot afegir
un poc d'aigua, vi sec o vinagre.

Crema de carxofes.
Com qualsevol altra crema,

es sofregeix una ceba tallada a
quadrets amb un poc de mante-
quilla. Quan està rosseta s'hi posa
aigua, les carxofes arreglades i
tallades i un parell de patates.
Quan es cuit es tritura i s'hi afe-
geix llet o crema de llet.

Com a ingredient secundari.
Les carxofes són un ingredient

indispensable dins unes sopes
d'hivern, dins l'arroç brut o dins
una greixera d'ous. Fan més gus-
tós el frit de freixura i els fideus
secs o brouosos. Les panades de
pèsols són molt més bones amb
trossets de carxofa.

Amb carxofes també podem
fer unes truites delicioses, soles o
combinades amb altres verdures,
per exemple amb cebes o grells,
amb faves tendres o amb espà-
recs.

Per acabar vos donaré una
recepta de pastis de verdures molt
fàcil de fer i que va 136 per fer quan
hi ha convidats perquè es pot pre-
parar amb temps i es pot servir
fred o encalentit al forn.

Coqué Aguiló

Resta LA vticint

Especialitats en Cuina Mallorquina
Frit Mallorquí i Sopes de Matances

Arròs Brut i Paelles
Bacallà al forn

Caragols
Calamars farcits
Sípia a la planxa

Coloms amb col farcits, etc...

C/. Major, 7	 Tel. 52 01 72 	 -	 SINEU
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De Camp de
Futbol a
Polisportiu.

A l nostre poble xerrar d'es-
ports equival a xerrar de
futbol i de bicicletes, les

dues modalitats esportives majo-
ritàries i jo diria úniques al nostre
poble. Per això, pareix que en
aquesta secció els temes que ténen
més cabuda són aquests dos.
Obviament farem referència en
números següents a aquests
esports però aquest primer n 9 hem
cregut mês oportú dedicar-ho als
espais esportius que tenim a Sineu
i en concret al Polisportiu, a la
seva situació actual i a la planifica-
ció futura.

Quasi tota l'oferta esportiva
es concentra, naturalment, al
polisportiu municipal, on hi hi/-
barn les següents instal.lacions:

- Camp de futbol: Esport majorita-
ri al nostre poble on actualment el
practiquen uns 90 al.lots i joves
sineuers.

- Pista polisportiva: amb les
dimensions homologades de fut-
bol-sala, voleivol i amdbol. En
aquesta pista hi juga l'equip de
futbol sala Pretensats Ferriol de 1'
nacional.

- Piscina: on la natació a l'estiu
esta a l'abast de tothom, ja sigui
lliure o en cursets programats.

- Voltadora: instal.lació reinaugu-
rada aquest estiu degut, principal-
ment al ressorgiment del ciclisme
a Sineu.

A més, es disposa d'unes

instal.lacions complementaries
com són els vestidors i dutxes i el
servei de bar.

Fins ara no hem dit res de
nou, abd és el polisportiu. Per() ara
donarem resposta a la pregunta:
cóm sera el nostre poliesportiu?.

En un plaç a la vista es
duran a terme una série de millo-
res amb l'objectiu d'augmentar la
quantitat i la qualitat de les ofertes
esportives. Aquestes millores con-
sisteixen en:

- Construcció d'una pista de ten-
nis.
- Delimitar i tancar tot el recinte
del poliesportiu.
- Reformar i acondicionar l'entorn
del camp de futbol.
- Habilitar un aparcament i una
zona d'acampada.

- Reformar el bar del polisportiu
d'acord amb la fisonomia dels ves-
tidors de la piscina.
- Projecte d'enllumenat de la volta-
dora.
- Habilitar un" circuit vita" al vol-
tant de tot el polisportiu.

D'aquesta manera podrem
gaudir d'un espai acondicionat
per a oferir una diverssitat de ser-
veis i esports a l'abast de tots.

Vull aprofitar per a dir que
aquesta secció està oberta a qual-
sevol suggeriment o opinió que es
vulgui aportar, tot amb l'objectiu
de fomentar i recolçar l'esport a
Sineu.

Miguel Gelabert 40
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Miguel Mateu Busquets
FERROS EN GENERAL

Barreres • Portes
Escales • Reixes

Baranes
Decoració amb forja

Son Ratet, sin. - Tel. 52 01 39
SINEU

Diuen que...

D iuen pel poble que s'ha

venut Ca Don Enric, però per

s'Ajuntament diuen que fins que

no vegin s'escriptura no s'ho creu-

ran, perque aquesta casa s'ha apa-

raulada moltes vegades i encara

està venal. També diuen que l'han

comprada tres families estrange-

res, alemanyes, i qui més podia

esser! aquests alemanys poc a poc

s'ho faran tot seu.

I que hi deuen haver de

posar? ben segur que serà un altre

«Hotel» com es que posaren es

estrangers de Can Servera, i així

podran venir mês estrangers a

viure a Sineu. El minor de tot aim!)

és que arreglaran sa casa i ens Ile-

varan es puntals del bald, perquè

un, no sap si allò caurà o no caul-A.

Be ja veurem com acaba es

tema perquè encara poden tornar

arrera sa barrina i després no ten-

them ni Hostal, ni estrangers, ni

que xerrar de Ca Don Enric.

Tparlant d'estrangers, també

m'han dit que havien sentit dir

que veinat de Can Toni Pates, a sa

Carretera de Llorito, un altres

estrangers hi fan obra per posar-hi

un nou Restaurant vegeterià, aviat

tendrem més restaurants a Sineu

Òptima hidratació

Hydroptima.
Per estar sempre molt guapa.

Saló d'estêtica i Bellesa

Antònia Noguera

Animes, 7 - Tel. 52 03 85
SINEU

que a Ciutat, però aquest serà

vegeterià i d'aquests encara no en

tenim cap.

I dar, davant aquesta gran

novetat en Toni Pates passa pena

de perdre sa clientela per cupa

d'una guarda d'estrangers que no

deven saber ni que és un rebentat

de conyac. De moment no tenim

més informació sobre el tema i

com deim els mallorquins en aca-

bar comptarem.

per Sineu es passagen una bona

guarda de lladres, no passa

cap mes que no entrin a robar a

alguna casa o que no prenguin sa

cartera a alguna madona pel dime-

cres; sa darrera va ser na Bel

Bausana que un dimecres per sa

Plaça li van prendre sa cartera de

dins sa bossa i encara no l'ha to-

bada, ni la trobarà. Aixi que anau

alerta a n'aquesta guarda de lla-

dres professionals que venen els

dimecres de devers Ciutat a

«barrinar» es nostres jornals. Ben

segur que es Municipals de Sineu

aviat els hi trobaran, per() mentre

tant tancau 136 ses cases i badau bé

els ulls en anar a fer dimecres.

Ia veure quan acaben ses obres

de s'església perquè d'aquest

pas hauram de fer dos torns per

anar a matines perquè tots dins el

Convent no hi cabem i a ses mon-

ges tampoc.

A jo, i a moltes novies, ens

feia molta illusió casar-nos a s'es-

glesia, amb lo «guapa» que era,

idoi ara no pot ser, totes ens hem

de casar a ca ses monges o a s'er-

mita i és clar, ses fotos no queden

tan bé, quina mala sort! Per ventu-

ra si esperam s'any que ve, ja

estarà restaurada i totes ens

podrem casar davant s'altar major

de s'església de sa Plaça; i és que

sa Plaça també ha perdut molta

vida en s'esglesia tancada i si no

ho creis demanau-ho als placers,

que només veuen gent els dime-

cres i els altres dies all() és Cala

Buida.

Un Xafarder
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Aprendre a aprendre.

S empre m'ha sabut greu
haver-me de conformar i
seguir les pautes ja establer-

tes. Tota la vida hauré de sofrir
que dos i dos siguin quatre!.

Sé que està molt ben vist ser
ordenat, però a mi m'agrada per-
cebre el volum de les coses acara-
mullades; aleshores, el paisatge
que m'enrevolta es torna més calid
i tolerant, i així, amb el desordre,
la meva existencia pren el camí de
l'eternitat perquè sempre em
queda i em quedara qualque race)
per endreçar. Això si, mai perdo
les coses, però qualque vegada no
sé on les tinc.

Una de les coses que ara
naveguen per damunt la meva
taula, és un full informatiu del
Centre Europeu d'Informació i

Animació rural de les Hies Balears.

Veis que està de bé acaramullar-ho
tot?. Aquest paperot m'acaba de
dir que el noranta-sis sera l'any
EUROPEU DE

(per cert, aquestes anyades
no sé massa per que serveixen,
pero potser reblaneixen el cor dels
qui encara tenim esperan-
ces) DE L'EDUCACIO AL
LLARG DE TOTA LA VIDA.

Estam sortats!. Al manco
tenim 365 dies per "aprendre a
aprendre", i des d'aqui ben de
veres que estau convidats. Potser
en acabar el proper any tots senti-
rem el que unes alumnes del Pla
em van deixar imprés, després de
SEGUIR FORMANT-SE:

"Aquestes lletres pertanyen

a un estol de dones, unes jovenetes
i altres no tant, que prefereixen
assistir a l'Escola d'Adults, en Hoc
d'esser protagonistes d'una de les
séries televisives de "LA MUJER

A LOS CUARENTA". Per alguna
de nosaltres ha estat el trobar un
nou sentit a la seva vida. Per
altres, descobrir els seus talents i
per totes, passar-ho molt divertit."

Jo, ja m'he avançat al lema
europeu'96 i vaig a escola per des-
cobrir el meu ordinador. Està clar
que encara no ens entenem molt,
perquè jo vaig a "ses meves i ell a
ses seves". El que no m'agrada és
que constantment em provoca a
ser una mica mês ordenada.

Assumpta Gómez

ELECTRIFICACIONS I AIRE ACONDICIONAT

FON GIL, S.L.

Carrer dels Bous, 22 - Tel. 52 09 91 	 - Tel. Mõbil 908 63 64 79 - SINEU
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FENT CULTURA

La nostra
mancomunitat.

Q
uan la tendencia actual de tots
els pobles -i fins i tot de les

nacions-és la d'unir-se per tal de fer
front als problemes i a les necessitats
que els envolten, el Pla de Mallorca
no en podia esser una excepció.

Per això, per cubrir les necessitats i
per oferir tota una serie de serveis a
la gent del Pla va néixer, a Petra, el
16 de Febrer de 1982 la
Mancomunitat del Pla de Mallorca.

Tots els que lluitaren per ella, eren
conscients que el Pla necessitava un
gran impuls per no quedar endarre-
rit, sabien que l'interior de Mallorca
era una de les zones més oblidades
de la nostra illa i havien de juntar les
forces per estar a l'altura de la resta
de la Comunitat Autònoma.

Aquestes persones, anònimes, que
tant feren i fan per la Mancomunitat
són gent com nosaltres, que estimen
el Pla i que hi viven, són gent dels 14
municipis que la integren, Ariany,
Algaida, Costitx, Lloret, Llubí,
Montuïri, Maria, Petra, Porreres,
Sant Joan, Sta Eugenia, Sencelles,
Sineu i Vilafranca.

Pere) avui, quan la Mancomunitat
del Pla es ja una realitat plenament
consolidada encara són moltes les
persones que desconeixen la seva
existencia o no saben les avantatges
que d'ella en poden obtenir tots els
municipis del Pla.

Per tot això aquestes pàgines inten-
ten esser un reclam, un intent de
donar a conèixer el que es la nostra
Mancomunitat i la feina que fa.

Actualment gràcies a la
Mancomunitat podem disposar de
tota una serie de serveis de vital
importància per a la nostra societat,
entre ells els més importants són els
següents:

*Departament de Serveis Socials:
dedicats a la prevenció de la margi-
nació social, a facilitar ajuda a les
persones més necessitades i a oferir
un servei d'ajuda a domicili, entre
moltes altres coses.

*Departament de Promoció econò-
mica: destinat a dinamitzar el Pla
mitjançant l'orientació laboral, la
formació ocupacional i la informació
a tots els collectius del Pla, també
compta amb una borsa de treball.

*Departament d'Educació d'Adults:
que té per objectiu oferir a les perso-
nes adultes una titulació (graduat o
F.P.1) o millorar la seva formació
laboral mitjançant cursos d'angles,
informàtica, català, alemany,... a més
dels cursos d'oci i temps lliure com
ceràmica, punt mallorquí, cuina, etc.

*Departament de Patrimoni: que
vetla per la conservació i restauració
del nostre patrimoni (monuments
prehistòrics, molins, cases de pos-
sessió, arquitectura rural, creus de
terme, pous) i ha possibilitat la crea-
ció de dues brigades que fan feina
pels nostres municipis.

Pere) una de les empreses més ambi-
cioses que s'ha duit a terme actual-
ment es la redacció del PTP (Pla
Territorial Parcial del Pla), aquesta
iniciativa té la finalitat de contribuir
a la reincentivació econòmica i
social del Pla, garantint al mateix
temps una adequada protecció del
paisatge i els valors ambientals de la
zona. Això té unes implicacions
territorials clares en tant es tractaria
de definir quins han de ser els crite-
ris que regulin la construcció d'in-
frastructures dins el Pla. Alguns
exemples d'aquestes actuacions
serien: la recuperació del ferrocarril
a la linia Inca-Manacor, la creació
d'un parc etnològic, la reforestació,
la implantació d'un mercat de pro-
ductes agricoles i artesans o la cons-
trucció d'un polígon agroalimentari.

A més la Mancomunitat del Pla va
posar en marxa a partir de 1993 una
revista amb l'objectiu de convertir-
se en una eina de comunicació entre
els diferents pobles de la
Mancomunitat, que ens ajudi a
millorar el coneixement de la comar-
ca i la seva realitat i que pugui servir
de difusió pels nostres productes,
pels nostres projectes i pels nostres
treballs.

En conclusió, si trobau que tot el dit
fins aquí val la pena, si trobau que la
Mancomunitat pot esser útil als nos-
tres pobles i pot ajudar a aconseguir
un futur més esperançador pel Pla,
no dubteu en dirigir-vos a ella, vos
espera.

Esperança Mateu

RACÓ POETIC.

Miguel Ferrà i
l'Estel.
La literatura es una experiencia

de la qual en podem treure coses
molt profitoses. Llegir és fantàstic i
tota persona culta és conscient que
la literatura es un emriquiment cul-
tural , ikinics, jo us convit a endinsar-
nos clins aquest fantàstic món per
aconseguir, entre tots, treure'n pro-
fit. Treure profit d'una cosa tan difí-
cil però al mateix temps tan bonica
com és la literatura.

Al llarg de la història hi ha
hagut autors de molta qualitat.
Espanyols, anglesos, francesos, cata-
lans eh... i una infinitat més d'autors
d'altres països. Pere) els qui realment
ens interessen a nosaltres són els de
casa nostra. Amb això no vull dir
que els altres no siguin interessants
(es clar que ho son!) i hem de ser
conscients que molts dels nostres
poetes han estat influenciats per
poetes estrangers. Pere) soc de l'opi-
nió que abans d'intentar entendre



els autors estrangers hem d'intentar
comprendre, valorar i estimar els
nostres.

D'aquest fantastic món de la
literatura nosaltres només ens
endinsarem en la poesia. La narrati-
va és una branca a través de la qual
la persona que llegeix l'obra es pot
sentir identificada amb el personat-
ge de l'obra. La poesia, en canvi, és
una cosa diferent: la poesia es du
dins el cor, se sent bategar dins les
entranyes. De narradors n'hi ha
molts, bons i dolents. En canvi de
poetes de cada vegada n'hi ha
menys; sembla que desapareguin.
Alerta però! Amb aim') no vull dir
que haguem de despreciar la narrati-
va, tan sols que hem arribat a un
punt en que es dóna més importan-
cia a la narrativa que no pas a la poe-
sia.

Al llarg dels nombres d'a-
questa revista anirem vegent alguns

poetes de ca nostra, els quals han
donat una riquesa que no hem sabut
apreciar com toca, o millor dit, no
hem sabut entendre. Amics, jo us
convit a aprendre a estimar la nostra
cultura, la cultura catalana; i el que
és més important, a no renegar d'e-
11a. Siau qui sou i sentiu-vos-en ben
orgullosos.

En aquest primer nombre lle-
girem "l'Estel", del poeta mallorquí
Miguel Ferrà. Crec que hi ha modus
suficients perquè la pell se'ns torni
de gallina Miguel Pena va neixer a
Palma l'any 1885 i va modr al
mateix Hoc al 1947. Es considerat un
poeta de l'Escola Mallorquina. La
millor definició d'Escola
Mallorquina és la de Josep M'
Llompart el qual l'entén com "l'estè-
tica definida comuna als nostres
poetes que, acceptant el magisteri de
Costa i Alcover produeixen la seva
obra en els primers 50 anys del segle
XX". Aquesta escola sorgeix en un

clima cultural actiu, en un moment
de formació del nacionalisme català.
Ens trobem en una època en que es
planteja integrar, al menys cultural-
ment, les terres de parla catalana.
Aix() és un dels principals objectius
de Miguel Ferra: crear un lligam que
unesqui totes les terres de llengua
catalana. Ferra, fidel a la cultura, va
tenir una vida molt digna del distan-
ciament del regim franquista. Aix() li
va costar el perill de ser afusellat
(per?) se'n va salvar).

El patriotisme de l'autor es
veu reflexat al poema "l'Estel", escrit
al 1937, dedicat a un catalanista que
quan va esclatar la guerra exercí de
feixista. Aquesta persona era un
germa de INA Antonia Salva (tambè
de l'Escola Mallorquina). Entendre
el següent poema sera més fàcil
substituint les paraules estel i dama
per pais i llengua respectivament.

Joan Mateu Cladera

L'Estel.
Pobre só, mes el bon Diu
paternal, em bene:
d'un estel em feia el do
que ern guia tota una vida.
Aeraclari tots els camins
#M:t; un raig de llum divina

lat mis solituts
bells i poesia:

avui, entre negrors,
ar desert se m'iLlumina.

.jo encara era un infant
e a rensomni el cor obria,
lt el front dei Montserrat

jo el wig veure que Hula.
Ma llunyana joventut
em prengué la llama viva
i a l'entorn de son fulgor,
com d'estel
d'entranyables amistats
les llaÇades s'estrenyien:
jovertivals mar vinguts,
noms qua ja la mort sublima,
tots portant al cor 1'04
de ia bella al boso dormida,

professant d'un Sant Grial
alleria

qui ens ha deixat
qi ui
Companyó

dea na le lai ce 'uvee n ae. tnde eb rsai a,

l 'hora s
aubnaffuldmondes'odaIni obscuriatafigdae feigra—nndg:
quan lt

itulaqnueosatra a
 familia

en l a	 renuncies.
un joi.n, sols Diu el sav

que a la llum de l'alba
= de la	 grisala colonia

 el brot d'olival

alorida

t_or.nn.rara_

atre esfondrarà
els castells de la mentida,

apagatsuutsfi
haurà	deenrtiorats...eis cos,

i la nua veritat
brillarà de llU  vestida.a..a

dei que has deixat,
n seesgul cea 1rdneftas tandl

Si, eny07.15s	 q,est

dsi

ding e calitges

albii* de nau
	simple,

Sant Marti del Canigó,
que pegavem junts un dia,
i Sant Jordi i Ramón Llull,
fent brestar les arrels vives,
t'acomptjtyin de bell nou
al costat deis qui t'estimen.
Mes el dia no ve mai

amb el cor pie d'agonia
s'han de doure els nostres ulls
en la nit sagnant i trista,
allavors, que el cel clement
ens ajudi en l'altra vida.
Jo no em moc del meu camí,
companyó, jo no en sabria,
vull.m01444:Piu
ia laliiiiii*iltiServida,
a Vatn,.:.‘lopsadalit creu,
ia l'egiitqUe fou ma guia:
me l'he ben clavat al cor,
sols amizeltralonea*.

Miguel Fern) (1937).
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CLUP D'OCI

A questa pàgina està dedica-
da a l'actualitat musical, el
darrer en cinema, la litera-

tura, ..., i tot això que pot interes-
sar a la joventut sineuera actual.

Ressorgiment Mod.
Increible però cert. Torna

l'estètica mod, basada en una rei-
vindicació figurativa dels anys 60,
després de la decadència del grun-
ge , una host de músics anglesos
inspirats per les ensenyançes de
Paul Weller, encara en actiu, i The
Who, emmotllen la filosofia sixtie
a unes bases rítmiques més eclècti-
ques.

Oasis, Blur, SIleper o Stone
Roses, són algunes d'aquestes
bandes sortides d'un fotograma
de Quadrophenia, film mud per
exellència.

Pop Femení.
ELASTICA

La seva brillant actuació al
Reading-94, així com els singles
que adelantaven aquest debut, les
havia convertit en una de les
noves promeses del Rock britànic.
Setze cançons fresques, atractives,
aferradisses.

Elastica es mostren sencilles,
una sencillesa que les permet ficar
irià d'una llarga série de registres
que les farà pareixer tan prest

seductores-»Stutter»- com desa-
fiants-»Hold me Now»- i agrassi-
ves-»smile»- o sencillement ange-
licals-»S.O.F.T.»-

En resum, que les cançons
d'Elastica captiven pel que són,
exel.lents temes pop, i no perquè
sonin a qualca cosa.

Una d'en Travolta.
"GET SHORTY"

En Chili Palmer és un «tipo»
de ganster, un hussurer amb mal
comportament i poca paciència.

La vida d'en Chili canvia el
dia que es trasllada de Miami a
Los Angeles, per a cobrar un deute
de joc a un productor de cine.

El personatge que interpreta
Travolta té una professió que no li
agrada, perquè el que li agrada a
ell són les pellicules.

Es dur, intel.ligent però amb
una debilitat: li agrada la industria
del cinema.

Quan posa en marxa el seu
primer guió, descubreix que les
seves activitats com a gAnster
han preparat a consciència per a
fer feina a «Holiwood».

A GET SHORTY Travolta
reparteix cops, es baralla, dispara
però no balla.

Amb John Travolta partici-
pen: Gene Hackman, com a pro-

ductor morós, Dani De Vito com a
estrella coaccionada i Rane Russo
com actriu de série B.

Get Sorthy (1995)

Bany Sounenfeld.

Aix() aquí no passa.
"HISTORIES DEL KRONEN"

Es la crònica d'estiu d'un
grup de joves de Madrid i les
seves activitats quotidianes: cercar
drogues, sexe, bars de copes, els
concerts de rock, les relacions
entre amics, la familia,

Narrada en primera persona
per Carlos, un al.lot que intenta
eliminar de la seva vida els senti-
ments i els escrúpuls.

Retrat d'una certa joventut,
Històries del Kronen ens mostra
amb enorme eficàcia narrativa, un
món que la generació adulta
només coneix de forma frag-
mentària, per noticies que no sem-
pre ho reflexen realment: macro-
concerts del bakalao, conductors
suicides, tribus urbanes,...

El que destaca per damunt
de tot és la fluidesa narrativa que
té en José Manuel Mañas per a
caracteritzar amb seu llenguatge a
personatges diferents.

Historias del Kronnen (1995)

Montxo A rmen dariz.

Alexandre Aparicio
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"la Caixa"

Guanyi més amb la seva pensió
Tenir la seva pensió domiciliada a "la Caixa"

té més avantatges: tramitació gratuita,

màxima rendibilitat per als seus

estalvis, assegurança per a la seva

llar*, disponibilitat de la seva pensió

on vulgui i quan vulgui i molts més

avantatges. Informi's en qualsevol de les

nostres oficines de com pot guanyar

més amb la seva pensió.

• Assegutan,a ,ontrat 1.1,1.1.111111 Sugui( 	S.A d Asseguram, Reas pliant es

CAIXA OESIALVIS I PENSIONS
OE BARCELONA
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