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EL II CONGRES INTERNACIONAL

DE LA LLENGUA CATALANA

La presentació pública del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana i la consti-
tució del Consell d'Entitats Promotores de les Illes Balears celebrades a Manacor el passat
dia 2 de febrer, han encetat les activitats que tot al llarg de 1986 es realitzaran a Mallorca
entorn de la llengua catalana.

A 80 anys del I Congrés promogut i inspirat per Mn. Antoni Ma. Alcover com a inici
de la tasca fixadora de la normativa gramatical, el present I I Congrés té per objecte cen-
trar-se en l'estudi de l'ús social de la nostra llengua. Es, per tant, un Congrés de sociolin-
güística. Un total de set àrees científiques en centraran el debat al llarg de tots els
Parsos Catalans: Plantejaments i processos de normalització lingüística (Lleida), Lingüísti-
ca social (Palma), Mitjans de comunicació i noves tecnologies (Perpinyà), Llengua i Dret
(Andorra-Barcelona), Ensenyament (Tarragona) i Història de la Llengua (València).

Al costat d'aquestes sessions de convocatòria especialitzada i més aviat restringida,
una munió d'actes de caire més popular i divulgatiu són a punt de celebrar-se per totes
les terres de parla catalana. Tant en un cas com en raltre del que es tracta en definittva és
de reivindicar —com resumeix el lema del Congrés— el dret de "viure en català, oberts
al món".

Dins una societat tan mancada d'esperit combatiu per aconseguir que la nostra llen-
gua esdevengui l'idioma d'ús normal i generalitzat per a qualsevol àmbit i funció, la cele-
bració d'aquest II Congrés Internacional i totes les activitats paral.leles que poden envol-
tar-lo, ens sembla una ocasió propícia per a enfortir la feble i malmenada consciència lin-
güística dels mallorquins.

Des del nostre caràcter de publicacions acostades al poble, i d'acord amb les
resolucions del nostre I Congrés que proclamen que:

la.- La Prerqsa Forana cle Mallorca assumeix la funció que li correspon en l'empresa
de normalització lingüística del nostre poble. Les publicacions que la integren s'esforçaran,
en la mesura de les possibilitats de cadascuna, a aconseguir en un futur com més pròxim
millor l'ús de la llengua catalana com a vehicle normal i habitual d'expressió, i al mateix
temps mantendran una línia de contingut encaminada a orientar la consciència dels lectors
cap a un més gran respecte envers de la llengua pròpia, evitant tot allò que puga mantenir
els prejudicis que la són contraris i la desinformació respecte del seu origen i identitat.

2o.- La Premsa Forana és conscient del paper que pot representar en l'establiment
d'una tradició de bon llenguatge periodístic, que només un llarg temps de normalitat pot
consolidar. En conseqüència, procurarà usar un llenguatge correcte, senzill i natural que
tenga un màxim de possibilitats d'anar imposant-se com a model a seguir.

3.- Les ajudes de caràcter econòmic destinades a afavorir la normalització lingüística
que les publicacions puguen rebre a través de l'Associació sean repartides, de manera pro-
porcionada a la presència efectiva del català a les pàgines d'aquelles, d'acord amb uns cri-
teris de computació que s'establiran a tal fi.

La Premsa forana fa pública la seva adhesió al II Congrés Internacional de la Llengua
Catalana i es reafirma en la voluntat de treballar, enmig d'un panorama profundament cas-
tellanitzador de molts de mitjans de comunicació illencs, per un ús normal i correcte del
català a Mallorca.

Editorial conjunt de l'Associació de Premsa Forana de Mallor-
ca.

DINS EL MARC DEL
fiCONGRÉS IN

TER NACIO
NAL-DE-LA
LLENCVA•
CATALANS

MCMVI86



Uns quants dels membres de l'organització Ca 'n Beia. A l'esquerra en Joan Mates vestit de cuiner,
qui va aconseguir un bon arròs brut.
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UNA GENTADA A S'ERMITA
Bernat Calafat: Text

Rafel Pizà: Fotos

6 d'Abril, diumenge de l'Angel, diada de "Pancari-
tat" a s'Ermita de la Mare de Déu de la Pau. Una gen-
tada: vells, majors, nins i nines, rialles i cançons. Menjua
per més de mil, vi ben vitenc de la Vila. Un dia perfecte:
un sol ben calent de primavera, un èxit de participació,
més de 2.000 persones a Son Seguí. Ball de bot l'horabai-
xa i tornada cap a la villa cansats i contents. Diada de
l'Angel: un gran dia.

1.325 PERSONES
S'APUNTAREN A CAN
BEIA

Aquesta diada de "pan-
caritat" a l'Ermita de Son
Seguí, és la II diada de
l'Angel organitzada pel
grup de santamariers que
des de Can Beia també

possibiliten l'anada a Lluc
a peu.

Hem de parlar d'un ro-
tund èxit de participació
popular, el diumenge d'A-
bril fou gloriós, hi ha-
via més de 1.300 apuntats
i anaren a s'Ermita més de
2.000 persones. Cal res-
senyar que també és

pobles de Santa Eugènia i
Marratxí.

Devers les deu del matí,
ja hi havia un bon am-
bient davant Can Beia;
molt de jovent animat. I
a les deu i mitja, hora
prevista, el sus, i cametes
me valguin cap a Son Se-
guí. Partiren a peu un
mig milenar de persones
(grans, petits, etc. ) i una
cinquantena de ciclistes.

EQUIP ORGANITZADOR
DE CAN BEIA
Lluc Mir
Joan Mascaró Servera
Joan Mut
Josep Torreblanca Rico
Miquel Coll Ferrer
Toni Parets Fuster
Pere Canyelles Roig
Rafael Moyà Villalonga
Joan Mates (Cuiner)
Joan Soler
Montserrat Canyelles

- Jni Marcé

Unes 400 persones anaren a peu finsa s'ermita, i unes 40 en
bicicleta.

tradicional fer el "pancari-
tat" a Son Seguí pels vei•ns

VINS
RUI31
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Eucaristia que celebrà el Rector Pere Rosselló.

Retaule de lermita. La Mare de Déu de la a ftiu és datada a
finals del segle XVII.
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Ja a l'Ermita, tothom
cercava un recer per parlar
i estar a gust , i el dia
assolellat donà un caràcter
més alegre a la ja de per si
animada diada.

Les despeses de l'orga-
nització d'aquesta diada
són cobertes per la venda
de tickets de 100 pts.
—un preu baratíssim, tenint
en compte que donen dret
al menjar i beguda— una
petita aportació de l'Ajun-
tament i del Consell Insular
de Mallorca.

UN DINAR PER MES DE
1.300 PERSONES

Entre gentada i crits,
arribàrem on l'equip orga-
nitzador tenia la cuina, i
parlarem amb en Joan Ma-
tes "Roig", que vestit
d'autèntic cuiner i més
enfeinat que un obrer ens
explicà que eren a l'Er-
mita des de les 9 del matí,
que havien encès el foc
i començat a cuinar. Te-
nim unes 7 olles i 5 calde-
rons, de particulars, de Can
Beia, i de Binissalem, i pots
comptar que t'hi has de po-
sar prest per cuinar dins
aquestes ollotes, ahir està-
rem tins ben tard fent ses
pilotes".

Per fer l'arrós brut,
s'empraren 28 quilógrams
de pollastre, 14 kg. de carn

magra de porc, 1 kg. de bou,
2 kg. de xot i més de 100
kgs. d'arrós. Per fer les
pilotes s'usaren 50 kgs. de
carn picada, 90 kg. de
patates i els altres in-
gredients i espècies adients.

El pa, unes 200 barres
grosses del Forn Gros, i uns
250 litres de vi en bote-
tes de Vins Rubí.

Per abastir d'aigua,
dugueren fins l'Ermita un
tractor amb un depósit de
més d'un milenar de litres.

El rector de la parrò-
quia Mossèn Pere Rosselló
concelebrà una missa da-
vant s'Ermita, i cantà tam-

bé el Cor Parroquial acom-
panyat de guitarres.

Ja arribada la una i
mitja, tothom plat o cace-
rola en mà desfilà davant
el cuiner per menjar un
saborós arròs brut, i per
segona vegada feren coa per
menjar unes ben vitenques
pilotes.

Al dinar hi assistiren
el President del Consell
Insular de Mallorca Jeroni
Albertí i Santiago Coll, as-
sessor d'esports del CIM,
també hi era present el bat-
le de la vila, Josep Esta-
rellas, que anà a peu a l'Er-
mita, i altres regidors del
nostre Ajuntament.

Tothom ben dinat i be-
gut, parlant als amics i co-
neguts, començà un ball de
bot per l'explanada de
l'Ermita, i més festa!

Sense cap casta de dub-
te, a Son Seguí hi havia una
gentada, malgrat molts hi
anàssim amb cotxe, bona or-
ganització i per una vegada
els santamariers férem po-
ble, sense perjudicis i fent
un sol costat. Que com
diuen els organitzadors "que
l'any que ve dupliquem la
xifra, n'hem de ser més
de 2.000. Així sia, ex-
cel.lent diada de l'Angel
a Son Segur.

UN POQUET D'HISTORIA
L'Ermita de la Mare

de Déu de la Pou del Puig
de Son Segul, fou fundada
pels voltants del 1.670 per
Joan de la Concepció de Ma-
ria Santíssima Mir i Vallés,

fundador de la congregació
religiosa d'ermitans de Sant
Pau i Sant Antoni que habi-
taren durant uns dos se-
gles a la dita Ermita.

Aquesta Ermita propie-

tat de la família Oleza,
fou construida en la
dècada del 1.670 per laume
Ballester d'Oleza (avantpas-
sat dels senyors Oleza ac-
tuals). La construcció de
l'Ermita es realitzà amb ma-
terial pobre, però resistent,
essent una de les úniques
ermites de Mallorca que
té encara l'antic tancat
quadrat i la capella peti-
ta. La imatge de la Mare
de Déu de la Pau data de
finals del XVII, i primaries
del XVIII. L'estat actual
del tancat de l'Ermita és un
poc ruMós, la capella, cel-
les i cuina, adosada a aque-
Ila, estan relativament ben
conservades. Al patí d'en-
trada hi ha una cisterna
amb aigua; i a l'interior
del tancat un aljub ara sec,
que servia als ermitans per
regar l'arbrada i l'horta
de la qual sobrevivien.

Caldria organitzar un Patro-
nat de Conservació de l'Er-
mita de Son Seguí, amb par-
ticipació de /Ajuntament,
Parròquia, Senyors Oleza i
particulars per reconstruir
les parts esbaldregades del
tancat, reamoblar les cel.les
i cuina, repoblar el jardí
i horta, per tenir una
Ermita més conservada i
poder-la defensar dels nou-
fraigs que molts de
"domingueros" hi fan.

Els ermitans solien viu-
re en comunitats molt re-
duides de dos o tres, i
aquest fou el nombre mà-
xim que es creu que habi-
tà l'Ermita de Son Seguí.

El primer ermità que
l'habità fou Onofre So-
cies de Sant Joan Evange-
lista, que el 1.673 ja hi
residia, era astròleg i cosmò-
graf, que en aquest any
publicà un /lunar/, és



Més de 2.000 persones es reuniren al "pancaritat" a s'ermita.
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molt important ja que fou
el primer autor conegut de
la primera publicació crun
habitant del nostre terme,

endemés en la nostra llen-
gua.

L'Ermita de Son Se-
guí quedà buida d'ermi-
tans ja per a sempre als
voltants de 1.820. Però
la tradició del ''pancari-
tat" el diumenge següent
a Pasqua, ha perdurat. Des
de la fundació de l'Ermita

s'ha mantengut aquesta
dida, mai s'ha interromput,
ha tengut èpoques més
bones —com /actua/— imés
fluixes, però sempre el diu-
menge de l'Angel entre tau-
jans, santamariers, consellers
i marratxiners hi han anat
més de 400 persones. A
principis de segle s'anava a
l'Ermita el diumenge de
l'Angel a l'horabaixa a
fer el "pancaritat", a men-
jar les darreres panades

robiols amb un bon vi son-
tamarier. També a vegades
a l'explanada es feien balla-
des. Devers els anys 60
en la primera epoca del Club
Endavant es revitalitzà la
diada, dinant a /Ermita i
portant els joves del club
begudes refrescants. Durant
els 70 la tatridició perdurà,
però amb poca força. Ara
la gent de Can Beia des
de /any passat ha revita-
litzat un antic costum

santamarier, amb dinar mas-
siu, missa a l'Ermita, festa
i ball.

Caldria recordar que
l'Ermita ha estat motiu de
creacions literàries com:
Goigs a- la Mare de Déu
de la Pau de Pere d'Alcan-
tara Penya, (1895), musi-
cat i que encara avui es
donen amb motiu de la
diada.
-Poema de losep Calafat,
poeta local (1910).
-Poema de Miquel Dolç.
poeta local (1937).
-Goigs a la Mare de Déu
de la Pau, de Maria Antò-
nia Salvà, musicat per
D. Guillem Parets (rector
santamarier) datat al 1937.
-Poema de Baltasar Coll.

NOTA: Dades extretes
de Capó j. Història de
la Vila de Santa Maria
del Cam,„ VPIum Se-
gon, del Segle XVIII al
XX, Santa Maria, 1986,
i d'entrevistes amb gent del
poble.

II DIADA del ANGEL a la ERMITA de SON SEGUI

CeorirlirIgica clica szleAhril cI 101816

Organizada pon ORGANIZACION CAN SETA

Patrocince CONSELL INSULAR Y EXCMO. AYUNTAMIENTO

•
   l laGl A1A 	

A las 10 horas-	 Concentración en la Plaza de la Vila
A las 1030 horas- Sanda hacie la Emita de Son Seguí
A las 1230 horas- MISA SOLEMIIE
A las 13 horas-
	

Comida y Fin de Fiesta
ARROZ BRUT

MENU ALBONDIGAS A LA PAYESA

VINO - AGUA - PAN

Procio por porsono: 100 ptas.	 i(1ylsies e pltl. y rdierle)

Cocinoro: RIAN MATAS
Inscripción: En el Bar Con Beya hasta el dia 4 de abril a las 24 horas

11/1111:11EC) 1C L_ Ul 13

LA VILA
PLAZA ola LA VILA   MARIA

¿Per què no es va imprimir el cartell anunciador en
la nostra llengua com l'any passat? Caldria que com la
pancarta i els cartells que posaven "Fems" per tirar les
brutors a l'Ermita, també el cartell anunciador de l'any
que ve sia en la nostra llengua, no costa tant fer-lo, i Coa-
negra reitera que ajuda sempre en la correcta escriptura
del nostre idioma.



Pedro Martínez

CAIXA DE PENSIONS

la Caixa'' Plaça dels Hostals, 22
Tel. 62 09 38	 SANTA MARIA DEL CAMI
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PREMI GROS DEL CUPO DELS CECS

Dia 18 de març el número premiat en el sorteig del
cupó dels cecs va ser el 4.363. Es aquest un dels números
habituals del popular venedor de cupons Pedro Martínez
"es coix",que cada matí ve a Santa Maria. Una sèrie del
número premiat havia estat venuda entre alguns veïnats
del nostre poble, sobretot de la part del carrer llarg, re-
partint-se en total quasi 10 milions de pessetes. Qui més
va treure va ser en Miquel Parets —2 milions—. Els altres
afortunats es varen haver de conformar amb quantitats
menors, de 100 a 500 mil pts.

Des de fa més de tres anys, en Pedro arriba cada matí
amb el tren per vendre els seus cupons. Hi ha dies que l'es-
peren a s'estació ja més de 30 persones, sobretot els diven-
dres.

Pedro Martínez ens va contar que té 52 abonats, que
li compren un número concret de cupons cada dia, i que
mai en du abastament (mentre conversàvem dues persones
n'hi volgueren comprar però ja ho n'hi quedava
cap). També ens va comentar que ha repartit molts de
premis: 10 vegades el "gordo". El passat setembre el va
donar quatre vegades, repartint amb el número 1459

altres 10 milions. I el mes passat va treure més de vint
vegades amb les dues darreres xifres, endemés del premi
gros ja esmentat. Esperem que la sort continuï...

AMPLIACIO DE LA CENTRAL TELEFONICA

Dia 24 de març se varen inaugurar 300 noves línees

telefòniques, corresponents a Santa Maria i Santa Eugè-
nia (cal aclarir que els nous teléfons no entraren en fun-
cionament tots el primer dia, sinó que la l(nea es va
donant per grups en etapes succesives). Ara mateix la cen-
tral compta amb 1.400 línees, de les quals n'hi ha 1264
d'ocupades, podent-se atendre encara noves peticions.

Per dur a terme aquesta ampliació s'han construit
16,2 kms. nous de línea i fil, i s'han augmentat les cana-
litzacions subterrànies en mig km.

La C T.N.E ha instal.lat també una nova cabina al
nostre poble. Està situada davant l'Edifici Municipal, a
la plaça nova. Ben segur que els diumenges dematins esta-
rà ben aprofitada.

VIATGE A EIVISSA DE L'ASSOCIACIO DE LA 3a.
EDAT

L'associació de la 3a. edat ha preparat ja un altre
viatge, aquest cop a Eivissa. La sortida es farà dia 23 de
maig divendres dematí, en avió. La tornada serà el diu-
menge, amb el mateix mitjà. El preu pels socis és de 9.300
pts. i pels acompanyants 9.500. Per més informació es
pot parlar amb en Biel Mesquida o en Vicenç Santan-
dreu.



INSTAL.LACIONS ELECTRIQ
XARXES DE BAIXA TENSI
REPARACIONS EN GENERAL

FORELECTRIC
Juan Henares - Juan Forteza

Carrer Sol, 38
Telefon 51 18 14
BINISSALEM

Carrer Jaume 1,14
Telèfon 62 09 39

SANTA MARIA DEL CAMI

	 local 	
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AGENTS CENSALS

El dilluns 7 de març es realitzaren les proves per a
contractar per un període d'un parell de mesos, els agents
censals que s'encarregaran de realitzar el Cens de Població
de 1.986. A la convocatòria del concurs es demanava
"coneixement perfecte del mallorquí. De les quatre pla-
ces convocades, se'n cobriren tres, ja que només es presen-
taren tres persones: Coloma Sbert, Magdalena Miralles i
Antònia Soler.

CLINICA DENTAL

Després d'uns anys sense cap dentista al nostre poble,
el Dr. Amorós Cerdà ha obert una consulta odontològica
al carrer llarg. Està oberta els dilluns i dimecres de les 16 h.
a les 20,30 h.

CAFETERIA "SA PLAÇA"

El passat dilluns dia 14 se va inaugurar la cafeteria
"Sa Plaça", situada, com el seu nom indica, a sa plaça no-
va. Ens complau el fet d'haver posat el nom en la nostra
llengua. També és destacable la importància que va adqui-
rint sa plaça gràcies al mercat dels diumenges, a l'edifici

municipal i a les noves vivendes.

R ECT I F ICACIO

nes", publicat a l'anterior número de COANEG RA, hi ha-
via una errada d'impremta important que volem rectifi-
car. On deia "L'edifici està en molt mal estat" tocava dir:
"L'EDIFICI ESTA EN MOLT BON ESTAT I NET".
Perdonau les molèsties d'aquesta errada d'impressió.

MOVIMENT DEMOGRAFIC
MARÇ 1986

NAIXEMENTS
Joan Pau Mir Vich (6-3-86, fill de Bernat i Margalida)
Bàrbara Pascual Tramulles (7-3-86, filla de Jaume i Cateri-
na)

Corinne Amrheim Torres (18-3-86) filla de Michael -
Karl i Rosa Maria)
Antònia Henares Font (24-3-86, filla de Joan i Maria Mag-
dalena)
Nuria Serrano Gari (27-3-86, filla d'Antoni i Joana).

DEFUNCIONS
Mateu Colom Oliver (19-4-1908 al 21-3-1986)
Mc. Inroy - Este Vibert (6-6-1894 al 29-3-86).

MATRIMONIS
Jaume Gual Vives amb Maria Vich Bibiloni (8-3-86)
Josep Miquel Sanchez NuFiez amb Catalina Capó Masca-
ró (23-3-86).

Ramon Canyelles

Al reportatge: "Les Associacions de pares

LA INAUGURACIO DEL NOU EDIFICI MUNICIPAL CENTRARA «SA FIRA»
D'ENGUANY

Està	 pràcticament
enllestit el programa d'ac-
tes de "sa fira", que se
celebra cada any el darrer
diumenge d'abril. Enguany
l'acte central serà la inau-
guració de l'Edifici Muni-
cipal, construit a sa Plaça
nova, que es farà oficial-
ment el diumenge horabai-
xa, amb la presencia de les
autoritats autonòmiques.

CONFERENCIES.

Dimarts dia 22 tendrà
lloc una conferència a càr-
rec de Pere Estelrich, que
parlarà de la música a Ma-
llorca. Dijous dia 24 es fa-
rà una xerrada informativa
sobre el tema "rehabilita-
ció de vivendes". Ambdós
actes tendran lloc al Saló
de la Casa de la Vila.

CONCERT CORAL.

La coral dels antics
blavets de Lluc oferirà un
concert el dissabte vespre
a la Parròquia.

TEATRE.

El	 mateix	 dissabte,

a les 10,30 h. i al saló de Ca
Ses Monges, l'Agrupació de

s'Escoleta representarà "Es
desespero de madà Marga-
lida". Com a fi de festa
interpretaran el sainet "Es
soldat i sa criada"

EXPOSICIONS.

Un total de quatre ex-
posicions es podran visitar
durant els dies que duri sa
fira. Dissabte horabaixa a les
8 h. quedarà oberta, al sa-
ló de La Caixa, l'exposicíó
d'obres que hauran concur-
sat en el Certamen de Pin-
tura que organitzada cada
any l'Ajuntament. També
es podra visitar l'exposició
de dibuix i pintura infan-
til que estarà oberta al
públic a una de les sales del
nou Edifici Municipal, on
hi haurà també la clàssica
exposició de plantes i flors,
i una altra d'artesania de
Santa Margalida, que en-
guany es farà per primera
vegada.

LA DIADA DE
"SA FIRA".

El diumenge dematí
a sa plaça nova, endemés del
mercat i les clàssiques atrac-
cions de fira, enguany hi
podren trobar una exposi-

ció de maquinària agrícola,
cotxes, bicicletes, utillatge
de bísties...; un concurs
de cabres, que comptarà
amb la presència com a
jurat, del Sr. Herrero Mu-
ñoz, president de l'associa-
ció de cabres de raça
murciana; un altre con-
curs —el primer— de cans de
bestiar; i una exposició de
cavalls i demostració de
munta i doma a càrrec de
les quadres Marttensson,
Petters, Fausto Ferrero, Ses
Rotes i sementals de l'exèr-

cit.
l qui vulgui tastar la tí-

pica llet d'ametla ho podrà

fer a una de les dependèn-
ies de l'Edifici Municipal,
on endemés es podrà veure
com se fa.

ES FIRO

El dilluns es podran vi-
sitar encara les diferents
exposicions i atraccions. I
pels al.lots, a les 6 h. de
l'horabaixa, la quadra de
cavalls de Petters farà una
demostració especial, on hi
podran participar i colcar
tots els al.lots que ho vul-
guin fer.

R.C.
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oses de la
_(basa de la Vila 

Per falta d'espai al pas-
sat número de COANE-
G RA, no vàrem poder infor-
mar dels plenaris que
s'havien celebrat els mesos
de febrer i març. Per aquest
motiu començarem la infor-
mació municipal amb el ple-
nari celebrat el mes de fe-
brer.

PLENARI
EXTRAORDINARI.
24 DE FEBRER.

Va ser aquest un ple de
pur tràmit, ja que l'únic
punt de l'ordre del dia era
la formació de les taules
del Referèndum, cosa
que es va dur a terme sense
cap incident.

PLENARI ORDINARI.
6 DE MARÇ.

Aprovació definitiva del
Reglament Orgànic de
l'Ajuntament.

Es va aprovar definiti-
vament i per unanimitat el
Reglament Orgànic de
l'Ajuntament de Santa Ma-
ria, incloent en ell les quatre
observacions que havia co-
municat la Conselleria d'in-
terior del Govern Balear.

Contracte amb Gesa.

Es va decidir, també per
unanimitat, contractar amb
GESA la instal.lació de
comptadors de discrimina-

ció horària de doble tarifa
de tipus nocturn, en el sub-
ministrament d'enllumenat
públic. El cost total d'aques-
ta instal.lació serà de
34.960 pts.

Informatització de la gestió
municipal.

L'Ajuntament va apro-
var per unanimitat adherir-
se al Sistema de Gestió Mu-
nicipal informatitzada, se-
gons la proposta formulada
per la Caixa de Balears.
Aquest acord implica que
l'Ajuntament compri un
equip informàtic, concre-
titzat a la proposta; que
sol.liciti a la Caixa de Ba-
lears un crèdit —a un ter-
mini de cinc anys— que fi-
nancii al 100 per 100 l'ad-
quisici6 d'aquest equip, i
que es comprometé a man-
tenir en el compte de la di-
ta Caixa una quantitat de 2
milions de pesstes.

En Miquel Parets consi-
derava que s'havien de fer
gestions amb altres enti-
tats bancàries per si era pos-
sible millorar les condicions.
Es va decidir fer aquestes
gestions i que si en un ter-
mini de 15 dies no es troba-
ven millors condicions que-
daria ja com a definitiu
l'acord anterior.

Adhesió al 11 Congrés
Internacional de Llengua
Catalana.

A proposta del Batle es

va acordar per unanimitat
l'adhesió per escrit de
l'Ajuntament de Santa
Maria al II Congrés Inter-
nacional de la Llengua Ca-
talana, aportant endemés la
quantitat de 25.000 pts. i
organitzant qualque acte
cutlrual, d'acord amb la
C.T.I.B. la setmana abans
de Sa Fira.

Guillem Ramis va con-
siderar que l'aportació eco-
nòmica era molt escassa.

Contractació de personal de
manteniment.

Es va aprovar la
contractació d'una persona
per fer les funcions de nete-
ja vial i conservació i man-
teniment d'edificis, bens,

maquinària i instal.lacions
municipals, amb la categoria
d'oficial la. i per la jorna-
da laboral completa. El con-
tracte es farà per 6 me-
sos i es va facultar el
Batle per triar aquesta per-
sona i fer-li el contracte.

Guillem Ramis va votar
en contra per considerar que
s'hauria de fer un con-
curs per seleccionar aquesta
persona.

Contractació de personal de
neteja d'edificis municipals.

Un cop acordat rescin-
dir el contracte amb l'em-
presa KING SERVICE S.A.,
que s'encarregava de netejar
els edificis municipals
—Ajuntament i Col.legi Pú-

PRESSUPOST MUNICIPAL. ANY 1986.

INGRESSOS.

A. OPERACIONS COR RENTS:
Cap. 1 Imposts directes 	  12.090.000 pts.

Cap. 2 Imposts indirectes
	

4  732.974 pts.

Cap. 3 Taxes i altres ingressos 	  21.184.112 pts.

Cap. 4 Transfarències corrents 	  16.749.036 pts.

Cap. 5 Ingressos patrimonials
	

1  243.878 pts.

B. OPERACIONS DE CAPITAL:
Total Ingressos 	  56.000.000 pts.

DESPESES:
A. OPERACIONS CORRENTS:
Cap. 1 Remuneracions personal 	  19.954.214 pts.
Cap. 2 Compra de béns corrents i serveis 27.648.644 pts.
Cap. 3 Interessos 	
Cap. 4 Transferències corrents 	  1.742.500 pts.

B. OPERACIONS DE CAPITAL:
Cap. 6 Inversions reals 	
Cap 7 Transferències de capital 	
Cap. 8 Variació actius financers
Cap. 9 Variació passius financers 	 6.654.642 pts.

Total despeses 	  56.000.000 pts.

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



NOSTRE
BATLE

ELS CLOTS DELS CARRERS

Estimats amics de Coanegra, vos prec que publiqueu
aquesta carta a ser possible a la secció "Cartes al Senyor
Batle". Gràcies.

Senyor Batle:
Escric aquesta carta per comunicar-vos una queixa

que tenc del nostre poble, en concret de l'estat dels nos-
tres carrers, és una vergonya.

Hi ha una gran quantitat de clots als nostres carrers
i a conseqüència d'un, al carrer J. Jaume Pons, vaig fora-
dar la roda del cotxe.

Jo no sé si vos teniu en compte que tots els santama-
riers pagam l'impost de Circulació perquè els carrers del
nostre poble estiguin en condicions, però jo sé ben cert
que NO tornaré pagar aquest impost, a no ser que el
nostre Ajuntament vulgui abonar la factura de la meva
roda, que és de 7.000 Ptes. Podeu estar ben segur que
no em sabria gensde greu cobrar-la.

Per veure la situació en que estam, l'altre dia vaig
veure un santamarier que tapava els clots dels carrers
amb "gravilla", si això era per ordres seves, crec que heu
fet el ridícul. Pareix que esperau que els carrers estiguin
tan malament, perquè la gent vos ho demani per favor.

Bastaria que fessiu una volta pel poble per veureu.
Les síquies que es varen fer de s'aigua fan "Clots" i en
faran sempre. Podeu estar ben segurs que les síquies que
fa poc va fer la Companyia Telefónica, les feren a con-
ciencia, abans d'asfaltar hi posaven formigó; vos pareix
que sortirà cap clot mai damunt aquestes "síquies"? Les
de l'Ajuntament haurien de fer-se aixf, la manera i sistema
que empra el nostre Ajuntament és dolent, si tot això se-
gueix així al nostre poble aviat tendrem mésde dues pisci-
nes.

firmat: E.C.R.

TALLERS T&B
Reparació	 Especialitat en

d'Automóbils	 SIMCA i

en general	 CHRYSLER

SERVEI DE GRUA
VENDA DE VESPES I VESPINOS

62 04 74
Telèfons 62 01 52

SANTA MARIA DEL CAMI	 62	 06 70

Plaça Jaume 11
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blic—, es va decidir, per una-
nimitat, convocar un Con-
curs per contractar una per-
sona que s'encarregaria de
fer nets els diferents Edifi-
cís Municipals, amb jor-
nada laboral completa. Es
donava prioritat a les perso-
nes de més de 45 anys i amb
un any d'atur.

Contractació d'un
auxiliar administratiu.

També es va aprovar el
convocar unes proves per
contractar un auxiliar ad-
ministratiu per un període
de 6 mesos. Tots els aspi-
rants havien de tenir entre
16 i 20 anys.

Perforació d'un pou a
Son Torrella.

Fa temps que l'Ajunta-
ment havia acordat realit-
zar un sondeig per extreu-
re aigua a Son Torrella,
a prop del sondeig d'inves-
tigació fet pel IGME. Anun-
ciat el projecte al diari El
Dia, s'havien rebut ofertes
de sis empreses interessa-
des en dur a terme aquest
projecte. Estudiades per la
comissió d'aigües es va de-
cidir adjudicar l'obra de
l'empresa ANTONIO LA-
QUIDAIN OLEJO, de Sa
Pobla. Les condicions, resu-
mides, són aquestes: Pro-
funditat aproximada:
190-200 m. Diàmetre: 35
cms. Preu per metre lineal
entubat: 8.150 pts. El
transport de la maquinària,
tubs i aigua, a part. Les
obres hauran d'estar acaba-

des abans de dia 30 de juny
de 1986.

Precs i preguntes.

Maties Capó va dema-
nar per quin motiu les noves
plques del carrer llarg són
més petites i de menys qua-
litat que les plaques dels al-
tres carrers.

Va contestar el Sr.
Batle que s'havien coma-
nades com les altres, empe-
rò amb una filera menys de
rajoles.

PLENARI
EXTRAORDINARI.
10 DE MARÇ.

Aquest plenari tenia un
únic punt a l'ordre del dia:
l'aprovació del pressupost
municipal corresponent a
l'any 1986, que va rebre
el vot favorable de tots els
regidors assistents a la ses-
sió. Aquest pressupost pre-
veu unes despeses de
56.000.000 pts. quantitat
identica als ingressos pre-
vists. Comparant amb el de
l'any passat, que era de 44
milions, s'observa que
l'augment ha estat conside-
rable: 12 milions, el que sig-
nifica un 21,4 per cent.

PLENARI
EXTRAORDINARI.
21 DE MARÇ.

L'objecte d'aquesta ses-
sió era canviar la festa local
del Dijous Sant al Dilluns de
Pasqua, quedant aprovat per
unanimitat.

R.C.



Maties Pizà, pagès i gran afeccionat al trial
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MATIES PIZA ADROVER
PAGES I APASSIONAT DES TRIAL

En Maties té vint-i-cinc anys i d'ençà que va deixar ets
estudis, s'ha dedicat a sa pagesia, ajudant per son pare co-
mençà i està aprenent aquest efici difícil d'aprendre i més
difícil encara, avui en dia, fer-lo rendable.

A més a més de dedicar es seu temps en es camp, tam-
bé ho ha dedicat a un esport poc practicat: "es trial", així
l'any passat aconseguí esser subcampió de Balears.

***

-Quines són ses teves
ocupacions agrícoles?

-Juntament amb mon-
pare, me'n cuid d'amatlerar
i garroverar, on hi sem-
bram, també tenim un
poquet de vinya i animals.
Quan tenc temps faig jor-
nals amb so tractor i amb
sa maquinària agrícola que
tenim.

-Quina és sa més ren-
dable?

-Sense cap dubte sa més
rendable és sa recol.lectora,
recol.lectam devers un mes,
fent moltes hores de feina
cada dia, i clar, mos surt bé.
Emperò hem de tenir en
compte que sa maquinària
és molt cara, ja que sa
que noltros tenim, ara mos
costaria uns 6 o 7 milions.
Com veus, és una feina d'in-
versió, mos ha donat un
bon rendiment perquè tot
ho feim noltros, tant sia
sa feina com ses reparacions
que no són pròpiament de
motor.

-Sa maquina de collir
ametles?

-Aquesta altra màqui-
na, a noltros, mos està do-
nant molt bon resultat

Hi feim molta de feina, lle-
va molt mà d'obra. Criam
ets ametlers baixos i rodons
aposta per sa màquina.
Amb ella no hi feim cap jor-
nal, perquè no tenim gaire
temps i a més a més els hau-
ríem de fer pagar molt cars.

4.Quins animals teniu?

-Porcs i ovelles. Tenim
bastantes ovelles de sa cas-
ta fi, una mescla de Roma-
nof-Ille de France, és una
excel.lent raça que cria
molt. L'any passat una ove-
lla en va fer quatre i els va
surar a tots. Mos donen un
rendiment molt bo, i en
tenim més de comanades.
S'únic inconvenient que té
és que ses que crien perden
sa facultat de ser mares, i
quan n'has de menester més
val tornar-les comprar: s'ha
de cercar sa rendabilitat.

En s'hivern pasturen, i
en s'estiu els hi donam gar-
ba de civada i rai-gros que
el regam.

Hl HA COOPERATIVES
QUE SON SOCIETATS
ANONIMES".

-Actualment quan se
xerra de pagesia, també se
xerra de cooperativisme.
Què hi dius tu?

-N'estic molt d'acod,
trob que a Mallorca anam
molt endarrerits amb aquest
aspecte. A sa península hi
ha poblets més petits que
es nostro i tenen ses seves
Cooperatives. Jo crec que
es futur de s'agricultura ma-
llorquina està encaminat a
n'es cooperativisme, si no
és així, podem quedar molt
endarrerits.

Actualment s'està fent
una agricultura tercermun-
dista. Emperò s'ha de deixar
ben clar lo que és una Coo-
perativa, hi ha cooperatives
que són Societats
Anònimes, i sols es dedi-
quen a comprar i vendre.

Jo crec que una bona
Cooperativa no sols ha de
fer això, sinó que ha de ser
tota una estructura per
ajudar a n'es pagès: mitjans
tècnics, informació, ajudes
i estudis, tota una sèrie de
Servicis que es pagès tot sol

no pot tenir de cap mane-
ra.

"ACTUALMENT S'ESTA
FENT UNA
AGRICULTURA
TERCERMUNDISTA".

-Creus que es pocs page-
sos joves que hi ha, són
capaços de rellançar s'agri-
cultura mallorquina?

-Jo crec que si sa jo-
ventut du forces i unes al-
tres idees que no duen es
vells, amb això de sa Coo-
perativa crec que se poden
fer coses, i amb tota sa cas-
ta de maquinària i nous cul-
tius que s'estan descobrint,
crec que sí.

Enguany mateix hem
fet una plantació nova
d'ametlerar (Ferranye-Fer-
randuel) i esperam que mos
surtln bons, fruiten molt
amb una ametla de molta

Fusterfa

Martorell
Taller:	 Tenda:
C/. Bartomeu Pascual	 Carrer Llarg, 89

SANTA MARIA DEL CAMI



Trial Artà 1985, classificatori pel campionat. de Balears.
Va quedar en tercer lloc.
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-No m'hi he ficat mai
amb aixà de sindicats. Trob
que és bo que hi hagi sindi-
cats com n'hi ha a qualsevol
altra feina, emperò jo no
m'hi he ficat i ni hi
estic en contra ni a favor.

"VAIG FER ES SERVEI A
MADRID, I VAIG DEIXAR
UN PARELL DE
GUARDIES PER ANAR
A JARAMA A VEURE
CARRERES..".

-Canviant de tema. Ex-
plica'm sa teva afecció a n'es
Trial.

-Quan tenia catorze
anys, vaig anar a veure una
prova a Son Oliver, me va
agradar molt i d'aquest dia
a ençà ha estat es meu passa-
temps i sa meva passió.

A n'es denou anys i des-
prés d'haver donat sa creu
a n'es meus pares, me com-
praren sa meva primera mo-
to una Cota 349 cc. Fins
3 n'aquest moment m'havia
dedicat a seguir totes ses
proves i a fer d'espectador,
"Trial que feien, Trial que
hi anava".

Vaig fer es Servici Mili-
tar a Madrid, i vaig deixar
un parell de guàrdies per
anar al Jarama a veure
Carreres. Llavors quan vaig
tornar des Servici, vaig can-
viar de Moto, aquest pic va
ser una Cota 200 cc., que
ha estat sa moto, amb la
qual he passat més gust de
fer Trial.

-Has corregut?

-Si, me vaig fer sa Ili-
cència es mateix any que

vaig comprar sa 200 c.c. Sa
primera carrera va ser
a Porreres, eren 100 quilò-
metres de recorregut: dues
voltes de 12 zones cada una,
fóren molt pocs es qui aca-
bàrem sa prova, jo vaig que-
dar des darrers. De LLA
VORS EN ÇA HE ANAT A
TOTES SES PROVES QUE
S'HAN FET A MALLOR-
CA.

-Has guanyat carreres o
trofeus?

-Carrera cap ni una, em-
però l'any passat vaig que-
dar Subcampió de Balears,
ja fa 3 anys qui hi parti-
cip, dos com a Junior i
aquest any a sa categoria
Senior. Havent canviat de

categoria, me trob amb par-
ticipants molt bons i molt

experimentats: duen molts
d'anys de rodatge. hi ha un
Campió d'Espanya i dos
Campions de Balears que
corren. Aixà fa que sa com-
petència sia molt grossa.

-I ets entrenaments?

-Solem entrenar en diu-
menge, mos reunim un pa-
rell de companys i mos
n'anam a practicar a sa
muntanya.

-Es un esport car?

-Ho és un poc, si has
de començar de zero ho és
molt. Sa moto val més de

300.000 pts, i llavors has de
comprar tot s'equip: botes,
casc protector, guants, es
remolc, sense comptar lo
que te gastes en benzina i
cotxo, a més de pagar ses
inscripcions i es manteni-
ment ho fan un esport
caret.

Però per un que
agrada no és massa car,
jo mo estalvii d'altres co-
ses per gastar-m'ho amb
aixà.

-A Santa Maria no hi
ha massa afecció. No és ve-
ritat?

-N'hi havia molta quan
jo vaig començar, érem
molts que ho practicàvem,
emperò ara només som jo,
i form part de S'Escuderia
l'Ofre de Palma, i hem
organitzat un Trial classifi-
catori pes Campionat de Ba-
lears: es "Memorial Gui-
llem Martorell", que en-
guany serà el quart que
dedicam: ell va ser un dels
primers que ho va practicar
i un gran impulsor d'aquest.
Aquest Trial serà dia 20
d'Abril a les 10 del matí,
hi haurà una vintena de
corredors d'Eivissa, Menor-
ca i de Mallorca, en ses ca-
tegories Junior i Senior.

Enguany s'ha creat sa
Federació Balear que abans
no existia, depeníem to-
talment de sa Federació Es-
panyola, i amb aixà se
dóna un impuls que abans
no tenia.

M'agradaria molt que
si realment hi ha qualcú
interessat i 11 agrada es Trial,
se posàs en contacte amb jo

en sa mida de lo possible
jo ben gustós l'intentaria
ajudar i animar.

Pere Calafat.

quathat

-I s'Unió de Pagesos?

DISTRIBUIDORA

ARTINET
ARTICLES DE NETEJA

I PRODUCTES PER A PISCINES

Plaça de Can Orell, 12

Tel. 62 05 16	 SANTA MARIA

CON5PORT
AUXILIAR CONSTRUCCIÓ

PISCINES - TENNIS - XALETS - SAUNES - COMPLEMENTS

(Mateu 911. an C-Nalas

DIRECTOR

Barceló i Combis, 10	 Telèfon 46 52 1 r
PALMA DE MALLORCA
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ELS CANS ABANDONATS I LES OVELLES
Molts de noltros hem sabut que a diferents finques

del nostre poble han ocorregut fets desagradables prota-
gonitzats per cans, els quals atacaven a pacífiques i inde-
fenses ovelles que pasturaven dins "sa tanca", arribant a
l'extrem d'haver de caçar a n'aquests cans com si fossin
bísties salvatges (Cal suposar que en el moment de l'a-
tac a les ovelles ho eren).

De qui eren aquests cans?
Per què ocorren aquests fets?
No deu ser que qui té cans és a vegades irresponsa-

ble?

BREU HISTORIA D'UN CA ABANDONAT

Tots hem sentit parlar dels cans abandonats, dels
esglais que han donat a gallines i xots, o fins i tot ma-
tant-ne. A altres els molesta la sola presència d'aquests
animals esquelètics, plens de paparres i puces que es pas-
sejen lliurement pel poble. Però pocs es posen a pen-
sar d'on venen, d'on surten, sabem que no són salvat-
ges, però tampoc surten del no-res.També sabem que els
cans són "els millors amics de l'home", però si aquests
"cans abandonats" sapiguessin que els anomenam així,
ens demanarien una explicació, segur.

Imaginau-vos que un ca ens parlàs, segur que ens di-
ria això: Jo tenc molta de sort, me tracten molt bé, pe-
rò qualcuns amics meus no tengueren aquesta gràci. En
conec un que es convertí en "ca abandonat" cansat de

rebre coces i impertinències, passava dies i dies sense que
s'enrecordassin d'ell i de dur-li menjar, sempre estava fer-
mat a una curta cadena i havia de pixar i cagar allà mateix
on menjava, l'olor de la que els seus amos anomenen ca-
seta era insoportable, això que tothom sap lo finfssim que
és el nostre olfacte (aix( hi ha cans amb més sort que són
emprats per la caça). Un dia els seus amos, volgueren can-
viar-li la cadena i partí cametes 11 valgueren. Un altre ca
conegut meu, nasqué al poble, però una família de ciuta-
dans se l'emportà a la capital. El "nin de papa" s'encapar-
rotà tant amb el quissó, era tan garridet, tan poca cosa i
graciós, fins i tot la seva mare empimpollada ho trobà me-
ravellós. Però, al pis de Palma el quissó, estava dins una
capsa de sabates, però a mesura que el quissó • creixia,
l'hagueren de canviar a una capsa de xampany, i quan no
hi capigué, començaren els mals de cap. El pare estava
fart de treure'l a pixar, la mare de fer-li menjars, decidi-
ren comprar un ca mecànic a piles al seu fill, que el deixà
bocabadat. I el diumenge, quan la massa ciutadana surt a
contaminar el camp, els pares decidiren abandonar-lo en el
primer descampat que trobassin, i ni li llevaren el collar.
El meu ca amic, es sentí confús i retgirat, on aniria?, vo-
lia tornar a la seva llar. No entenia de cap bolla perquè es-
tava allà , sol i trist.

Aprofitant-se del seu olfacte va córrer carretera
amunt i carretera avall, cada nou dia que començava te-
nia més fam, i més paparres se li aferraven al cos.

Un dia deambulant per la carretera, un camió l'a-
tropellà, per poc el mata, però sols quedà coix. Quan
trobava qualque humà tot eren coces i "enfora, ca pucer
i paparrer" Cansat de mals tractes i de fam, s'arraconà
a una vorera per morir. El trobaren fred, el ca havia mort
sense entendre perquè els humans que de petit el tracta-
ren bé, el rebutjaren quan tornà gran".

Altres cans més forts, pentura s'ajunten per intentar
venjar-se de l'home o de tot el que és propietat de l'home,
no ho sabem. Cans mataven sens miraments a pacífics
animals domesticats. Es una venjança? Es un joc provoca-
tiu?

Un ca si ens parlàs, segur que ens diria: "els cans no
són dolents, és l'home els que els fa tornar dolents".

Si trobam un "ca abandonat", no 11 hem de pegar
coces, ja duu una bona pallisa si l'han abandonat, millor
cridem a la Societat Protectora d'Animals (teléfons:
25 37 24, 24 18 86) que ells s'encarregaran de cuidar-lo
i sense cobrar res, és un servei gratuit. Abans de voler
un graciós quissó, cal pensar que es farà gran, i serà un ca
gros.

M.A.C.

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

ANI



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
NEGOCIS

Barbarisme

AGOTAR
AHORRAR
ALMACEN
ALQU I LER
BARATO
COBRO
HAS I ENDA -
MOSTRUAR I
PORCENTATGE
REC I BO
SOCIO

• XEQUE

Forma correcta

esgotar, acabar
estalviar
magatzem
lloguer
barat
cobrament
hisenda
mostrari
percentatge
rebut
soci
xec
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COMERCIAL

SANTA MARIA
* SANEJAMENT
	

* REGATGE

* ELECTRICITAT * FERRETERIA

• Plaça dels Hostals, 3 	 Telèfon 62 03 75

Santa Maria del Camí (Mallorca) 
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Cultura popularGOVERN BALEAR
Conselleria d'Educació i Cultura

"ssociAcio rREMSA FORANA

DE MALLORCA

L'ODRE
En un intent d'apropar-nos a la cultura del nostre

poble hem dedicat un espai a una tradició ja perduda:
la de fer odres.

Gràcies a la direcció de Miquel Seguí "L'amo En Mi-
quel Dionís" seguírem el procés de manufacturació d'un
odre, des de que s'agafa la cabra fins que està a punt per
posar-hi

Un odre, ens va explicar l'amo En Miquel, és un re-
cipient que altre temps sols s'emprava per contenir oli en-
cara que al continent el feien servir per a vi.

Generalment es fa emprar una pell de cabra, la qual
convé sigui grossa per tal que tenguin una bona cabuda;
una vegada morta, la xapam de la cuixa fins els darreres
i per aquest xap hi hem de treure tota la carn i els ossos.
El més complicat és treure-hi la cuixa contrària a la del
xap ja que no ens dona lloc per maniobrar. Mentrestant
es va girant la pell, quan la tenim girada i els pèls queden
dedins és quan aprofitam per acurar la part que queda
fora, això es fa amb sal. A la cabra li hem de tallar el cap

a fi de deixar marge per a poder fermar. Després també
fermarem els tres peus i sols ens resta tapar el forat per
on hem tret la cabra. Aquest xap no es cus, hem de

pensar que del temps que data l'ordre (es perd en la histò-
ria) no hi havia agulles , aleshores, què feim? s'agafa la
pell i s'arruga com si féssim un ventall de paper 11 clavam
un bastó, perquè no amolli la Ilandera que ij fermàrem.
No vessa gens.

En temps de la postguerra civil l'odre s'emprava per
a fer estraperlo. El menjar estava racionat sobre tot, l'oli
perquè era un producte de primera necessitat produFt
pel pagès, i era el més perseguit per les autoritats. L'odre
com era un recipient blan i bo de transportar, cabia dins
un feix de rama, dins un sac de garroves i també es
transportava davall una carretada de fems.

Si la cabra amb la qual feim l'odre és suficientment
grossa hi cabran 3 mesures, una mesura són 16 litres d'oli.
Quan dos odres eren carregats damunt un mul, amb una
oliera, lj donaven el nom de somada. Si treim comptes,
una somada són 96 litres d'oli.

Agraim a l'amo En Miquel els seus coneixements i
us animam a provar de fer-ne un. Aquí teniu les instruc-
cions, sort i ànim.

Pep Bordoy
EL GALL. Pollença

EL MOSAIC ROMA DE SANTA MARIA DEL CAMI
Per Joaquim M. Bover de Rosselló.

Es sabia que Joaquim M. Bover havia publicat un text
referent al mosaic romà descobert a Santa Maria del Camí,
però es desconeixia el seu contingut degut a què la publica-
ció a on va aparèixer no consta als catàlegs de les bibliote-
ques de Balears.

El mosaic fou descobert el 15 de gener de 1833, i el
10 de març Bover envià una nota de circtimstâncies a l'edi-
tor de la "Revista espah- ola" de Madrid la qual fou publica-
da en el número 45 corresponent a 9 d'abril. La nota va fir-
mada per la inicial B. La revista es troba a la Biblioteca Na-
cional de Madrid, secció de publicacions periòdiques (BN D
299).

El fet de ser un text coetani al descobriment i a l'haver-
se perdut per a sempre el mosaic donen a la nota de Govern
un interés especial.

J. Bover.

Palma de Mallorca Marzo 10

Sefior editor de la evista Espafiola.

Antigüedades: En el Predio de Son Fiol, cerca del pue-
blo de Santa María en la isla de Mallorca, a los tres palmos
de profundidad se descubrió en 15 de enero de este afio un
famoso pavimenta de mosaico de tres colores, en el cual
después de limpiado y quitada toda la tierra de encima, se
han divisado varias figuras, las de Adan y Eva, un cazerío de
venados y varios caracteres. Es un cuadrilongo de 60
palmos, y se descubren aún los asientos de dos órdenes de
columnas que componían tres naves. Varios fragmentos cal-
cinados inducen a creer que este magnífico templo de la
antigüedad fue incendiado. Sería muy de desear que la
superioridad acordase providencia a fin de que tan bello
monumento no padezca ludibrio y deterioro como lo han
sufrido otros muchos de su clase descubiertos antes en la is-
la.

Paviment de la Basílica bizantina descobert a Son Fio/ (cas
frares actua/), dibuixat per Alexandre Sureda gravat per
Llorenç Muntaner.

El presbítero D. Lorenzo Muntaner, que ha sacado un
disefio de esta preciosa maravilla, ha tomado la empresa de
tirarlo en lamina de bronce, de la cual remitiremos varios
ejemplares a las Reales Academias de esa Corte.

B.
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JOTA DE "SON SEGUI"   

Tal com anunciàrem anteriorment en aquesta revista,
continuam el nostre treball musical sobre la nostra avant-
passada AGRUPACIO FOLKLORICA "SALERO TIPIC
DE FONTENELLA". Publicam la JOTA DE SON SEGUI.
Aquesta jota realment són dues composicions musicals
fetes una, és a dir, férem aquesta combinació per allargar
un poc més, ja que ens quedava excessivament curt. Per
tant, la primera part és una recopilació d'una música an-
tiga, mentre que la segona, el vers i la música són de Joan
Segura, el mestre de l'agrupació.

Aquesta peça musical té una característica molt ale-
gre i molt bona d'aprendre i naturalment, tengué el seu
impacte entre el públic.

La jota diu així. 

Poble de Santa Maria honrau
amb molt de goig, gran amor i alegria
la qui és mare i segura guia
nostra Reina de la Pau.

De Son Seguí, majorala sou vos (bis)
i dalt l'ermita vendrem a honrar-vos
els balladors a qui il.luminau   

Amb dolça mirada vos alegrau
dels balls del "grupo" de Santa Maria
Oh Reina, i Mare i Segura Guia
donau-nos l'eterna pau.  

Afortunadament hem pogut recordar aquestes tres es-
trofes que fan la jota completa.

Joan Ramis Aguiló      

QUE ES L'IVA?
Tot el relacionat amb la fiscalitat crea una certa des-

confiança i fomenta les ganes de defraudar a Hisenda.
Malgrat tot, aquesta mentalitat potser estigui canviant.
La gent sembla asssolir amb més curiositat lo que s'està
fent en matèria fiscal, sobretot a resultes de l'estrena del
famós IVA.

De l'IVA tothom en parla, més Sabem què és, per
què s'ha imposat o els aventatges i els inconvenients que
té? o ¿Quins règims hi ha i a qui s'apliquen? Aquests i
altres aspectes configuren l'impost i són, precisament,
els que a títol informatiu tractaré a continuació.

FONAMENTS DE LA IMPLANTACIO

L'IVA és un dels objectius que es pretenien dur a
terme amb la reforma del nostre sistema fiscal comença-
da a 1977. Si es va substituir la imposició directa de lla-
vors per l'IRPF i l'Impost sobre Societats, es feia neces-
sària una reforma de la imposició indirecta, ja que es ca-
racteritzava per una multiplicitat de tributs, essent
l'Impost General sobre el Tràfic d'empreses el principal
(IGTE).

Hi havia també motius polítics. L'entrada a la CEE
suposava l'aplicació de l'IVA per harmonitzar les legis-
lacions delsdistints paisos en matèria d'imposició indi-
recta.

CONCEPTE

Es un impost general indirecte que afecta tots els sec-
tors econòmics i totes les activitats. Recau sobre el valor
afegit o incorporat a cada fase de producció o comercia-
lització, i evidentment sobre el consum final.

Amb l'IVA tributen tots els que ho feien amb
l'IGTE i a més els agricultors, comerciants minoristes
i els professionals.

L'IVA substitueix 25 tributs, quedant la imposició
indirecta estructurada en base a: L'impost sobre transmis-
sions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i
AJD), els imposts especials, els tributs aduaners i l'IVA.

Es evident que el pas d'un impost com l'IGTE a
l'IVA està plantejant un temps de dubtes i d'impresi-
cions als empresaris espanyols, que hauran de descobrir
que l'IVA no és un cost pels seus productes, sinó un paga-
ment que es fa quan es compren bens o serveis i que es
dedueix de l'IVA que s'ha d'ingressar provinent de les ven-
des.

Em sembla apropiat fer una recorregut pels aspectes
positius i negatius d'aquesta implantació:

Aventatges:
-Foment de la inversió, empresarial, ja que amb

l'IGTE els béns d'equip tributaven dos pics, ara amb
l'IVA i l'impost pagat serà deduible per l'empresari.

-Neutralitat. Amb l'IGTE es carregava tantes vegades
com mans per on passava, amb l'IVA això no passa sor-
tint beneficiat el consumidor final.

-Desapareixen molts de tributs. "Abans en pagà-
vem molts i ara només un " (Imp. sobre el luxe. Desgra-
vació Fiscal a l'exportació. I. sobre begudes refrescan-
cants. I /us del telèfon i sobretaxes. I del 5 o/o sobre lo-
calitats dels espectacles públics, etc.

-Possible increment de la inflacció.
-Falta de preparació dels professionals i de les peti-

tes i mitjanes empreses en quant a matèria administrati-
va i comptable. Aquesta situació ha fet que molts d'em-
presaris cobrassin on no tocava o amb un percentatge que
no corresponia perjudicant al consumidor.

-Major nombre de subjectes passius (aproximadament
2.500.000 més).

Encara no es pot dir que ha passat realment, és molt
prest, però si puc esmentar a títol anecdòtic les cues que
hi havia a Hisenda des que es va obrir el Termini de decla-
ració i pagament de l'impost.

REGIMSDE TRIBUTACIO

A l'IVA s'estableix un règim ordinari i 7 règims espe-
cials, però l'exposició d'aquests i les seves particularitats
la deix per una propera publicació.

Maria Munar
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DE QUAN OBRIREN EL CARRER DE SON DOLÇ,
QUE DESPRES FOU DEDICAT A RAMON LLULL ( I)

Vers l'any 1860 el po-
ble de Santa Maria del Ca-
mí tingué un desig popu-
lar d'engrandiment a la
barriada dels Hostals, així
nomenada per haver-hi uns
quants establiments que
acollien vehicles tirats per
cavalleries. Hi hagué uns
terrenys apropiats per ven-
dre per trasts i construir--
hi cases. Eren els de Son
Dolç i els de la fam ília
Orell, o de Can Orell. Els
primers que es posaren en
venda foren els de Son
Dolc. No consta als llibres
d'actes de l'Ajuntament
la data de quan es donà
el corresponent permís.
En canvi es donà l'auto-
rització als de Can Orell,
per obtenir la llicència
pertinent,	 als	 17
d'agost de 1862. Dels de

Son Dolç sabem positiva-
ment que els primers solars
que s'establiren foren tres
que adquirí el meu padrí,
l'amo n'Andreu Bes-
tard Capó, que tenien una
extensió de set àrees i
noranta nou centiàrees.
Confrontaven amb la carre-
tera d'Inca pel Nord i per
l'Est amb el carrer recent-
ment obert, i per l'Oest amb
l'hort que fou dels PP. Mí-
nims, per intermedi de la
síquia municipal de
l'abastiment d'aigua per les
cisternes. L'escriptura l'au-
toritzà el notari D. Sebastià
Feliu, a a ciutat de Palma,
dia 6 d'octubre de 1860.
En dit document el notari
al referir-se al nou camí
obert dins Son Dolç, li dó-
na el nom de "camino de es-
tablecedores", perquè enca-

DE	 Lik CIUTAT	 ALLÚ.DIA
.1

N.

ra no li'n deien cap altre.
Per tant la iniciativa

primera correspongué al
propietari de Son Dolç, que
era l'amo En Pere Miquel
Dolç Fiol, i el primer com-
prador el ja citat. Els solars
de Can Orell es posaren en
venda anys més tard. Al de
Son Dolç se 11 donà poca
amplitud, i ara és poc
per la intensitat del tràfic
d'avui. Però ja en l'any 1861
al vendre els solars de l'al-
tra banda del nou carrer, i
també confrontadors amb el
camí d'Inca, que els adqui-
rí D. Guillerm Canyelles,
notari, dit senyor i l'amo
Andreu Bestard Capó,
firmaren una sol.licitud a
l'Ajuntament demanant ma-
jor amplitud a dit carrer. La
Corporació municipal resol-
gué: "Que hallàndose dicha
calle dentro las 30 varas
de la carretera nacional, pa-
se al ingeniero para su dic-
tamen". No consta en les
actes següent el que dicta-
minaren als de Obres Públi-
ques, però el cert és que el
carrer no s'eixamplà. Es ne-
cessari recalcar que els dos
primers adquiridors de
solars ja trobaven massa es-
tret el carrer que s'havia
obert. El propietari dels
solars cregué que amb uns
cinc metres d'amplaria esta-
va bé, perquè a aquells dies
així pensava la gent, i era
costum acceptar-lo per les
autor itats.

EL SERVEI DEL TREN.

A l'any 1875, s'havia
inaugurat el servei ferrovia-
ri i al nostre poble hi posa-
ren la corresponent estació
del nou tràfic. El dia de
l'arribada del tren inaugu-
ral l'entusiasme de la gent
fou difícil de contar. Es
feren festes i tothom anà a
veure passar el nou medi de
comunicació, i fins i tot es
posà per costum anar els
horabaixes a veure arribar
el convoi de les sis, i saludar
els qui arribaven al po-
ble. Però aquell fet tan im-
portant posà en evidència
que la nostra vila estava
mancada de fàcil comunica-
ció dels Hostals a la Vila, ja
que solament existia el

carrer Llarg com a medi
de comunicació. El carrer de
Son Dolç estava obert, però
just arribava a Can Sicili,
o sia un poc més de cent
metres de llargària, ja que
les terres de Son Dolç arri-
baven fins al lloc citat. A
continuació hi havia els
terrenys de Can Cordet, de
bastanta amplitud, que no
permetien la continuació
del nou carrer. Passats dita
finca hi havia els solars ano-
menats d'En Gomila; dit se-
nyor era secretari de
l'Ajuntament, que també
estaven en venda, i ja hi ha-
vien construides unes po-
ques cases. Al carrer de dits
trasts li donaren ja un poc
més d'amplitud. Però tam-
bé era necessari allargar
aquest nou establiment fins
a la parròquia, atravessant
les finques de les Quartera-
des, que perteneixen a dis-
tints propietaris. Per tant el
problema era de molta con-
sideració. Però la gent desit-
java que es fes la total ober-
tura i allargament del carrer
de Son Dolç, fins a la parrò-
quia.

EL NOU BATLE
GABRIEL BIBILONI
(fou elegit dia 1-7-1879).

La Providència envià als
santamariers un home em-
prenedor i decidit: l'amo En
Gabriel Bibiloni i Jaume,
que permanesqué al front de
l'Ajuntament quasi deu anys
i per tan llarga durada de
gestió la gent acabà per dir-

"L'amo En Biel Batle",
i que donà proves
d'estimar el poble. Dia 4 de
juliol de 1880, es llegí una
instància firmada per Pere
Homar i Sastre (l'amo En
Pere d'Orient), Pere Miquel
Sbert Dolç, mestre d'obres,
Jaume Pizà Serra, de Can Si-
cili, i en total amb 55 fir-
mes, "pidiendo la prolon-
gación de la calle de Dolç
hasta empalmar con la de
los trastes d'En Gomila".
La Corporació municipal
acceptà la suggerència, pe-
rò condicionada a les possi-
bilitats econòmiques del
municipi. Aquest fou el
primer entretoc per allar-
gar el nou carrer de Son

CARRE1E
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Aquestes dues fotos les separen més de 50 anys.

Dolç, que tanta falta feia.
Però prompte començaren
els inconvenients. El propie-
tari dels terrenys que era
necessari expropiar anome-
nat Antoni Comes, alies
Cordet, era inflexible i
quan sapigué lo que volia
l'ajuntament, donà un ro-
tund NO al que Ii demana-
ren.

Durant la reunió del
consistori municipal del 24
d'Octubre del mateix any,
un dels regidors demanà en
quin estat es trobava lo
d'expropiar terrenys per
allargar el carrer de Son
Dolç. El batle digué que po-
ques esperances hi havia de
què el propietari de Can
Cordet cedís el tros que
pertocava vendre a
l'Ajuntament. El regidor
Joan Juan s'oferí per con-
vèncer al dit Comes, ja que
tenia bona amistat amb ell.
Els reunits l'autoritzaren per

intentar-ho. Passà més
d'un any, i amb la sessió
del 20 de novembre de
1881, assistint els vocals as-
sociats i principals contri-
buients, el batle expressà el
desig de l'Ajuntament
d'allargar el carrer fins a la
parròquia. Tots els reunits
aprovaren dit projecte. Això
era el que faltava a la Cor-
poració per posar fil a l'agu-
Ila i que tot passàs avant.
A l'any següent, als 11 de
febrer de 1883, vist que tot
fracassava, acordaren de-
manar a la Diputació que
enviàs un arquitecte per fer
el pla d'allargament del refe-
rit carrer. La Diputació el
mes de maig, ordenà a

l'arquitecte D. Joaquim Pa-
via que es personàs a la nos-
tra vila i donàs informació
del que es tractava. Dit se-
nyor redactà la relació que
segueix: "Ia importancia de
la nueva vía, queda demos-
trada con hacer notar que
hoy en día para desde
la Estación del ferrocarril
al interior de la vi/la, se ven
obligados los pasajerosa dar
un gran rodeo por la carre-
tera de Palma a Alcudia
antes de hallar la calle Lar
ga, única que da acceso al
casco de población. Co-
menzó a formarse la calle de
Dolç arrancando de la ya
mencionada carretera s/n
arregloa plan alguno, y no
podia menos de adolecer
desde un principio de de-
fectos harto notables, cua-
les fueron en primer lugar
el no haberse a clencia cier-
ta, dónde, cómo ni cudn-
do desembocaría, y el dar
a los diferentes tramos que
se ¡ban formando anchos
distintos y por lo demds
mezquinos, para las necesi-
dades del trdfico. Al estu-
dlar este ptoyecto, el que
suscribe, para la nueva ca-
lle, debe ddrsele un on-
cho uniforme de ocho
metros, nada exajerado si
se atiende a que la longitud
total de la vía es aproxima-
damente de 606 metros. La
calle puede considerarse di-
vidida en cuatro tramos: el
lo.- se encuentra con un nú-
mero regular de cosas ya
construídas a ambos lados,
y no cuenta mds que un
ancho de 4,97 metros, por
158,3 de longitud. El tercer
tramo tiene seis casas de re-

ciente construcción a un la-
do y una al otro, y mide una
longitud de 112,3 metros,
por una latitud de se/s, in-
terceptado por el se-
gundo tramo que en el día
se compone de terrenos la-
brantíos, proplos de Anto-
nio Comas y otros, y final-
mente el cuarto tramo estd
también formado por tie-
rras de labor, excepción he-
cha de algunos corrales o
jardines de distintas casas
situadas en otra cal/e,.. Pal-
ma 31 de Mayo de 1883.
(Firmado) loaquín Pavía,
arquitecto de la provincla".

Com es pot notar el
Sr. Pavía no posa l'amplà-
ria del terreny que perte-
neixia a en Comes, de Can
Cordet, o sia el segon tros.
Pel pla que després de la
mtk de dit propietari va
presentar a l'Ajuntament
el seu fill, per establir tota
la finca i poder vendre-ho
tot per solars, resulta que
l'amplaria no passava d'uns
55 metres. A la sessió del
7 d'octubre de dit any el
pla ja redactat, el consisto-
ri, el va aprovar i els publi-
caren al Bolletí Oficial de la
Província, durant la reunió
del 12 de Novembre l'Ajun-
tament desestimà una sol.li-
citud dels propietaris que
s'oposaven al projecte muni-
cipal. A la següent sessió
del 25 de dit mes se resol-
gué "Que por de pronto se
continuarà la referencia ca-
Ile hasta unirla con la por-
ción de casas de los trats de
Gomila, y que se pase oficio
a Antonio Comas, Cordet,
para que comparezca el 28

a las seis y media de la tar-
de para ver si por vía amis-
tosa se consigue la cesión de
sus terrenos, sin tener que
apelar a la expropiación
forzosa". Dit propietari no
volgué saber res de tot
allò. A la reunió municipal
del 23 de desembre, es llegí
un ofici del Governador
civil comunicant haver
desestimat el recurd d'alça-
da, interposat contra l'allar-
gament del carrer de Dolç.
Al 30 de dit mes, citaren no-
vament per tracta d'arribar
a un acord amistós amb els
propietaris dels terrenys.
Però tot va ésser en va. No
hi hagué possibilitat d'arri-
bar a un acord de cap ma-
nera. I tant un com l'al-
tre enduriren la seva ma-
nera de pensar. Durant l'es-
tiu era costum dels veïnats
atravessar els terrenys de les
Quarterades per anar cap a
Cas Teulers o l'Era a on
estava la barriada formada
pels trasts que havia ve-
nuts En Gomila. Ja hi ha-
via algunes cases. La princi-
pal aleshores era la que ara
forma el Quarters de la
Guàrdia Civil, molt moder-
nitzada actualment. La gent
des de la Vila anava cap a
dit lloc i llavors seguia atra-
vessant les terres d'En Cor-
det cap a Can Cicili. Això
succei'a després d'haver se-
gat els sembrats, i els veinats
feien caminoi en passar. Els
propietaris, uns ho tolera-
ven amb dissimul, però en
Cordet volia aturar aquell
costum.

Andreu Bestard Mas
(continuarà)



FUTBOL I
CICLISME

En edicions anteriors
de la revista "Coanegra"
hem tengut ocasió de co-
mentar alguns aspectes de
l'activitat desenvolupada per
dos col.lectius esportius de
la nostra vila que desta-
quen en il.lusió i ganes de
fer-ho bé. Ens referim al
club juvenil de futbol i al
jove equip de ciclistes de
la U.C. Sta. Maria. Per

qüestions tècniques no ens
havia estat possible fins ara
oferir-vos l'escaient rèplica
gràfica als nostres comen-
taris. Aquí la teniu, tan-
mateix, fent valer allò de
què val més tard que mai,
i amb l'esperança i la inten-
ció d'encoratjar una mica
més els nostres joves espor-
tistes.

Procurarem, en el
transcurs de futures tro-
bades amb els nostres lec-
tors donar part també d'al-
tres activitats esportives i al-
tres col.lectius, que per sort
podem presumir de quanti-
tat i qualitat a la nostra
vila, d'aquesta manera la
nostra pretensió és que, poc
a poc, tots tenguin l'opor-
tunitat de fer-se conèixer
més a través de les nostres
pàgines.

CLUB

N

Joan Serra.

ISERVICI RENAULT //‘‘‘
Tallers MARTI

REPARACIONS
NETEJA I GREIXATGE

Carrer Bernat de Sta. Eugenia, 71 	 Tel. 6206 74
SANTA MARIA DEL CAM,'

MIQUEL
•SANTANDREU

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

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

JOAN I MARIA

,Antoni Gelabert 181	 Tel. 62 06 81
SANTA MARIA DEL CAMI

RAR
MINYO

INFANT
ESPORT

Plaço dets Hostals, 13/ 15

Tel. 62 00 48

SANTA MARIA DEL CAMI

GRAN ASSORTIT DE
ROBA PER A GENT GRAN

CAFETERIA- BAR

COMERÇ
(local 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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BASQUET: EQUIP JUVENIL MASCUL1
Els jugadors que for-

men aquest equip són: Gas-

par Rodríguez, Eugeni Ma-
tas, Marc Serra, Pere J. Bo-
ver, Rafel Rosselló, Miquel
Angel Bibiloni, Pere Tru-

yols, Sebastià Pizà, Sebas-
tià Capó, Pep Maria Esta-
rellas, Toni Frontera.

Feren una bona cam-
panya aquesta temporada i
ara estan jugant la fase fi-
nal disputant-se el lloc 5è
i 8è, han jugat en aquests
moments, tres partits dels
que n'han guanyat un.
Aquests al.lots tenen uns
16-17 anys i l'entrenador
que els ha dirigit aquest
any és en Joan Mateu.

Margalida Colom.

TRIAL A SON POU
Diumenge dia 20 se

celebrarà a Son Pou la pro-
va de trial IV Memorial
Guillem Martorell, organit-

zada per l'escuderia l'Ofre.
Serà puntuable pel cam-
pionat de Balears en les ca-
tegories junior i senior. La

prova començarà a les
10 h. del matí, i compta-
rà amb la participació com
a mínim d'un santamarier,

en Maties Pizà. Hem de dir
que tant l'Ajuntament com
diverses cases comercials del
poble col.laboren econò-
micament amb aquest trial.



CAMISETES COANEGRA.

La revista Coanegra ha posat a la venda jerseis i cami-
setes amb el seu amagrama. Tenim totes les talles i dife-
rents colors, tant en jerseis màniga Ilarga com en cami-
setes d'estiu. Els preus són 1.500 i 650 pts. respectiva-
ment. Les podeu adquirir a Foner i a S'Avenc, o directa-
ment als membres de l'equip de redacció. No espereu que
s'acabin.

	1111••nn

Si VOLEM BON ANY
HEM DE SEMBRAR CADA ANY.

l mihom ho ha de	 cultura i garantuzant

fer a la sesa manera.	 uns bons serven publics.

amb les seses emes i	 l ho fa a traves de les

amb l'eslorr de rada dia. 	 diserses arecs d'actuacto Area

Per amo, el Consell Insular de

Mallorca du a terme la sesa tasca,

defensant la qualitat de stda a tots

els pobles i ciutats mallorquines,

fent ambar a tothom la nostra

Económica. Acció Social i Sanitat.

Area de Cultun i Espon, i Area

de Cooperació i Ordenació del

Terrilort. Sembrant perque tothom

pugui recollir els fruits.

441'

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Botiga
de
Llana
i Fils

Placa Hostals. 55 Santa Maria del Cami

BARTOMEU CANYELLES VICH

T1ECNIC ASSESSOR
*Naus Industrials i agrícoles
*Instal.lacions contra incendis
*Instal.lacions elèctriques
*Projectes agrícoles
*Estudis i informes tècnics
*Projectes en general
*Assessorament tècnic de finques

Carrer Llarg, 71 SANTA MARIA DEL CAMI
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ELS LLINATGES DE SANTA MARIA (VI)
MULET, Diminutiu de

mul, nom d'animal. Existent
a Girona, Barcelona, Caste-
lló, Mallorca, etc. Freqüent
a Alaró, Muro i altres po-
bles des de l'Edat Mitjana.
A Santa Maria hi és des
dels primers temps de la
conquesta catalana. El 1270
en Francesc Mulet és propie-
tari al nostre terme. Després
el llinatge es feu més escàs,
encara que no desaparegué.
Així en el s. XVII trobam
n'Antoni Mulet "Coves", i
el 1827 en Joan Mulet "Ro-
biol", entre altres.

MUNAR. Del català an-
tic monar, que ve del llatí
molinare "molí d'aigua". El
trobam a Barcelona, Valèn-
cia, Alacant i Mallorca. A
Catalunya adopta la for-
ma MONAR. A Mallorca
s'establí sobretot a Algai-
da, Pollença i Alaró, A San-
ta Maria és bastant recent.

NOGUERA. Nom d'ar-
bre (del llatí nucaria que do-
nà el català noguera). Tam-
bé pot prendre les formes

NOGUERES, NOGUERAS,
SANOGUERA 1 ZANO-
GUERA. SANOGUERA 1
ZANOGUERA són formes
aglutinades del nom amb
l'article sa (sa noguera), El
llinatge és present al País
Valencià i a les illes Balears,
també a Catalunya (encara
que allà hi abunda més NO-
GUER, NOGUES i NO-
GUERS). A Mallorca el tro-
bam a Inca, Felanitx, Algai-
da, Campos, Llucmajor, etc.

OLIVER. També pren
les formes OLIVE, ALI-
VER, ALIBE, ALIVES i
ALIBES. Ve del substantiu
oliver, nom de l'arbre que
fa olives. A l'Edat Mitjana
era un nom de fonts, difós
potser per la fama del per-
sonatge Olivier de la gesta
carolíngia. Abunda a Barce-
lona, Tarragona, Alacant,
Mallorca, Menorca i Eivissa.
A Mallorca arrelà especial-
ment a Felanitx i a Campos.
A Santa Maria hi és des de
temps primerencs (1270).
El 1518 en Bartomeu Oli-
ver d'Alaró comprà un mo-

li de la vall de Coanegra,
aquesta finca és la que
avui anomenam Son Oliver.
A partir d'aquest Oliver
d'Alaró, el llinatge Oliver
ocupà càrrecs a l'Adminis-
tracio i govern de la nostra
vila (s. XVII). Així a finals
del XVII trobam en Pere
Oliver "Moranta", Jaume

Oliver "Bri", Joan Oliver
"Pellicà", Josep Oliver "Jau-
moi", etc. El XVIII trobam
en Miquel Oliver "Burriada"
i en Joan Oliver "Català". El
XIX en Mateu Oliver "Ne-
gre", en Gaspar Oliver
"Campos" (devia provenir
d'aquest poble) i en Joan
Oliver "Ferrer".

Es saig des Ravellar




