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PROTAGON1SME I
DIRIGISME

La tasca cultural que poden fer els ajuntaments és fonamental. Tant a
nivell educatiu, com esportiu, de foment de les associacions, de conserva-
ció del patrimoni cultural i artístic, musical, festiu, etc., els ajuntaments te-
nen una gran responsabilitat.

D'un temps ençà, sembla que la tasca cultural i social que l'Ajunta-
ment del nostre poble fa, se centra a fer actes on certs membres del nostre
Ajuntament figurin molt i quedin en primera fila. En canvi a l'hora d'aju-
dar les entitats que organitzen desinteressadament activitats, es mostren
més esquius.

La línia de promoció cultural del nostre ajuntament sembla que
va encaminada cap a dirigir certes activitats, on membres de la Casa de
la Vila protagonitzin del tot els actes, eclipsant els autèntics protagonis-
tes. Un exemple podria ser el del dia dels Reis —que pareixia que n'hi ha-
via quatre—, o el de la nit de Carnaval, que va ésser una desfilada de models
en lloc d'una festa animada com és a altres pobles, i a on les autoritats lo-
cals presidien i entregaven diplomes. L'afany de protagonisme de certs
membres de l'Ajuntament és gros, com si sols els interessàs allò que ells
han de presidir i dirigir, però que allò que surt d'altres iniciatives ja no me-
resqués ajut i col.laboració. Mal assumpte per a una cultura no domina-
da per l'interès de fer vots, sinó per l'interès de fer progressar el poble.

Per altra banda es dóna una municipalització de l'Associació de la
Tercera Edat, que segons els seus estatuts és una organització independent
per fomentar l'esplai i l'oci a la vellesa. Les associacions de la tercera edat
arreu del món són entitats on els propis vells organitzen per pròpia inicia-
tiva les activitats, en canvi aquí pareix que qualcú creu que els nostres v^i n s
no són capaços de fer coses tot sols. A més, hi ha una clara manipulaió
política a les excursions, quan membres del consistori fan propaganda
electoralista. No creim que això sigui gens ètic. Això és mesclar ous amb
caragols, Associació de la Tercera Edat amb pol ítica i eleccions.

A Petra hi ha dues Associacions de la Tercera Edat, una subvencio-
nada pel Govern Balear (AP) i una altra pel Consell Insular de Mallorca
(UM). Cada una de les dues forces de la dreta vol controlar els vells, orga-
nitzant-los excursions i convidant-los a dinars per tal que després els votin
a ells. En el nostre cas és l'Ajuntament qui instrumentalitza l'Associació,
protagonitza els actes i la dirigeix.

La cultura s'ha de fomentar des de la base, no des de damunt el ca-
dafal; des de les pròpies entitats culturals, socials, esportives i recreati-
ves del poble, sense cap casta de distinció ni prejudici. El protagonisme
i electoralisme del qual fan gala alguns membres de l'Ajuntament és un
vestigi de temps passats ja superats.
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RESULTATS REFERENDUM OTAN A SANTA
MARIA DEL CAMI.

Cens No	 Sí Blanc Nuls Abst.
Taula Col.legi
Nacional Mixt.	 1235 341 286	 43	 12	 553
Taula de s'Escoleta	 1721 440 400	 111	 6	 764

47 65 o/o
SI 	  41,85 o/o
BLANC 	 9,39 o/o
NULS 	  1,09 o/o
ABST 	  44.55 o/o

Total Santa Maria	 2956 781 686	 154	 18 1317

PE RCENTATGES.

NO

MINTO
INFANT

ESPEIRT
Plaço'dets Hostals, 1 3 i 15

Tel. 62 00 48

SANTA MARIA DEL CAMI

GRAN ASSORTIT DE
ROBA PER A GENT GRAN 
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REFERENDUM OTAN: A SANTA MARIA VA GUANYAR EL NO

Santa Maria va ser un
dels onze pobles de les Illes
(Campanet, Deià, Ferre-
ries, Lloret, Llubí, Petra, Sa
Pobla, Sant Joan, Sant Llo-
renç, Santa Maria i Vila-
franca), en els votants del
NO, varen superar els del
SI.

LA CAMPANYA

Pobra va ser la campa-
nya	 del	 referèndum	 al
nostre poble. Només el
PSOE i col.lectius favora-
bles al NO, organitzaren ac-
tes o mitings. Els més mati-

ners varen ser els socialis-
tes, que feren el seu miting
el primer dia de campanya.
Demanaren el SI a un re-
dui•t nombre de persones
na Marta Llompart i en
Xavier Tarancon. El PSOE
aferrà també cartells de-
manant el vot afirmatiu per
tot el poble. Els grups con-
taris a la permanència dins
l'OTAN organitzaren dos
actes, aferraren cartells i
pancartes, i feren una pinta-
da ben grossa a la paret que
enrevolta l'Edifici Munici-
pal que s'està construint a la
Plaça Nova. Els dos actes

anti-OTAN, celebrats a Can
Sanxo, coptaren també amb
molt pocs assitents. Varen
consistir en la projecció
d'una pel.lícula, i en una
taula rodona amb la parti-
cipació de Joan Buades
(Assemblea per la pau i el
desarmament, Pere Sampol
(PSM) i Isidre Forteza
(Grup d'acció per la pau i
el desarmament), tots els
contraris a la permanència
del nostre país dins
l'Aliança Atlàntica.

Els restants partits lo-
cals, AP, PDP i UM no fe-
ren públiques en el nostre
poble les seves postures, si
bé eren ben conegudes a ni-
vell regional i nacional.

LES VOTACIONS.

L'única novetat del dia
de les votacions va ser la fu-
sió de les dues taules que hi
havia abans a l'Escoleta, en
una sola taula.

La participació de la
gent va ser més bé petita.
Varen votar un 55,5 o/o
dels electors, xifra inferior
a la mitjana estatal —60
o/o—, però superior a la mit-
ja de totes les Illes —52
0/0—

POSSIBLES
EXPLICACIONS DEL

RESULTAT.

Es dif l'anàlisi dels
resultats d'aquest referèn-
dum al nostre poble. Així
i tot es pabden fer algunes
consideracions:

-No tots els votants
d'AP d'anterior comicis,
s'han abstengut. Ara bé, és
impossible conèixer la ten-
dència del vot dels qui han
anat a votar. Una part hau-
rà votat SI influi•a per la
pressió dels mitjans de co-
municació i una altra part
pot haver votat NO com a
"vot de càstig" al govern
socialista.

-Sens dubte una part
dels vots negatius, clarament
majoritària, correspon a un
sector de santamariers que
ha cregut sincerament
que era millor abandonar
l'OTAN. Aquest sector a
unes altres eleccions podria
votar qualsevol partit, en-
cara que sembla que ha de
procedir més de les opcions
progressistes.

-No pot estar al marge
d'aquest resultat el fet que
el PSOE tengui una débil
implantació a la nostra
Vila i que en canvi hi ha-
gi altres grups d'esquerra
que han optat per la pos-
tura del NO.

Ramon Canyelles.

CAFETERIA - BAR

COMERÇ
((ocal climatitzat)

GELATS - REFRESCS - TAPES

UN LOCAL AMPLE I
CONFORTABLE PER A TOTS

Plaça dels Hostals, 27 - 29	 Tel. 62 00 29

SANTA MARIA DEL CAMI
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Ball de carnaval

MOLTA GENT DESFRESSADA I POCA FESTA

Aquest all aquesta ceba són en realitat els representants de
l'Associació de Pares del C.N. Mixt.

Manuel Rosa García es va desfressar de torero, amb un
autentic "Traje de luces".

Després de dos aplaça-
ment, per la mort del jove
Francisco Muñoz i pel mal
temps, es va arribar a cele-
brar la festa-concurs de des-
fresses d'enguany. El pro-
grama va transcórrer així
com estava previst. La gent
es va reunint al comença-
ment del carrer llarg, per di-
rigir-se, en intent de desfi-
lada, cap a la Plaça de la Vi-
la, on un grup (?) musical
havia d'animar l'ambient.
En realitat el que si va
aconseguir va ser refredar-
lo encara un poc més, de
tal manera que els dos fo-
guerons que havia preparat

l'Ajuntament no donaven
abast... Aviat va començat
el plat fort: la desfilada de
fresses. Un cop format el
jurat per reprsentants de les
diverses entitats del poble,
varen començar a pujar i
a desfilar per damunt l'es-

.
cenari, tots i cada un dels
desfressats que optaven a
premi. El mateix presenta-
dor de sempre, un número a
cada un, una volteta, i per
avall... a esperar el dicta-
men judicial.

Mentrestant el nom-
brós públic, enredat de fred,
cercava un redol per escal-
far-se. La llarga filera dé

desfressats arribava devers
Can Beia, i això se feia
interminable.

A la fi havia passat tot-
hom. El jurat es va retirar a
deliberar. El conjunt ens va
tocar un parell de cançons.
L'Ajuntament ens va convi-
dar a tots a dues llesques de
oa, botifarro i vi. Esperar

una altra estona i al final,
la proclamació de gua-
nyadors. Una altra volteta
per damunt l'escenari,
entrega de placa i diploma
—ben iguals per tots— per
part de les autoritats, i des-
pedida final del senyor Bat-
le. Fins l'any que ve.

R.C.

MIQUEL
SANTANDREU

*Vespinos *Mobilettes
*Moto - sierra ECHO
*Moto - cultor PIVA
*VESPA

Bernat de Sta. Eugenia, 126
Tel. 62 00 77 SANTA MARIA DEL CAMI

SERVICI DE REPARACIONS
NETEJA I GREIXATGE

Tallers MARTIN
Especialitat
	

TREBALLS

RENAULT
	

GARANTITS

S'admeten peticions d'autome•bils

FORD I RENAULT

Carrer Bernat de Sta. Eugènia, 71 	 Tel. 62 06 74

Santa Maria del Camí



L/17 dels grups de Menorca en un moment de la seva actuacio

Lls joves pintors no amagaven la seva alegria el dia de la inauguració de l'exposició.

	 local 	
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ANIMADA NIT DE BALL ORGANITZADA PEL GRUP TANYS
NOVELLS

El passat dissabte dia
1 de Març, el grup de ball
Tanys Novells de Santa Ma-
ria del Camí organitzà una
nit de ball pagès a la Plaça
de la Vila amb la participa-
ció de: Grup folklòric de
Ciutadella, Grup de Ball de
Migjorn, Rondalla de Bell-
ver de Palma i l'actuació del
grup Tanys Novells; els dos
primers grups són de Me-
norca. Nit que fou bastant
concorreguda, malgrat el
fred hi havia més de dues-
centes persones a la plaça.

E I grup santamarier
hostatjà des del divendres
fins al dilluns el grup de Ciu-
tadella, que vengué a Mallor-
ca amb motiu de la Diada
Autonòmica que es cele-
brà a Ciutat, on participa-
ren al Teatre Principal i a la
Plaça Major de Ciutat en
una Trobada de Grups de
Ball, on també hi partici-
pà Tanys Novells. Idó, els
santamariers allotjaren els
ciutadallencs de bon grat,

convidant-los a dinar el diu-
menge a Sa Sínia, on feren
un ball al saló del restau-
rant. El Govern Balear no
els donà res per fer d'am-
fitrions, però els assegurà
que quan es fes una altra
trobada fora Mallorca, ells
hi podrien anar.

Na Maria, la directora
del grup, està molt queixo-
sa de la poca ajuda que rep
de l'Ajuntament, llevat del
cadafal i l'electricitat, no
ajudà en les despeses de la
festa. Fins i tot, els "mú-
sics dels grup "Esclafits i
Castanyetes" d'Artà que al
final del ball em demana-
ren per tocar —ens digué
na Maria— i que així ho fe-
ren, a mitjan actuació i sen-
se avisar-los, un municipi
apagà la corrent, deixant-los
a les fosques i sense so, vos
podeu imaginar que aquella
pobra gent que col.labora-
va desinteressadament se
n'anaven cul batut". "El
que és segur —afegí na Ma-

ria— és que qualcú de
l'Ajuntament ho manà, els
municipals fan lo que els
ecomanen, no actuen per
lliure, crec que el Batle hau-
ria de demana explicacions"

Na Maria s'ha hagut de
disculpar davant "Esclafits
i Castanyetes" que li digue-
ren que "quan facem una
festa Tanys Novells sereu els

primers	 convidats". Tret
d'aquest greu incident i l'es-
cassa ajuda que l'Ajunta-
ment donà a aquest impor-
tant acte cultural, la vetlada
fou molt interessant per la
novetat dels grups de Me-
norca, i perquè Tanys No-
vells ho organitzà molt bé
i seriosament.

B.C.

EXPOSICIO DE PINTURA DE GENT JOVE
Així es titula l'expOsi-

ció que hem pogut veure a
la sala de La Caixa de Pen-
sions. Es tracta en realitat,
de l'obra que han vengut
realitzant joves d'entre 7 i
15 anys, sota la direcció de
na Francisca Coll, conegu-
da pintora del nostre po-
ble.

L'obra exposada estava
formada per un total de 30
olis damunt tela i 4 dibui-
xos a tinta, de dimensions
més aviat reduides. El tema
predominant són els paisat-
ges, i mostren una clara in-
fluència de l'obra de na
Francisca, tan en el trac-
tament del tema, com en la
tècnica. Hi ha també al-
guns retrats de pallassos,
qualque bodegó i alguns
rams de flors.

L'exposició és un bon
exemple d'iniciativa perso-
nal i de ganes de fer feina.
Tècnicament es nota la
lògica inseguretat de les
pinzellades i un excessiu
enquadrament fotogràfic
fins i tot de "postal". Em-

però s'observa també una
bona captació per part dels
joves artistes —només
duen un any— de la difícil
tècnica de pintar a

Tal volta destacaria
una sola mancança: una
major diversitat, sobretot te-
màtica, i també de tècni-
ca, deixant més llibertat als

al.lots a l'hora d'usar els pin-
zells, anant també cap a la
figuració i fins i tot a l'abs-
tracte.

R C
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Plaça dels Hostals, 22
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UNA CARROSSA DE
S'ESCOLETA, PREMIADA
A CIUTAT.

Els	 ve Fnats	 de
s'Escoleta varen obtenir un
dels premis que l'Ajunta-
ment de Palma atorgava a
les millors carrosses de la
desfilada de Sa Rua. Nol-
tros ja l'havíem vista a San-
ta Maria pels reis. Represen-
tava un niu damunt una so-
ca d'arbre, on hi havia un
parell d'al.lots disfressats de
gorrionets. Vos ne recor-
dau? Si no mirau l'anterior
número de COANEGRA,
en sortia fotografiada.

XERRADES
INFORMATIVES DE LA
UNIO DE PAGESOS.

La Unió de Pagesos de

Mallorca està realitzant al
nostre poble diverses reu-
nions amb els pagesos per
tractar temes relacionats
amb la seva problemàtica.
Dia 25 de Febrer es varen
reunir a la Casa de la Vila
per tractar un tema ben
actual: l'IVA. Hi va haver
bastants d'assistents lo que
demostra l'interés dels
homes del camp per conèi-
xer el funcionament
d'aquest nou impost.

CONSTITUCIO DE LA
JUNTA LOCAL DEL PDP.

Va quedar constituida
al nostre poble la junta local
d'un nou partit polític,
d'àmbit nacional, el PDP
(Partit Dernócrata Popular),
integrat ara mateix dins la
Coalició Popular. Formen

aquesta junta en Tomàs Pi-
zà Bibiloni —president—,
Llorenç Fiol Rosselló —vi-
cepresident—, Antoni Mira-
lles Morales —secretari— i
Miquel Moyà Matas —treso-
rer—.

Assistiren	 a	 aquest
acte de constitució el Presi-
dent Insular del PDP, Cristò-
fol Soler; e! secretari, Jaume
Clar i Miquel Fiol, conse-
ller.

CANVI DE PLAQUES DE
CARRERS.

Després que l'anterior
Consistori, deu fer més de
4 anys, acordàs canviar el
nom d'aquells carrers que
recordaven etapes ja passa-
des, l'actual Ajuntament ha
liquidat aquesta tasca, subs-
titui .nt les plaques que
recordaven al General Fran-
co i a Primo de Rivera, per
Plaça dets Hostals i Carrer
Llarg respectivament, que
són els noms com es conei-
xien popularment.

REPOBLACIO FORESTAL
DEL CARRER JAUME I.

EI carrer Jaume I recu-
perà també el seu aspecte
tradicional, quan els arbres
que ha sembrat ara l'Ajunta-
ment cresquin lo suficient
per donar al carrer l'aspec-
te de verdor que havia per-
dut amb la retirada dels mo-
rers.

L'ASSOCIACIO DE LA
TERCERA EDAT SE'N VA
DE VIATGE.

Molt viatgers estan els
membres de l'Associació de

la 3a. Edat del nostre po-
ble. El primer diumenge de
febrer varen fer una excur-
sió al Puig de Sant Salvador.

Per altra part, divendres
passat dia 14, varen partir
més de 100 persones entre
majors y acompanyants, de
cap a Menorca, per passa
tres dies a Maó. El viatge
costava 8.800 pts. i la tor-
nada a Mallorca estava pre-
vista fer-la en vaixell des de
Maó el diumenge horabaixa.

II DIADA DE L'ANGEL A
L'ERMITA DE SON SEGUI

L'animós grup de Can
Beia ha confeccionat ja el
programa definitiu de la 2a.
diada de l'Angel a l'ermita
de Son Seguf, que tant

d'èxit va tenir ja l'any pas-
sat en la primera edició.
La diada serà el diumenge
dia 6 d'abril i es desen-
rotllarà de la següent ma-
nera: a les 10 h. concentra-
ció a la Plaça de la Vila. A
les 10,30 h. sortida de cap a
l'ermita de Son Seguí. A les
12,30h. missa solemne i a
les 13 h. dinar i fi de festa.

El menu consistirà en
un plat d'arrós brut de pri-
mer i pilotes de segon, Vi,
agua i pa. El cuiner, que re-
peteix, serà en Joan Mates.
Es recorda a tothom que
dugui el seu propi plat i
cubert.

Elpreu per persona és
de 100 pts. i es poden fer les
inscripcions al bar Can Beia,
fins dia 4 d'abril a les 24 h.

Aquesta diada està pa-
trocinada pel Consell Insular
de Mallorca i per l'Ajunta-
ment de Santa Maria.

Els organitzadors ens

Fent els clots per sembrar els arbres es va foradar una tube-
ria de /aigua.



ELS VOLTORS

L I magnífic espectacle d'un voltor negre en vol. Se tracta d'un de s
aucells més grans d'Europa, amb una envergadura de dos metres
mig i un pes de set o vuit Kg. (Foto: Tià Avella).

Fa unes setmanes, fent
una volta per foravila, ens
trobàrem amb un pagès que
mirava cap al cel i al.lu-
dint a la seva mala vista
ens va mostrar una espè-
cie de coloms que molt
amunt s'ho passaven de
meravella planejant enmig
de les corrents d'aire. El
pagès ens va demanar:
No podria ésser que fossen
voltors? Aquesta pregunta
ens va estranyar molt, em-
però ell ens explicà que
feia uns dies a Lluc n'ha-
vien amollat uns quants.

De tornada a casa
ens vàrem informar, va
resultar que el passat dia
11 de Febrer, després d'uns
dies de climatització, foren
amollats, procedents d'Ex-
tremadura, tres voltors jo-
ves i un d'adult, molt
a prop de la finca de Mor-
titx (entre Escorca i Pollen-
ça), és a dir a la Serra de
Tramuntana, zona protegida
i d'estudi de Secona per a
aquesta espècie i d'altres.

Actualment es cal-
cula que hi ha uns 20 ó
25 voltors en aquesta Serra.
Això ens indica que s'es-
tan fent diversos intents
per repoblar la nostra illa,
cosa gens fàcil degut
a que la seva reproducció
és molt limitada i a més a
més moltes vegades moren
en mans dels caçadors que
proven la seva punteria
damunt ells.

Aquesta és una espè-
cie molt poc coneguda, ja
que, com hem dit, n'hi
ha molts pocs i només
es poden veure a la Serra.
O com jo vaig tenir l'opor-

tunitat de veure'ls en cauti-
veri, en el Monestir de
Lluc, després de passar la
vigilància del frare de
torn.

Un dia vaig comentar
el fet amb el meu padrí i
ell me va sorprendre dient
que quan era més jovenet
(pentura tenia una trentena
d'anys i seria devers l'any
1.940) a Santa Maria per
allà on es diu "Es vinyet"
els va veure moltes vega-
des, solien venir darrera
dels corbs, aquests es
movien en grups de 20
ó 30 i amb ells 2 ó 3
voltors, els corbs solien pre-
ferir un bon sembrat de fa-
ves a la caronya que feste-
javen els voltors, tant si
era una ovella, un porc o fins
i tot en qualque ocasió
una somera.

I me seguí contant:
"Eren molt grossos i
ben negres i pareixien bas-
tant pesats ja que els era
difícil aixecar el vol pel
que havien de realitzar
una sèrie de maniobres.
Amb les ales mig esteses
anaven fent bots fins a
pujar damunt un marge
i d'allà amb les ales ben
esteses emprenien el
vol".

Encara que paresqui
difícil d'aquí a uns anys,
si tots col.laboram, pot
ésser que la majoria de gent
no confondrà els coloms
amb la il.lusió de veure
uns voltors i noltros po-
driem veure amb els nostres
ulls el que els nostres pa-
drins ens conten de pel vi-
nyet.

M.A.C.
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han assegurat que volen ba-
tre el record d'assistancia de
l'any passat (800) i reunir
unes 1.000 persones.

CONVOCATS DOS
CONCURSOS DE
PINTURA PER GENT
JOVE.

L'Ajuntament ha con-
vocat el III Certamen de di-
buix i pintura juvenil Vila
de Santa Maria, i el premi
Bujosa de dibuix. En el
primer d'ells els premis se-
ran en metàl.lic i hi podran
participar tots els nins i
nines nascuts o residents
a Santa Maria fins a 15
anys El tema serà lliure i
les cartolines no seran
superiors a 35x37 cms. Les
obres seran recollides dels
propis col.legis abans de
dia 22 d'abril.

En quant al Premi Bu-
josa de dibuix, s'exigeix
que les obres estiguin fetes
amb plometa amb tinta
negra sobre cartolina. El
tema da d'estar relacionat
amb les fires de Santa Ma-
ria i l'edat màxima per
poder participar és de 15
anys. Les u'ules s'hail de
presentar abans de dia 26 de
març. Els premis seran dos:
1.- Material escolar valorat
en 5.000 pts. i publicació
del dibuix a la portada del
programa de les Fires 86.
2.- Material escolar valorat
en 3.000 pts. i publicació
a	 la contraportada	 del
mateix programa.

CONTRACTACIO D'UNA
ADMINISTRATIVA A
L'AJUNTAMENT

Hem sabut que l'Ajun-
tament fa comptes de con-
tractar una administrativa

per substituir temporalment
les baixes per part de les
actuals empleades. Pareix
ser que fins d'aquí uns me-
sos no es farà la convocatò-
ria del pertinent concurs-
oposició, i mentrestant s'ha
contractat provisionalment

sense fer-ho públic) a
una substituta. hauria
estat més lògic convocar ara
mateix aquest plaça?. Tro-
bam que aquest Ajuntament
en lloc de donar llum,
dóna fum.

MOVIMENT
DEMOGRAFIC FEBRER
86.

NAIXEMENTS.

Miquel Ange I Martí
Far (Fill de Bernat i de Ca-
talina 4-2-86)

-Bartomeu Parets Bi-
biloni	 (Fill	 de	 Miquel	 i
d'Inès, 10 - 2 -86)

Miriam Lagunas Ma-
canàs (Filla de Francisco i
Maria, 10-2-86)

Priscila Seguí González
(Filla de Pere i Susana,
28-2-86).

DEFUNCIONS

Joan Torrens Joan (30
8-43 al 2-2-86)

	

Bartomeu	 Canyelles
Canyelles	 (29-9-22
al 10-2-86)

Maria Rosselló Cabot
(17-2-98 al 17-2-86)

Joan Capellà Bibiloni
(21-11-1894 al 2-86)

Francesca Pastor Llom-
part (del 18-5-03 al 20-2-86)

	

ApolOnia	 Amengual
Ramon (14-1-14 al 27-2-86)

MATRIMONIS: 0

R.0

DISTRIBUIDORA

ARTINET
ARTICLES DE NETEJA

I PRODUCTES PER A PISCINES

Plaça de Ca 'n Orell, 12

Te/. 62 05 16	 SANTA MARIA
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EMILI GENE, ARQUITECTE MUNICIPAL
N'Emili Gené des de fa un bon grapat d'anys és

l'Arquitecte Municipal de Santa Maria del Camí,
el trobareu tots els divendres a partir de la una del
migdia a la Casa de la vila, ell és l'autor clel projec-
te de l'Edifici Municipal de la Plaça Nova, parla-
rem amb ell.

-Perquè ets arquitecte?
-En principi volia estu-

diar Enginyeria, però vaig
arribar a sa conclusió que
s'enginyeria era una
carrera massa tècnica i sa
d'arquitectura implicava un
vessant més humanista te-
nint s'altre caire tècnic,
realment crec que va ésser
una decisió encertada.

-Quin temps fa que ets
arquitectes a Santa Maria
i quina funció té s'arqui-
tecte municipal?

-Deu fer cinc o sis
anys. S'arquitecte mu-
nicipal té sa funció de
servir d'assesorament a
s'Ajuntarnent en quant a
controlar es creixement des
poble, o ses obres que se
van a realitzar. Tan sols
té una funció consultiva i
en certa manera de poder
valorar tots aquests as-
pectes que a lo millor no
puguin estar considerats
amb unes normes i servir
per aportar els seus co-
neixements tècnics
n'es pol ítics.

-Quines feines fa •un
arquitecte municipal?

-Ses feines estrictes són
d'informar ses llicències
d'obres, això és sa feina
principal però a n'es final
arriba a ésser una feina a
lo millor un poc secundà-
ria. S'arquitecte a n'es
pobles té un protagonisme
que no té a ses ciutats més
grosses, perquè serveix
d'assessor en . tots aquells
temes d'índole urbanística,
d'edificació, de construcció,
fins i tot per fer projectes,
és a dir, té unes funcions
molt variades.

-Què opines urbanísti-
cament des poble?

-Crec que actualment
Santa Maria té un creixe-
ment molt lent, pràctica-
ment passa que Santa Ma-
ria està molt influenciada
per sa seva situació res-
pecte a sa proximitat de
Ciutat, això fa que es crei-
xement estigui estancat.

Santa Maria evoluciona i
augmenta, però més
per aportació de gent que
fuig de Ciutat i vol viure a
pobles que tenguin una fà-
cil comunicació amb Ciu-
tat.

Santa Maria no crec que
hagi d'ésser un poble
dorm itori de Ciutat,
però que en poc temps
augmentarà possiblement
a un ritme un poc més
accelerat des que ha sofert
fins ara. Tenint en comp-
te que s'autopista comuni-
carà en molt poc
temps Santa Maria amb Ciu-
tat, no tan sols es tema de
s'autopista, sinó que se
complementa amb es tema
de sa via de cintura que se
fa a Ciutat. S'està aca-
bant sa via de cintura que
enllaçarà s'autopista de
s'Arenal amb sa de Santa
Ponça, sense passar per dins
Ciutat, lo que donarà fa-
cilitatd'accés a tota sa
ciutat sense haver d'anar-
hi per dedins.

-Quina és sa teva
opinió damunt ses normes
subsidiàries?

-Es problema en princi-
pi no és tenir unes normes
bones o dolentes, és no tenir
normes, o sigui, jo crec
que lo que s'ha d'intentar
molt aviat és que tenguem
normes i deixar-mos de dis-
cussions bizantines, si són
bones o dolentes de si crei-
xement per aquí, si es
creixement per allà, per-
què es fet de no tenir
normes es contraproduent
perquè crea una situació de
confusió a sa gent que vol
construir. Ses normes no
són rígides, si se detecta
que ses previsons no són
correctes, sa Ilei té me-
canismes per corregir-ho, ses
normes se poden revisar en
qualsevol moment.

Ses normes tenen unes
premises desenvolupa-
des, s'equip que les ha re-
dactat, a n'es qual jo no hi
pertany, a partir de sa ba-

se de què s'autovia de Ciu-
tat ha d'ex istir, per lo
tant sa carretera Palma-Inca
perdrà es protagonisme que
té ara. S'accés a n'es
poble es farà per una
via de ronda que du com
a conseqüencies canviar un
poc s'estructura des poble,
i limita es creixement cap a
unes zones que quedarien
buides.

-Què opines de s'urba-
nització de Can Borreó?

-Me pareix correcta, en
principi, crec que ses ur-
banitzacions vénen a ésser
un poc com lo que diuen de
sa democràcia "el pueblo
nunca se equivoca".

-Jo crec que no fa fal-
ta gastar tanta saliva ni
perdre tant de temps dar-
rera ses urbanitzacions
sempre i quan siguin contro-
lades. En quant a s'influèn-
cia que pugui tenir damunt
Santa Maria no crec que
sigui perjudicial, es cap a
la fi serà una urbanitza-
ció que tendrà trenta
cases de més o menys
categoria, i és positiva per
s'ajuntament pes pacte a
què se va arribar de cedir
es safarejos.

El que passa és que sa
gent té ganes de tornar
viure en contacte amb sa
naturalesa i viure un
poc a prop de sa Ciu-
tat, però enfora i prova
d'això són els camins

des Rafal des Polls i
es de Ca na Cili, camins
antics on ses cases esta-
ven totalment degradades i
que de quatre o cinc
anys a n'aquesta part
totes s'estan arreglant.

-Què opines de s'ur-
banització il.legal de Son
Bieló?

-S'ha escapat una mica
de ses mans i a pesar que
S'Ajuntament ha intentat
arribar a un acord amb ells
en reiterades ocasions. Per
definir una mica carrers,
voreres, enllumenat, en prin-
cipi es propietaris hi venen
a bé però a n'es final sem-
pre s'han espanyat aquestes
conversacions. Son Bieló
és fruit de s'especulació
d'uns propietaris que
s'Ajuntament a n'es seu
moment no va poder
frenar, perquè va començar
com per obrir un carrer
dins una finca, després
resulta que s'han venut
finques petites, dient a
n'es compradors que
eren edificables i sa gent
començà a construir.

S'Ajuntament per
ventura l'hauria d'aturar,
però això vol dir tenir
constantment a I là un
guàrdia civl, o tomar-ne
qualcuna, perquè de fet
totes aquestes actuacions se
controlén a través des
reglament de disciplina ur-
banística, que autoritza



L'Edifici Municipal, actualment en fase de construcció, és
obra dEmili Gené.
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a tomar tot lo que no sigui
edificable, però això és una
decisió molt difícil per-
què d'aquesta manera a n'es
que perjudiques és a n'es
comprador que moltes ve-
gades compra enganat, i no
a n'es que ha venut, que
és qui ha fet es negoci
perquè ha venut uns
terrenys amb unes carac-
teristiques d'urbans sense
haver invertit uns doblers
amb unes infraestructures.
Es un tema molt conflic-
tiu, crec que es punt
de partida sempre ha
d'ésser en contra de
tot això; ara que sa solu-
ció és molt difícil.

-Quines mesures es
podrien prendre per un
correcte ordenament urba-
nístic del casc urbà?

-Es cCrrecte planteja-
ment urbanístic des casc
urbà depèn de ses pre-

mises de què se partes-
qui, en certa manera
crec que és important s'ac-

cés a n'es poble que se pre-
veu que canviarà a través
de s'autovia. En quant
a n'es casc tradicional
està bastant definiti i s'e-
dificació prevista és una

edificació com sa que
hi ha fins ara, és a dir,
finques entremitgeres,

planta baixa o de dos pi-
sos. Lo que s'ha de preveu-
re és una zona de serveis,

a on s'han de col.locar, es
tallers de fusteria, de fer-
reria, de reparacions de

cotxos... totes aquestes ac-
tivitats que poden ésser mo-
lestes, convé agrupar-les a
un lloc a on molestin lo
més mínim. Ses normes en
s'altre sentit preveuen
ses deficiències que tenia
es poble de zones verdes
o d'espais Hiures públics o
inclús s'ampliació de sa
zona esportiva. S'ha d'in-
tentar amb aquestes pri-
meres normes, solucionar els
problemes tradicionals, ara
bé, una vegada que se
pogués tenir tot s'espai
lliure que ses normes
preveuen, ja se podrien
solucionar altres temes.

-I de la part rural o
fora vila?

-Sa part de fora vila
és molt complicada, per-
què a tothom li agradaria
construir-se una caseta,
i això hipotecaria es
camp molt sèriament,
perquè si es dia de
demà fes falta
potenciar s'agricultura, no
hi hauria manera perquè
tot estaria ple de casetes.
S'ha d'estudiar molt se-
riosament quines finques
són edificables i quines no.

-Quins atemptats ur-
banístics veus dins es

poble?

-D'atemptats grossos,
no se'n pot xerrar ., a ni-
vell personal com arqui-
tecte hi ha actuacions que
tal vegada no les hagués
fetes d'aquesta manera.
Péns que més aue atemn

de mercat, i una vegada
partint d'aquest estudi
desenvolupar un projec-
te. jo ho veig com un espai
obert molt gros i molt
forestat.

En quant a s'aparca-
ment des diumenges, s'A-
juntament el preveu
solventar, aprofitant s'an-

tic camp de futbol, que
és realment es dia que
sa plaça queda petita.
Això s'ha de solucionar
d'una manera que durant
sa setmana no mos que-
din hipotecats molts de me-
tres quadrats. Es més
important que entre set-
mana aquest espai serves-
qui per altres activitats.

-Què opines i com
protegiries es patrimoni ar-
tístic-arquitectónic de Santa

Maria?
-S'única manera de

protegir es patrimoni
art ístic és educant a sa
gent a estimar-lo, o sigui

dictar nomes per protegir-
lo no serveix de res si sa
gent que les ha de com-
plir que són els propis
santamariers no els valo-
ren. Per exemple hi ha
un conjunt de cases que
a n'es carrer Joan Mes-

qu.da, que formen una
unitat i realment no tenen
cap valor arquitectònic,
cap valor en quant a que
siguin molt antigues o que
tenguin tractament de
pedres a sa façana, o ses fi-
nestres molt estudiades,
són unes cases realment
de poble, anodines, sen-
zilles, però que tenen una
gran bellesa , és un entorn
que s'hauria de preservar.

M.C.

tats hi ha coses pendents,
com s'ordenació de sa
plaça nova.

-Col.labores en l'edi-
fici Municipal?

-Sí, jo he fet es pro-
jecte, duc sa direcció d'o-
bres i som poc més o menys
cs responsable en s'aspecte
des funcionament i de sa
imatge exterior.

-Com veus una or-
denació integral de sa plaça
nova?

-En principi com una
plaça de circulació peato-
nal, o sigui que, per de-
dins no tengui cap carrer.
S'han de preveure ses ac-
tivitats que se vulguin fer a
sa plaça i se'ls ha de donar
una solució formal o espa-
cial, com puguin ser acti-
vitats de tipus e portiu,
cultural, d'esplai de nins,



juan Bermejo, President de 	 del Col.legi Públic
d'E.G.B.
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JUNTA DIRECTIVA DE L'APA
DEL COL.LEGI PUBLIC D'EGB.

President: Joan Bermejo Navarro.
Vicepresident: Gabriel Martorell.
Tresorera: Francesca Sastre.
Secretari: Julià Serrano.
Vocals: Margalida Ferrer, Joan Fullana, Margalida Pons, Ma-
ria Rosa Campins, Catalina Garí, Joana Moyà, Francesca
Carbonell, Miquel Serrp i Gabriel Fiol.
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LES ASSOCIACIIONS DE PARES D'ALUMNES
DELS COL.LEGIS SANTAMARIERS

Parlar d'Associacions
de Pares d'Alumnes a Coa-
negra, és parlar d'una
realitat vida al nostre poble.
Les APAS són un grup de
pares d'alumnes que inten-
ten participar activament en
l'educació, instrucció i for-
mació dels seus fills. Aju-
dant els mestres, organitzant
activitats extraescolars o
donant un suport econòmic
a activitats que el centre
realitza. Per acostar-nos al
món de l'educació dels
nins/es, hem anat a parlar
amb els presidents de les
APAS.

Les APAS, nasqueren
arreu de l'estat espanyol
i el nostre país a partir de
l'època de transició políti-
ca, és en els anys 1975-
78 quan es formen la ma-
joria d'AP, si bé en anys
de la dictadura franquis-
ta ja hi havia els primers
i ntents.

QUE FA L'APA?

Les APAS són un grup
de pares que es constituei-
xen en associació legal amb

uns estatuts, i que partici-
pen de forma activa en la
gestió de l'escola, organit-
zant diverses activitats per
alumnes, per pares o per
ambdós al llarg del curs
escolar, tenen una rela-
ció estreta amb el profes-
sorat en quant a col.labo-
ració en la tasca educativa
i com a intermediaris si
hi ha problemes entre certs
alumnes i professors.

La LODE, encara en
projecte d'aplicació, dóna
un poder molt fort a les
APAS, tendran una major
participació en la gestió ad-
ministració de l'escola.

APA DE L'ESCOLA
PUBLICA D'E.G.B.

-Fundada l'any 1980-81.
-Legalització total de

l'APA i dels estatuts l'any
1985.

-Presidents que ha tin-
gut: Benet Mas, Jaume Arti-
gues i Joan Bermejo.

-FUNCIONAMENT:
JUNTA DIRECTIVA:

Composta per 13 membres
que es reuneixen normal-

ment una vegada ai mes per
tractar els temes d'interés
i pel seguiment de les activi-
tats que organitzen. Quan hi
ha activitats o fets impor-
tants tenen reunió extraor-
dinària. Ja Junta és elegida
cada quatre anys en llistes
obertes en assemblea
general, cada família té un
vot, n'és president el més
votat.

L'ASSEMBLEA és la
reunió de tots els socis, nor-
malment en fan dues a
l'any, en elles es tracten te-
mes, es repassen les activi-
tats realitzades i els projec-
tes. Aquestes són bastant
participatives, hi assistei-
xen unes 60 persones. Els
professors poden assistir a
Junta i Assemblea, però sen-
se vot.

-GRAU DE PARTICI-
PACIO: núm. de socis: 60
fam ílies.

Participació a l'assem-
blea bona.

La Junta fa la feina, pe-
rò els pares col.laboren.

-ECONOMIA: Una en-
trada del benefici de la
venda de llibres de text,
cada fam (lia paga mensual-
ment 200 pts., d'aquesta fet-
na se n'encarrega directa-
ment la tresorera.

Hi ha també socis hono-
raris, que són persones que
abonen a aquesta 200 pts.
mensuals sense ser pares
d'alumnes, i així poden
assistir a les activitats ex-
traescolars.

Si hi ha sobrant de les
activitats extraescolars que
munten tenen un petit bene-
fici.

No tenen ajudes de
l'Ajuntament, ni del Con-
sell del Govern Balear. No
han contestat a les seves
peticions.

-ACTIVITATS: A més
de les activitats que es mun-
ten en col.laboració amb
els professors i alumnes,
com el fogueró, carrosses
pels reis, disfresses tant a
l'escola com en les organit-
zades per l'Ajuntament.
També organitzen xe-
rrades informatives pels
pares (Droga, sortides a
l'acabar l'EGB, etc.)

També munten tota
una sèrie d'activitats extra-
escolars, es dilluns, dime-
cres i divendres de 18,00 a
21,30 h., en les quals un
pare guarda l'escola i se'n
fa responsable (hi van molt
de nins i com que les aules
no se poden tancar, s'han
d'evitar destrosses).



Joan Dolç, President de l'A.P.A. del Col.legi Ramon Llu/l.
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Aquestes activitats que
es realitzen 3 hores a la set-
mana són:

-taekwondo, per nins a
partir de 6 anys.

-gimnàsia rítmica, tam-
bé per nins i nines a partir
de 6 anys.

-gimnàsia per adults,
aquesta és mixta, per estar
en forma. N'hi ha dos
grups de joves i dones.

-anglès, per nins de
3er cicle d'E.G.B.

-Mecanografia, pels
nins del 3er. cicle d'E.G.B.
Dona les classes un santa-
marier, en Pere Josep Dolç.

Per a tota aquesta acti-
vitat es paga la quota de
1.200 pts. per pagar al pro-
fessorat, tenen una gran
acceptació, a cada activi-
tat hi ha més de 20 assis-
tents.

Ara tenen en projecte
la realització d'un grup
de gimnàsia per a joves.

Col.laboren en la revis-
ta de l'escola: Escola Nos-
tra.

-ASPECTES A MI-
LLORAR A L'ESCOLA.

"A l'escola manquen
moltes coses, des de mate-
rial a una mà de pintura per
tot l'interior de l'edifici, els
waters estan molt mala-
ment. En aquest aspecte vin-
gueren de l'Inspecció de
l'EGB i digueren que a l'es-
tiu ho solucionarien, ja que
arreglar-ho ara serien molès-
ties en el normal funciona-
ment escolar, i aix encara
ara estan en mal estat.

Han demanat ajudes per
a adquirir penjadors (no n'hi
havia a cap classe, i els al-
lots havien de tenir enterra
els abrics), per a fer tau-
lers d'anuncis, i no han re-
but contestació; el Consell
Insular de Mallorca els ha
contestat, la Conselleria
d'Educació i Cultura ha dit
que no és competència se-
va, i l'Ajuntament de Santa
Maria tampoc ha contestat.

Així que l'APA ha pa-

gat dels seus ingressos, els
penjadors i 11 taulers
d'anunc.is (1 per classe)

També han adquirit la
maqueta de la sala de gim-
nasia i un pluviòmetre, del
qual n'han demanat ajuda
al Consell sense resposta.

Cal dir, que l'Ajunta-
ment de Santa Maria és el
responsable del manteni-
ment del Centre, així en la
Junta Directiva hi té un re-
presentant el Sr. Biel
Mesquida, Regidor de Cultu-
ra i Festa. Es bastant trist
que l'APA s'hagi de dedi-
car a adquirir material bà-
sic, i que l'Ajuntament en-
cara no hagi contestat a les
seves peticions. En quant
al manteniment del Centre,
que està en estat un poc
deixat, manca una clara ac-
tivitat de l'Ajuntament.

-RELACIONS AMB
EL PROFESSORAT.

Són molt bones,
Malgrat que a principi de
curs hi hagues alguns en-
frontaments entre AP i pro-
fessorat. Que gràcies a
l'enteniment d'ambdues
parts s'ha aconseguit una
relació de mutua col.labo-
ració. Voldrien adquirir
més material didàctic que
facultàs la tasca del mestre.

APA COL.LEGI RA-
MON LLULL.

-Fundada l'any 1977.
-legalització de l'AP i

dels estatuts l'any 1978.
-Presidents que ha tin-

gut: Josep Martorell, Josep
Estarelles, Joan Dolç.

-FUNCIONAMENT:
JUNTA DIRECTIVA:

composta per un mínim de
8 membres, que normal-
ment es reuneix una vegada
al mes per a tractar temes
i seguiment d'activitats, (les
convoquen a través d'un or-
dre del dia), també en fan
d'extraordinaria quan hi ha
activitats importants: Na-
dal, foguerons, etc. La Jun-
ta és elegida en llistes ober-
tes cada quatre anys, és el
president el més votat, que

llavors anomenarà els càr-
recs entre els elegits. La Jun-
ta està dividida en dues co-
missions: DE CULTURA
(organitza xarles, concur-
sos de dibuixos, gestiona
les possibles subvencions o
ajudes), DEPORTIVA-RE-
CREATIVA (organitza acti-
vitats esportives i d'esplai).

L'ASSEMBLEA, és la
reunió de tots els socis as-
sistents que es realitza una
vegada a l'any, ordinària-
ment el primer trimestre del
curs escolar, també se'n
fan d'extraordinàries quan
el tema és molt important.

Els mestres hi poden as-
sistir amb veu, però sense
vot i també a la Junta Direc-
tiva, s'Assemblea té un alt
índex d'assistència de pa-
res.

-GRAU DE PARTICI-

PACIO: 235 famílies asso-
ciades.

Bona participació en
l'assemblea; també col.labo-
ren en tasques organit-
zades per la Junta Directiva.

-ECONOMIA.
Les entrades de l'APA

són la quota bimestral que
les famílies aporten, són
250 pts. Que recapten mit-
jançant l'ajuda del professo-
rat.

No tenen ajudes de
l'Ajuntament, ni del
Consell, ni del Govern Ba-
lear. No han contestat a
les seves peticions.

-ACTIVITATS: Di-
videixen les activitats segons
les dues comissions en-
carregades:

-Culturals: exposi-
cions (dibuixos, redaccions,

JUNTA DIRECTIVA DE L'APA
DEL COL.LEGI RAMON LLULL,

President: Joan Dolç Crespí.
Vicepresident: Jaume Salom.
Tresorera: Catalina Bover
Secretari: Rafael Estarellas.
Vocals: Guillem Bujosa, Miquel Oliver, Mateu Colom, Llo-
renç Sans, Mateu Bibi loni, Conxa Dolç, entre altres.
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HEM DE SEMBRAR CADA ANY.

	I tothom ho ha de	 cultura i garantitzant

fer a la ve,n manera,
,

uns bons serveis públics.
a,

	

amb les seves eines i 	 I ho fa a traves de les

amb Tesfore de cada dia.

Per aixo, el Consell insular de

Mallorca du a terme la sesa tasca,

defensant la qualitat de vida a

els pobles ciutats mallorquines,

fent arribar a tothom la nostra

diverses àrees d'actuació: Area

F.conómica, Acció Social i Sanitat.

Area de Cultura i Espon, Area

de Cooperació i Ordenació del

Territori. Sembrant perque tothom

pugui recollir eis fruits.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Betlems) donant un obsequi
a tots els nins. Col.laboren
en la revista escolar
"S'Avenc". Conferències i
xerrades pels pares (Psico-
logia i de drogodependèn-
cia). Curs de guitarra.

-Esports: ja tradicio-
nals des de la fundació de
l'APA, com el Mini-Bàsquet
(gràcies a la dedicaçió de-
sinteressada de Joan Frau),
Judo, Futbito (gràcies a
Rafel Estarelles) i Dansa.

-Recreatives: Fogue-
ró, Fresses, Campamanet
d'Estiu, Marxa cicloturística
(que enguany és la TV edi-
ció) venen en bici i a peu a
un Iloc de Santa Maria, pa-
res, professors i alumnes a
fer una diada en diumenge.

Col.laboren en les mati-
nes (fan un passacarrers pel
poble i canten cançons na-
dalenques), carrosses pels
reis.

Els alumnes paguen
una quota per les activitats
de Dansa, Judo i guitarra.

Estan en tràmit per a
constituir la Federació
d'APAS de Col.legi de les
Germanes de la Caritat de

la qual en seran membres.
-ASPECTES A M I-

LLORAR DE L'ESCOLA.
"L'edifici està en molt

mal estat. Net, i s'han fet
uns darrer adobs, emmoque-
tant, etc." deia en Joan.

"Emperò falta més ma-
terial, per exemle un labo-
ratori, més ap
terial, per exemple

"Emperò falta més ma-
terial, per exemple un labo-
ratori, més aparells per la
gimnàsia, etc.

En certa manera l'edi-
fici de l'escola no necessi-
tat massa millores, però
manquen més llibres a la
biblioteca, el gimnàs-
tic està en projecte, s'han
adquirit aparells per fer
gimnàsia, s'han demanat
ajudes al Consell Insular
de Mallorca i a la Conselle-
r ía d'Educació i Cultura
del Govern Balear, però a
hores d'ara no han obtin-
gut cap resposta.

-RELACIONS AMB
EL PROFESSORAT.

Les relacions són molt
bones i cordials des de

ci de l'APA. En l'actual
curs escolar hi ha hagut unes
relacions molt estretes, de
mútua col.laboració, i de
forta ajuda dels pares en
tasques esducatives de tipu
tipus cultural i esportiu.

Aquí sols s'ha oferit un
breu i dens resum de la rea-
litat de Ies APAS a Santa
Maria del Camí, no s'han
pogut reflectir les moltes
suggerències i opinions que
els presidents explicaren. Pe-
rò estan d'acord amb
aquestes qüestions:

-Realitzar l'educació es-
colar dels fills majoritària-
ment en la nostra llengua,
usant texts i material didàc-
tic en mallorquí. Estan
d'acord en què seria molt
positiu explicar i estudiar
matemàtiques, ciències
naturals, etc. en la nostra
llengua. La Comissió per
l'ensenyament i Normalitza-
ció del Català (CENC), té
un programa d'ajuda i asses-
sorament per les escoles de
Mallorca que vulguin iniciar
una educació integral en
la nostra llengua. Anims!!

-Col.laboració estreta
i forta entre pares-alumnes i
professors per a una educa-
ció més bona i actual.

-Col.laboració estreta
entre les dues APAS i entre
els dos Col.legis per aconse-
guir paliar deficiències i
poder adquirir certs mate-
rials molt costosos, però ne-
cessaris, per a ús conjunt.
Obrim idò, una porta a
l'acostament d'ambdues
APAS i col.legis per se-
guir un camí conjunt en
l'educació i en l'organitza-
ció d'activitats.

-Necessitat d'un Servei
Municipal d'Orientació Edu-
cativa o Gabinet Psicope-
dagOgic, és a dir, d'un perso-
nal tècnic que assessoràs i
col.laboràs en l'educació,
tractant a nins amb proble-
mes, ajudant en la plantifi-
cació i programació edu-
cativa, organitzant xerrades,
conferències i cursets per
pares i alumnes, muntant ac-
tivitats conjuntes, etc., tot
per aconseguir una educació
més integral dels nostres
nins i més humana.

Bernat Calafat.



Araceli Colom i Antonia Henares amb els vestits de paper a
l'Auditórium (Foto M. Colom).

CAIXA DE PENSIONS

"la Caixa
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"EL PAIS DELS NUMEROS"
Cançó que el grup Migjorn cantà a l'Auditdrium

Com ja comentàrem al
passat número d'aquesta re-
vista, el dia 2 de Març
va tenir lloc a l'Auditó-
rium la "IX Mostra de la
cançó infantil", aquesta
estava organitzada pel
G.D.E.M. que és la fede-
ració dels clubs d'esplai
de Mallorca, hi participà-
vem en aquesta ocasió 16
grups d'esplai com són:

Terranostra de Ciu-
tat, Sarau i Bauxa de
Muro, L'estaca de Ponent
de Ciutat, Rebumbori de
Selva, Es Turó de Llubí,
Cercle d'estudis d'Alaró,
Sa Vileta de Ciutat, S'Es-
tornell d'Inca, Corpus
Christi	 de Ciutat, Alba-
da de relanitx, Son Rapi-

nya de Ciutat, Son Roca,
Jordi des Racó de Ma-
nacor, Migjorn de Santa
Maria, Jardí Màgic de
Sa Pobla i l'Encarnació
de Ciutat. Cada un d'a-
quests grups va cantar una
cançó de lletra i música ori-
ginal.

Així com unes titelles
foren les presentadores de la
Mostra, en general, cada un
dels grups va ésser presen-
tat per un al.lot d'un altre
grup que, vestits amb ves-
tits típics de diferents paí-
sos, representaven la il.lu-
sió de poder reunir a tot
el món en un festival d'a-
questes característiques.
Nosaltres presentàrem el
grup "Terranostra" de Ciu-
tat i els de Sa V ileta presen-

taren la nostra cançó titu-
lada "El país dels números".

El nostre grup només fa
tres anys que hi participa
i cada v..gada ens han re-
presentat diferents "can-
tants", els d'aquesta edi-
C40 foren: en Josep Miquel
Bujosa, en Ricard Mesqui-
da, en Biel Rebassa, en
Toni Sastre, en Tolo Tra-
mullas, n'Araceli Colom,
na Joana Ma. Rebassa, na
Maria del Carme Girela, na
Margalida	 Tramullas
n'Antónia	 Henares,
cada un d'ells se li va en-
tregar un petit obsequi.

Durant el descans es
va	 fer una desfilada de
models originals (cada
grup participava amb dos o
tres models) tant de festa
com de fantasia i vos he
de dir que tots quedaren
preciosos, més si •tenim en
compte que per • realitzar-
los només es podia emprar
paper, vos podeu imagi-
nar que no és tan fàcil

com pareix ja que el pa-
per es romp molt fàcil-
ment, malgrat tot pareixia
una desfilada d'aquelles
que se solen fer a París.

L'Auditbrium va
quedar ben ple i tothom va
sortir amb una ampla
rialla a la cara, els pares,
familiars i amics només
comentaven que havia estat
un èxit i que havien dis-
frutat molt. Una mare
em va comentar que en
aquestes ocasiones és on
més es nota la feina dels
clubs d'esplai, ja que
normalment passen desaper-
cebudes les activitats que
realitzen cada dissabte.

Pels interessats vos di-
ré que tota la Mostra va
ésser gravada en video i
que tot d'una que siga pos-
sible el durem i el mos-
trarem a tots els que
el vulguin veure, la data
i el lloc ja vos ho comuni-
carem.

Migjorn

COMERCIAL

SANTA MARIA
* SANEJAMENT
	

* REGATGE

* ELECTRICITAT
	

* FERRETERIA

' Plaça dels Hostals, 3	 Telèfon 62 03 75

Santa Mana del Camt (Mallorca)

MAGATZEM DE MATERIALS
DE CONSTRUCCIO

GAMUNDI
Gabriel Mesquida, 1	 Tel. 62 02 30

SANTA MARIA DEL CAMI



GOVERN IŠALEAR
Lonçellerig	 élció i

FORN - PASTISSERIA

BOVER

CAN BLANCO

Carrer Llarg, 58
Tel. 62 00 52
	

SANTA MARIA

VIVERO

HORTUS
TOTA CASTA DE PLANTES

ORNAMENTALS

AMB L'ORGULL DE SER
PART DEL POBLE!!

Camí de Coanegra, s/n 	 Tel. 62 02 79
SANTA MARIA DEL CAMI
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Otiçõt9
Sobre els noms d'aiguns nuvols de Santanyí

ASSOCIACIO PREMSA FORANA

DE MALLORCA

Cultura Popular

Un dels aspectes de la
nostra cultura popular que
no ha merescut gaire aten-
ció per part dels investi-
gadors moderns és el dels
noms dels núvols. Sense
caure en rerror, es pot afir-
mar que la memòria col.lec-
tiva dels mallorquins no
conserva sinó sols una part
ínfima dels amplis conei-
xements metereológics que
fa unes poques dècades en-
cara posera, com a resultat
d'experiències acumulades
segle era segle i tramesos
de generació en generació.
Avui per avui, poquíssima
gent deu estar capacitada
per a identificar els niguls
dels quals parlaré. He•
perdut l'hàbit d'observar
el cel i d'atalaiar l'horitzó.
La predicció del temps
ens és servida dins la sala
d'estar, a través de les ca-
denes de televisió. Sense el

màgic aparell ens trobam
desemparats.

Antany, les fórmules de
pronosticació del temps
eren fixades dins la me-
mòria amb el joc del llen-
guatge, mitjançant la rima.
Aix í es deia de l'Arc de
Sant Martí: "si surt el
mati, pots fer el teu camí;
si surt el capvespre, demà
faràs festa". 0 també
"bona gelada, bona dia-
da". Els niguls eren ob-
servats amb molt d'esment.
Si apareixien encreuat pro-
nosticaven Ia pluja. El dic-
tat diu que "boira que pas-
tura, aigua segura", i "el cel
tavellat, dins quatre dies
la terra ha banyat". Qui vo-
a defugir al marge d'error

assegurava: "el cel taveflat

en els tres dies és eixut o
banyat".

Els núvols que corona-
ven els cims d'algunes mun-

tanyes concretes eren sím-
bols inequívocs de la pluja
imminent:
Sant Salvador duu es capell
i Es Castell duu sa gorra,
qui té cames ja pot córrer
o se banyarà sa pell.

Un dels nuvolats, amb
nom propi, més coneguts de
Santanyí és l'anomenat EN
JORDA. Es de color honest,
grisenc i fosc. Apareix so-
bre Cabrera. De vegades
allarbassat sobre l'illa, am-
ple d'abaix, en forma de ma-
ta. De vegades es congria
apilotat i alt i amb aglome-
racions secundàries. El ma-
riner que el veu s'afanya per
entrar al port L'a(gua cau
a trempons:
En Jordà damunt Cabrera
ha sortit molt furiós
trons i llamps de dos en dos

aigo que desespera.

Jo visc amb una quimera
que avui o demà plourà
perquè fe afinat en Jordà
cama aquí i cama allà
eixancat damunt Cabrera.

També són molt popu-
lars els AL.LOTS DE CA-
LONGE (o els AL.LOTS
CALONGINS), més rara-
ment) Deven coi respondre
als que a molts de llocs en
diuen els FADRINS DE
SANTANYI. Aquí els veim
a la part de tramuntana o
gregal. Són apilotats, blancs

i negrosos alhora. Dels Al-
iots de Calonge es diu que
"seguit, seguit pixotegen".

També molt famós,
però menys conegut, és

EN PARATJAL, que surt
pel costat de mestral. Si en
Paratjal i en Jordà es topen,
pot esser ferest. Regaien
molta d'aigua i quasi sempre
vent.

També s'anomena EN
BOTILLA, però s'ha oblidat
la seva carta d'identificació.
Potser era anomenat aix í
per l'aigua que portava.
Una cosa semblant podriem
dir d'EN GERRETA, que
apareixia per la part de mig-
jorn. El seu nom ens fa
pensar en la seva forma, o
potser també en l'aigua que
llançava.

La VINYA DE SANT
MARTI és un altre nuvolat
plover. Es diu que en
vint-i-quatre hores té el
rai'm madur, és a dir, plou.

També hom parla de la
CIUTAT DE TROIA, una
boira plovera que sortia per
la tramuntana: •
Sa tramuntana carrega,
deu 'ver d'anar a qualque

lloc,
posam-mos abaix des foc
que es Ilebeig ja torna negre.

Tot arxà no són més
que escapolons d'un ric pa-
trimoni onomàstic que
estam a punt de perdre del
tot. Faig una crida als qui
sentim interès i curiositat
pel tema, animant-los a re-
collir tot el que puguin. Pot-
ser es podria realitzar un
corpus baleàric de noms de
núvols. El tema promet
esser força apassionat.

Cosme Aguiló.

ANTONI I BARTOMEU CANYELLES VICH

TECNICS ASSESSORS

*Naus Industrials i agrícoles

*Instal.lacions contra incendis

*Instal.lacions electriques
*pro j ec t es agrícoles
*Estudis i informes tècnics

*Prolectes en general

*Assessorament tècnic de tinques

Carrer Llarg, 71	 SANTA MARIA DEL CAMI
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1906: EL PRIMER CONGRES.

El Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana
es va celebrar a Barcelona el 1906 per iniciativa i sota la pre-
sidència d'un mallorquí il.lustre, mossèn Antoni M. Alco-
ver.

Va comptar amb la participació de més de 3.000 con-
gressistes i s'hi tractaren aspectes de l'idioma a les Illes Ba-
lears, al País Valencià, al Rosselló, al Principat i a l'Alguer.
La presencia i les aportacions dels romanistes europeus més
prestigiosos de començament de segle va contribuir a difon-
dre internacionalment la situació i la realitat del català: de
llavors ençà, comparteix amb les altres llengües neollatines

'I'atenció de la romanística general.
La transcendència del Primer Congrés va ultrapassar

de molt l'àmbit estrictament científic; i encara que la tasca
normalitzadora és una mica posterior, Pompeu Fabra ja hi
destacà com a autor d'una comunicació sobre "Qüestions
d'Ortografia Catalana". Aquell Congrés va ser una explo-
sió d'entusiasme i va demostrar la vitalitat del renaixement
cultural i literari de la nostra llengua, alhora que va ser un
impuls cabdal per a la consolidació del català com a llengua
de cultura.

Les Illes Balears hi varen tenir una representació con-
siderable: els assistents varen superar ben bé el centenar.
Com a congressistes honoraris i autors de comunicacions,
hem de destacar Llorenç Riber, Gabriel Alomar, Angel
Ruiz i Pablo, Francesc Camps i Mercadal, Vicent Serra i
Orvay, Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera... a més de la
decisiva contribució de Mossèn Alcover. La participació
illenca en un dels fets més importants de la història de la
llengua catalana va ser ben alta, digna i efectiva.

LA CONTINUITAT.

Després de 1906, la nostra llengua es va dotar d'una
normativa gramatical prou completa, referida sobretot a la
llengua escrita: "Regles Ortogràfiques" 1913; "Gramàtica
de la Llengua Catalana", 1912; "Diccionari Ortogràfic",
1917; "Gramàtica Catalana", 1918; "Diccionari General de
la Llengua Catalana", 1932.

Aquesta tasca va ser dirigida principalment per Pompeu
Fabra com a membre de la Secció Filològica de l'Institut
d'Estudis Catalans, i tenia la voluntat clara d'integrar les dis-
tintes varietats dialectals. En poc temps va ser acceptada i
assumida com a pròpia pels escriptors i per les institucions,
culturals de tots els Paiisos Catalans. Avui, no és qüestiona-
da per cap persona mínimament culta.

Això ha fet possible que la nostra llengua disposi d'un
instrument imprescindible a l'hora de ser utilitzada en tots
els àmbits i en totes les situacions, com a idioma modern,
funcional i culte, i , sobretot, com a llengua viva i normal.

A les Illes Balears, el més important difusor de la nor-
mativa ha estat Francesc de B. Moll. Ell ha continugt l'obra
de Mossèn Alcover i ha completat i duit a bon port una rea-
lització única en el món: el "Diccionari Català-Valencià-Ba-
lear", també va elaborar la "Gramàtica Catalana referida
especialment a les Illes Balears", que és l'adaptació a les
Illes de les normes esmentades abans, publicades per l'Ins-
titut d'Estudis Catalans. Entre el Primer Congrés, i el Segon,
que es realitzarà el mes de Maig de 1986, hi ha la seva tasca
gegantina, fruit d'una vida enterament dedicada a l'estudi
de la nostra llengua.

1:1) N1 5 P' CO
AUXILIAR CONSTRUCCIÓ

PISCINES - TENNIS - »LETS - SAUNES - COMPLEMENTS

)/(ateu 9uan )11 alas

DIRECTOR

Barceló i Combis, 10	 Telèfon 46 52 11
PALMA DE MA LLORCA

DESTIL.LERIES

SANTA MARIA
FABRICA DE LICORS

Especialitat amb
PALO RESOLIS	 HERBES FOC I FUM

Rei Sanç, 3	 Tel. 62 01 66
SANTA MARIA DEL CAMI



Sebastià Frontera al costat de Vaquer, quan a la temporada
83-84 va rebre el trofeu a la regularitat del Constància.
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UN GRAN FUTBOLISTA: EN SEBASTIA FRONTERA

En Sebastià Frontera
Català, un iove santamarier
de 21 anys, que des de pe-
tit és afeccionat a jugar a
futbol, després d'un apre-
nentatge i trajectòria per di-
ferents clubs, acabà jugant
—com a professional— en el
Manacor, un equip de 2ona
divisió B, on ell n'és una de
les figures.

-Des de quan t'agrada
jugar a futbol?

-Des de sempre m'ha
agradar jugar a futbol. Crec
que a 7 o 8 anys ja jugava;
fins i tot fora de s'escola
com a aleví.

-Quan començares a
practicar-lo amb il.lusió?

-Vaig jugar molts
d'anys al Santa Maria aleví i
un any d'infantil. Es de "La
Salle" me cridaren per jugar
amb so seu equip, hi vaig
jugar 2 anys d'infantil i 3
de juvenil, solia jugar de
mig o de defensa lliure.

La Salle va ser un lloc
molt important per jo, era
un equip molt sèrio, els
entrenadors m'agradaven
molt, especialment en Serra
Ferrà, que el vaig tenir quan
jo era Juvenil. Quan jugava
d'Infantil vàrem ser cam-
pions de lliga, i a juvenil ju-
gàrem a Lliga Juvenil Na-
cional, enfrentant-nos a

com el Barcelona,
València, Saragossa, i clar,
eren uns rivals molt forts.

Lo que me va agradar
més i lc que me donà una
bona experiència va esser
els juvenils, cada dues set-

manes sortíem a jugar a fora
de Mallorca, era una classe
de futbol molt diferent,
quasi pareixia que defensà-
vem Mallorca, a més a més
hi ha una rivalitat especial
entre els equips mallor-
quins i els de sa Península,
per ells era diferent jugar
amb noltros, sobretot per
problemes ambientals.

-I, després de "La Sa-
Ile"?

-Quan vaig acabar sa
temporada juvenil, me'n
vaig anar amb el Constàn-
cia d'Inca que estava a 3a.
divisió, sempre —igual que
en "La Salle"— vaig jugar
de mig alternant amb defen-
sa lliure. Vaig jugar un poc
més de dues temporades,
ses dues temporades que es
Constància fou campió de
Lliga.

A principi de sa 3a.
temporada que jugava amb
s'equip Inquero, es del
Manacor me fitxaren, però
hi va haver problemes, per-
què ei Constància no me vo-
lia deixar partir, emperò el
Manacor va pagar sa meva
baixa.

-Què pagaren?

-Se va dir que pagaren
un milió de pessetes.

-Dins el Manacor vares
ser professional?

fins aquest moment
he estat amateur, emperò
des de l'any passat que me
fitxaren vaig ser totalment
professional.

-A quina categoria està
el Manacor?

-A 2a. B, juguen molts
d'equips d'Andalusia.

-Te trobes bé dins el
Manacor?

-Sí, crec que he tengut
molta de sort perquè es tres
clubs que he trepitjat m'han
agradat, han estat molt
seriosos: •

Dins el Manacor en-
trenam cinc dies a sa setma-
na alternant es dia de des-
cans, solem entrenar unes
dues hores diàries.

-Has tengut altres ofer-
tes?

-Sí, quan jugava amb
el Constància, el Mallorca se
va interessar per mi, emperò
no s'entengueren i se rompe-
ren ses negociacions. Llavors
s'interessà un equip filial del
Valencra, el Mestalla empe-
rò no me va interessar, me
va parèixer una oferta no
molt bona.

-Com qualificaries es
futbol santamarier?

-Trob que es principal
fallo és de col.laboració de
gent, quan juguen un partit,
només hi ha 30 espectadors

com a màxim i sa majoria
de fora poble. Falta aficció,
hi ha pobles molt més petits
que tenen més públic.
També una manca d'afició
de jugadors joves, la majo-
ria de jugadors no són santa-
mariers.

-I es mallorquí?

-Trob que està a un bon
nivell, ara que el Mallorca
havia estat a Primera Divi-
sió, ja que és s'equip més re-
presentatiu de tota Mallor-
ca i de ses Balears.

-Quins projectes tens?

-De moment m'he posat
un "tope" d'uns tres anys i
seguir jugant amb el Mana-
cor i si me sortía una ofer-
ta de major categoria apro-
fitar-la.

-A més a més de jugar
futbol practiques altres es-
ports i hobbies?

-Sí, practic es bàsquet,
voleibol, Balommà i sa gim-
nàsia pròpia de s'entrena-
ment.

Solc llegir bastant,
sobretot quan estam de viat-
ge, que de vegades són bas-
tants de dies i resulta un poc
avorrit.

Pere Calafat.

TALLER DE JOIERIA

Santa Maria
FABRICACIO PROPIA

C/. Catedràtic M. Dolç, S/n

SANTA MARIA DEL CAMI
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BASQUET
IN -ANTIL MASCULI.

L'edat	 corresponent
en aquesta categoria són
13 anys, encara que per for-
mar aquest equip s'han ha-
gut d'agafar al.lots més jo-
ves, així i tot juguen bé i
planten cara a tots els
equips emperò els resultats
no els acompanyen gaire.

Els entrena en Biel Ca-
bot i els jugadors són: Mi-
quel Angel Verd Manresa;
Tomeu Garcies Fuster; Pe-
re Pons Rosselló; Joan Mi-
quel Estarellas Torrens;
Miquel Marcé Morro; Joan
Antoni Juan Martí; Anto-
ni Pons Rosselló, Mateu
Gelabert Morey; Manel
Esteso Escribano; Sebas-
tià Truyols Llompart; Mi-
quel Angel Amer Garcia;
Francesc Xavier Juan Mar-
tí.

RESUM DE TOTS ELS
EQUIPS.

*Cadete femení. En
aquests moments quan ja
s'ha acabat la lliga en
aquesta categoria, estan
jugant la fase final, exacta-
ment lluitant pel lloc 5è al
8è i de 3 partits que han
jugat n'han guanyat 2
perdut 1 pel que ocupen
el 1er. lloc d'aquest grup.

* Equip senior mascu-

han acabat la lliga i es-
tan per començar la fase
final, s'ha classificat en un
quart lloc del grup en el que
participaven, jugaren 18
partits dels que er guanya-
ren 11 i es pot r4 .stacar que
realitzaren la r .ilor defensa
ja que fore l'equip que
quedà amb menys punts en
contra.

	

*ji venil	 masculí;	 ja
estan jugant la fase final,

disputant-se el lloc del 5è
al 8e, només duen un par-
tit jugat en aquesta fase.

-* Infantil masculí: en-
cara juguen la Iliga, duen
12 partits jugats dels que
n'han guanyat 4, recordem,
aixà sí, que són al.lots més
joves que els dels altres
equips.

* Junior femení: es-
tan jugant una Iliga amb
equips	 seniors	 (categoria

d'edat	 superior) ja que
fa estona que va acabar la
seva i per no estar tant de
temps sense fer res.

* Infantil	 femenI: ju-
guen la fase final, han ju-
gat 3 partits i n'han gua-
nyat 1.

* Pre-Infantil	 femení:
estan jugant la lliga i no han
guanyat cap partit.

Margalida Colom.

Futbol

SEGONA REGIONAL
Fins i tot el diari "Ba-

leares" es va fer ressò dels
incidents que varen tenir
lloc en el transcurs del par-
tit de Segona Regional cele-
brat al nostre camp munici-
pal entre el Santa Maria i el
Cafetín el passat dia dos de
Març, que pel que sembla,
més que un dos de Març
allà va ser un Dos de Maig.

La versió apareguda a
l'esmentat diari ens vol pre-
sentar els jugadors santama-
riers com a veritables endi-
moniats, sanguinaris, Ilago-
ters i paladins del joc sub-
terrani, disposats a assollir
la victòria per qualsevol mit-
jà davant d'un equip teò-
ricament superior. I tot
aixà amb la complicitat de
l'home vestit de negre.

A nosaltres no ens que-
da més remei que replicar
i afirmar que segons les
nostres enquestes aquest
punt de vista no s'ajusta ben
bé a la realitat. El partit
prometia esser dur donada
la situació d'ambdós equips:
el Cafetín lluitant per una
plaça d'ascens i el titular
de la nostra vila maldant per
salvar la categoria. El que
passà després va ser que,
desgraciadament, de la dure-
sa hom va passar a la franca
violencia, però els culpa-
bles no foren únicament els
locals perquè consta que
els visitants també reparti-
ren lo seu. La qüestió escla-
tà quan en el minut 36
de la segona part i amb el
marcador 4-2 favorable al

Santa Maria, es formà una
monumental tangana que
obligà el col.legiat a sus-
pendre la confrontació.
Diuen els qui ho veren
que tothom pegava i tot-
hom rebia, i tot plegat
resultava ser un especta-
cle molt desagradable i
Ilastimós sobre el qual
no ens volem extendre
més. Només afegir que vol-
dríem que no es tornàs re-
petir.

Quant a l'aspecte es-
trictament esportiu val la
pena remarcar els positius
esforços que l'equip santa-
marier està fent darrera-
ment per millorar la seva si-
tuació a la taula classificatà-

ria, situació molt compro-
mesa per cert, amb 9 ne-
gatius a l'hora de redactar
aquesta crònica. La victò-
ria dins el camp del Brasi-
lia (1-3) i després el 4-2
favorable contra el Cafetín
—aquest darrer partit pen-
dent de les decisions del
Comité de Competicié que
té una investigació oberta—
constitueixen resultats espe-
rançadors tanmateix
desmentits per d'altres com
el 6-0 que el Cas Concos
propinà als vermellons diu-
menge passat. Amb una pa-
raula, el final de la Iliga
s'acostà i el Santa Maria
haurà de fer el cap molt viu
per salvar la pell.

V J
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ESPORT ESCOLAR 1985-86
Fent una mica d'história, l'Esport Escolar, des de

l'any 1983, depèn de la Conselleria de Cultura de la Co-
munitat Autònoma a través de la Direcció General d'Es-
ports.

Hi ha uil departament d'Esport de Promoció que
inclou a més de l'Esport Escolar, l'Esport de Temps Lliu-
re i l'Esport d'empresa.

L'Esport Escolar se desenvolupa a distints nivells:
intensiu, local, insular i territorial.

Mallorca està dividida en les següents comarques:
Palma A, Palma B, Felanitx, MontuFri, Manacor, Sa Po-
bla , Sóller, Andratx, Inca.

Dia 6 de juliol de 1985 a la Victòria d'Alcúdia se ce-
lebrà una jornada a la que hi assitiren: el Director Ge-
neral d'Esports, el Secretari Tecnic del Comité d'Esports
de Promoció, representants de totes les comarques,
incloses Menorca i Eivissa, i de diferents Federacions;
Futbol, bàsquet, natació, esgrima, i arts marcials, etc.
i dos pedagogs.

Aquest dia es va fer el reglament pel qual s'haurien
de regir els Jocs Escolars de 1985-86.

Cal destacar algunes novetats:
1.-La inclusió de l'Esport pels disminui•s físics o psí-
quics.
2.-La possibilitat d'inscriure equips, associacions de vei•s,
APAS, clubs federats, ajuntaments o qualsevol entitat
amb el consentiment del Col.legi.
3.-La introducció de la Cartilla Esportiva Escolar.

El reglament estableix les següents categories:
A l'EGB
A-1. 7è. i 8è. nascuts el 72-73
A -2. 5è. i 6è. nascuts el 74-75
A-3. 3er. i 4rt. nascuts el 76-77
A BUP i FP
-Nascuts el 70-71

Els Esports es practicaran a tres nivells distints:
promoció, competició i perfeccionament.

Seran els següents : natació, vela, futbol, Handbol,
bàsquet, voleibol, atletisme, tennis de taula ie scacs.

Només a nivell de promoció: Tir de fona i tir amb
arc.

PARTICIPACIO COL.LEGI P,JBLIC DE SANTA MARIA
A L'ESPORT ESCOLAR
-Pertany a la comarca
-Ha fet 57 cartilles d'Esport a altres tants alumnes.
CATEGORIA A-3 (3er. i 4rt.) Masculí - 2; Femení - 6
CATEGORIA A-2 ibè. i 6à): Masculí- 10; Femení-13
CATEGORIA A-1 (72 i 8è): Masculí-14; Femení-12

Participa en els Esports:
1.-Tennis de Taula
2.-Escacs
3.-Cros i atletisme
4.-Bàsquet femení.

1.-TENIS DE TAULA
S'ha jugat una fasse interna, han quedat seleccionats dos
equips per representar el Col.legi en la fasse comarcal,
són:
A-2	 A1
Gabriel Campins	 Miquel
Bernat Ripoll	 Antoni Palomino
Francesc Cladera	 Francesc Pérez
Antoni Coll	 Bernat Mayol

Possiblement la fasse comarcal es jugarà a Santa Ma-
ria un dissabte dematí.

2.-ESCACS
S'inscrigueren 8 alumnes a la categoria 7è. i 8è.;

Feren un torneig tots contra tots i els quatre classificats
foren:
1.-Domingo Bermejo; 11 punts
2.-Miquel CaFlellas; 10 punts
3.-Francesc Cerdà; 10 punts
4.-Clement Potrero; 8 punts

A la categoria A-2 hi han participat 10 alumnes i han
quedat seleccionats:
1.-Diego Bosch
2.-Gabriel Campins
3.-Bernat Ripoll
4.-Joana Far i Julià Serrano (empatats)

Julià Serrano ha cedit el seu lloc a na JOANA FAR per
participar a la fase comarcal que se juga a INCA els dilluns
i dimecres a partir de les 18,30 h. Hi participen 80 juga-
dors de 5è, 6è, 7è i 8è. d'EGB de 1er. i 2on. de BUP i
FP.

Dirigeix el torneig D. Llorenç Vives, president de la
Federació d'Escacs. Han jugat 5 jornades i les puntuacions
del moment són.:
Miquel Cafiellas 4, 1/2; D. Bermejo, Fco. Cerdà, Berr.at
Ripoll, D. Bosch, J. Far i Clement 3 punts i Gabriel Cam-
pins 2 punts.

Queden 3 jornades. Seran seleccionats 6 jugadors
per a la fase insular.

3.-CROSS I ATLETISME
Com sempre es començà per Cros i llavors passaren

a pistes.

VINS
RUBI

ELABORACIO PROP1A

Celler: Bartomeu Simonet, 4
SANTA MARIA DEL CAMI

Tel. 62 00 68




