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EL NOU EDIFICI MUNICIPAL.

El dia de Sa Fira és un dia important per a tots els santamariers. Però
enguany, amb la inauguració del casal municipal de la Plaça Nova, ho va ser
més que els anys passats. Hem de felicitar l'Ajuntament i tot el poble per
aquesta realització que significa un pas endavant molt gran dins el camp
sanitari, social i cultural. Això fa poble, i ens fa sentir orgullosos de veure
com es milloren les instal.lacions i els serveis municipals. Ben cert que hi
ha coses que es podien haver fet millor (sobretot l'elecció del lloc, total-
ment inadequat), però ara no volem fer retrets, ara hem de remarcar la
gran importància d'aquesta nova "casa de la vila".

Amb aquesta casa municipal es farà possible una asistència sanitària
millor, un local per a Ia tercera edat, locals espaiosos per a exposicions,
actes culturals i tot tipus de reunions, uns serveis públics i un local-magat-
zem que descongestionarà la Casa de la Vila.

El dia de Sa Fira va esser una jornada històrica per a Santa Maria,
ara som tots els santamariers els que hem de saber utilitzar i conservar
aquest edifici.

L'AJUNTAMENT RETIRA LA SUBVENCIO A "COANEGRA".

Si abans hem parlat d'un fet positiu, ara —per desgràcia— ens hem de
referir a un fet, sens dubte moit menys important, però ben lamentable.
L'Ajuntament de Santa Maria (56 milions de pessetes de pressupost)
retira una subvenció de 25.000 pessetes anuals a la nostra revista. Aquesta
decisió la prenen, a més a més, sense cap explicació digna de ser tengu-
da en compte. ¿Què podem pensar els que feim cada mes "Coanegra", po-
sant doblers de la nostra buxaca, d'aquesta marginació?

Es clar que no ens retiren la subvenció per raons econòmiques. Per co-
ses insignificants l'Ajuntament hi gasta molt més. 25.000 pessetes són 25
coberts de qualsevol dels sopars que organitzen.

Tampoc poden dir que "Coanegra" no fa una important labor d'infor-
mació, comunicació i difusió lingüística i cultural dins Santa Maria. "Coa-
negra" de cada cop és més llegida, i des de la seva aparició ha donat molta
importància al fet cultural, però sobretot ha contribuït a difondre la lectu-
ra i l'escriptura en català.

Ningú pot acusar "Coanegra" de partidista, mai hem deixat de publi-
car els escrits que ens han enviat, fos quina fos la seva tendència ideològi-
ca o política. Evidentment, cada col.laborador i cada redactor té la seva
pròpia manera de pensar, i la respectam, bona seria ara que haguéssim de
censurar els articles que ens envien. Ja ens han bastat cinquanta anys de
por per ara no poder dir cadascú les coses tal com les pensa. Una altra
cosa seria ofendre i no respectar les persones les institucions, cosa que
mai no ha fet "Coanegra".

Això té tot l'aspecte d'una "geniada", poc pensada, fruit d'una manca
d'hàbits democràtics i d'una certa immaduresa política. Possiblement han
pres saquesta determinació a partir d'un raonament molt simplista: aquests
de "Coanegra" a vegades ens critiquen, "no són des nostros", iclò, com
que tanmateix no ens votaran, els farem saber qui comanda. En el fons és
un "tic" clarament franquista. Aquests senyors confonen l'Ajuntament
-que és de tots— amb el seu partit —que sols és d'ells—.

L'Ajuntament, una vegada més, ha demostrat no entendre que és la
llibertat d'expressió, i que en una democràcia les persones poden dir el que
pensen i no segons volen els que comanden. I això, malgrat tot, és el que
seguirem fent els santamariers que escrivim a "Coanegra".
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En Miquel Canyelles fent una desmostració amb la mola de fer //et d'ametla.
En Gabriel Canellas va provar la gustosa //et
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BONA FIRA 86
Bernat Calafat, text

Rafel Pizà, fotos

El darrer diumenge d'Abril ha estat una data impor-
tant dins la vida de Santa Maria, i dins Mallorca, és "Sa
Fira".

Malgrat la intensa brusca que el matí semblava des-
lluir un poc la fira, fou un bon dia. Devers les 11 despun-
tà un sol ben calent de primavera que acompanyà tot el
dia i el feu més acollidor.

Dins l'espai que disposam a Coanegra no podem do-
nar cabuda als nombrosos actes que es desenvoluparen,
no cal repetir el complet programa de la fira, endemés
creim que en aquest cas valen més les fotografies que no
les paraules.

Sense cap casta de dubte, ha estat una bona fira,
amb moltes activitats. I recuperant el caràcter ramader
i agrícola primitiu.

El concurs de cabres murcianes comptà amb molts de
participants.

De tota manera el ressò
de la fira de Santa Maria
dins Mallorca ha estat més
gros i ample que l'any
passat.

PRESSUPOST

Segons les dades que
ens ha facilitat Biel Mez-
quida, regidor de cultura,
el pressupost ha pujat fins
a 1.800.000 ptes., de les
quals tenen una ajuda de
200.000 ptes. del Consell
Insular de Mallorca i entre
300.000 a 450.000 ptes.
—cifra encara no confirma-
da— del Govern Balear,
després ajudes econòmiques
amb actes patrocinats
La Caixa de Balears "Sa
Nostra" i per La Caixa
de Pensions "La Caixa".

En aquest aspecte el
pressupost abarca totes les
despeses de la fira: premis,
trofeus, servei d'ordenació i

control de tràfic (unes 20
persones de Santa Maria,
etc).

SA FIRA ALS MITJANS
DE COMUNICACIO

També cal remarcar que
el ressó de la fira als "mass
media"ha estat molt gros,
ràdio, a la TVE-Balear, dos
especials de quatre planes
(a l'Ultima Hora i a El Dia
de Baleares), la qual cosa
contribui a fer conèixer
i visitar la nostra fira. Tam-
bé aparegué publicitat a la
revista Sovint, costant
més de 70.000 ptes. una
plana, i per contra a l'única
revista local no se'n feu
gens.

ELS ORGANITZADORS

L'organització de la fira
és obra de la majoria mu-
nicipal del nostre Ajun-
tament. I en concret cal
remarcar que el pes espe-
cífic de l'organització l'ha
suportat En Biel Mesquida,
En Vicenç Santandreu i
el batle Josep Es-tarelles, pe-
rò recolzats per una
munió de santamariers que
han col.laborat d'una ma-

nera o altra, és per una
tasca de molts que hi ha
fira. Remarcar també la
tasca D'Agüeda Dolç, regi-
dora del PSOE en quant
a l'exposició de flors i
plantes.

LES ACTIV ITATS
CULTURALS

En aquest aspecte ha
estat un programa bo, supe-
rant el de l'any passat. En
el que fa referència a les
conferències, de diversos
temes, no comptaren amb
massa públic. Es realitzà
un recital a cura de la
CORAL D'ANTICS BLA-
VETS, oferint un repertori
variat de cançons popu-
lars mallorquines i cançons

d'autors mallorquins.
L'acte es celebrà dins

el bon marc acústic de la
parròquia el dissabte 26 a
les 21,30 hores. També
dins la Parròquia el diu-
menge a les 19 hores es
va realitzar un recital líric,
al qual hi assistiren les auto-
ritats de lilla a càrrec de
Maria J. Martorell (sopra-
no), Francesc Bosch (ba-
ríton) i el pianista Andreu
Bennassar, oferint un reper-
tori variat de cançons, ro-
mances, sarsueles, trossos
d'óperes, etc. Als dos ac-
tes l'assistència de públic

fou bona.
Cal citar també que el

Grup de teatre de S'Esco-
leta, tornà oferir als
santamariers que no la po-



L'exposició tèxtil Bujosa fou molt encertada. A la fotografia un teler manual
encara en funcionament.

El rector Pere Rosselló en el moment que beneia el nou

Editici Municipal
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gueren veure per Sant Anto-
ni l'obra de costums "Es de-
sespero de madó Margali-
da", l'assistència de públic
i les rialles foren nombroses.

ELS CERTAMENS I
CONCURÇOS

Dins el marc de la Fi-
ra 86 s'han organitzat nom-
brosos concursos, n'oferim
la relació de guanyadors
i prem iats:
-VII CERTAMEN DE
PINTURA

Es	 presentaren	 64
obres, de les quals obten-
gueren premi:
ler. Isabel Contestí Gomi-
la (90.000 ptes)
2on.	 Margalida	 Mateo
(60.000 ptes)
3er.-Pintor	 local:	 Rafael
Adrover (30.000 ptes).

El 1er. i 3r. són patro-
cinats per l'Ajuntament i el
2on. per La Caixa. Cal
assenyalar la gran participa-
ció de pintors locals que
a més dels premiats són:
Guillem Morro, Francesca
Sastre, Gabriel Joan, Fran-
cesc Rubio, Francesca
Coll, Magdalena Sastre, Joan

ptes.)
2on. Jaume Salom Parets
(lot escolar de 3.000 ptes)

La participació quasi
arribà als 50 dibuixos.
-II CERTAMEN DE
PINTURA JUVENIL

Hi va haver una par-
ticipació de prop de 100
dibuixos, els premis es
d istr ibuien en tres ca-
tegories:

-Cicle Inicial, amb 5
premis de 1.000 ptes. i un
lot escolar a : Troels
Jakob, Manuel Gerv illa,
Beti Pedraza, Joan M. Saba-
ter i Verònica Pallés.

-8-11 anys, amb un 1er.
premi de 10.000 ptes. i
Diploma a Francesca
Oliver Mesquida, i dos ac-
cèssits de 5.000 ptes. i
Diploma a Guillem Roman i
Teresa Pérez.

-12-15 anys, un primer
de 15.000 ptes. i Diploma
a Maria Ribas Pizà, i 3
accèssits de 5.000 ptes. i
Diploma a Josep Bestard,
Catalina Bibloni i Antoni
Serra.
-II CONCURS- EXPOSICIO
DE FLORS I PLANTES

Comptà amb una parti-
cipació de més de 50
expositors, tots amb un
obsequi per participar. La
col.laboració de l'Hortus
i Gerreria Serra. Es pot
qualificar d un bon nivell
per les plantes i flors ex-
posades.
-CONCURSOS DE CA
DE BESTIAR I CABRA
MURCIANA

	

D'aquests	 concursos

que varen tenir un bon ni-
vell de participació, no en
tenim la relació de premiats,
però a cada un d'ells s'els
oferia un trofeu. La im-
portància d'aquests concur-
són perquè destaquen
el caràcter ramader que la
fira havia perdut, si bé,
caldria potenciar concursos
i exposicions de races autòc-
tones de Mallorca, races cla-

rament en recessió per
manca de protecció i poten-
ciació.

ALTRES ACTIVITATS

Com ja hem dit, no
podem enumerar les nom-
broses activitats que es de-
senvoluparen dins el marc
de Sa Fira com actes es-
portius. sols futbito. En
aquest cas recollim queixes
d'altres esports com futbol,
ciclisme, bàsquet, petanca,
atletisme que podrien
realitzar activitats espor-
tives que completarien el
programa.

També remarcar l'expo-
sició de cavalls, l'exhibició
de la quadra Martensson's
a Arabian Farm de Santa
Maria: excel.lent.

L'exposició d'artesania
tèxtil Bujosa, que mostrava
en resum el procés tèxtil,
i uns telers manuals per
robes de Ilengos.

Molt visitada l'exposi-
ció de ceramistes santama-
riers. Amb la participació
dels germans Amengual
—Gerricons—, Gerreria
Serra,	 (obra	 de	 Maria

Artigues, Jane Stanford.
-PREMIS BUJOSA

Patrocinats per Guillem
Bujosa, i els prem iats
foren publicats al programa
de la Fira, aquests són (per
dibuixos fets amb plum()
1er. Joana Aina Cabot Fus-
ter (lot escolar de 5.000
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FIRANECDOTARI
ES CURIOS

.Que com cada any, ens plogui per sa fira.

.Que	 conferència que els regidors no presidiren,
fos precisament la presentació del II Congrés de la
Llengua Catalana.
.La poca assistència de gent a les conferències.
.Que les dues bellezas que deien que venien bolletes per la
Rifa del Poni, fossin dues madures senyores.
.Que la degustació de formatges fos rónica.
.Que /únic campionat d'esports fos de futbito.
.Que enguany no hi hagués cap problema de tràfic, degut
a una bona ordenació dels aparcaments.
.Que no vengués a la inauguració de l'Edifici Municipal
el President jeroni Albertil
.Que una senyora repartís poncelles de roses a determina-
des senyores del poble i a altres no.
.Que els que donaven la //et crametla anassin caracterit-
zats de frares mínims.
.Que Car/os Martín Plasencia, delegat del Govern no fes
cap discurs.
.Que el Sr. Batle i el President Cat3ellas qualque moment
quasi parlassin entre ells en castellà.
.Que quan el President Cafiellas havia de destapar la là-
pida, el Batle digué "ara voràsquin gol que marcarem".
.Que el President Caiíellas al seu breu discurs digués quasi
tantes paraules en castellà com en mallorquí
.Que no tots estàssim convidats al buffet, quan hi havia
lloc per tots els santamariers.
.Que precisament el dia de la inauguració es repartissin
els carnets de la Tercera Edat, i que el President Caliellas
donàs un taló-ajuda de 150.000 pts.
.Que surti publicitat institucional de la Fira a la revista
Sovint per valor de més de 70.000 pts. i que no se'n faci
gens a Coanegra.
.Que el castell de focs artificials, bonic i maco, fos segons
deia la gent, més pobre que l'any passat.
.Que la revista Coanegra digui tantes coses.

COSES CURIOSES SENSE MA LICIA

Moment en que el batle losep Estarelles pronunciava el dis-
curs previ a la inauguració de rEdifici. Darrera ell les autori-
tats centrals, autonòmiques i locals.

Serra),.
I per últim la degus-

tacio de llet d'ametla amb la
màquina dels Mínims pro-
pietat de Miquel Canyelles
Rubr.

INAUGURACIO DE
L'EDIFICI MUNICIPAL

El diumenge 27 com a
acte central de la Fira
s'inaugurà l'Edifici Munici-

pal, construrt en el temps
record d'un any, el qual
com hem informat en altres
números, consta d'un centre
Sanitari, d'un local per a
I Tercera Edat, i la planta
superior per a activitats
culturals, Magatzem i serveis
pel Mercat.

Assistiren a l'acte el
Molt Honorable Gabriel Ca-
riellas, president de la Co-
munitat Autònoma, el Dele-

gat del Govern Central Sr.
Carlos Martín Plasencia,
la presidenta de la comissió
de Cultura del C.I.M. Sra.
Maria Antònia Munar, el
conseller de Sanitat Sr. Ga-
briel Oliver entre d'altres.

En primer lloc reparti-
ren els premis dels certà-
mens a la Casa de la Vila,
i després inauguraren l'e-
difici descubrint la là-
pida commemorativa. Des-

prés visitaren totes les de-
pendències de l'edifici, pre-
vis discursos del Sr. Batle,
Sr. President. Conseller de
Sanitat, i Ma. Antònia
Munar, provant també la
sabrosa llet d'ametla.

El president CaFiellas,
entregà els primers car-
nets als associats de la
Tercera Edat, donant una
ajuda de 150.000 ptes. tam-
bé En Bernat Ordines re-

BARTOMEU CANYELLES VICH

TECNIC 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



Una gran multitud de santamariers va anar a la inauguració

Si VOLEM BON ANY
HEM DE SEMBRAR CADA ANY.

I tothom ho ha de

fer a la seva manerst,

amb les seses eines i ,-

amb l'esforg de cada dia,

Per això, el Consell Insular de

Mallorca du a terme la seva tasca,

defensant la qualitat de vida a tots

els pobles i ciutats mallorquines,

fent arribar a tothom la nostra

cultura i g•ititzant

uns bons serveis públics.

I ho fa a través de les

diverses àrees d'actuació: Area

Econòmica, Acció Social i Sanitat,

Ares de Culturs i Esport, i Area

de Cooperacio i Ordenació del

Terrilori. Sembrant perque tothom

pugui recollir els fruits.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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galà	 100.000	 ptes.	 en
metàl. I ic.

Després a les 21,00

hores, com a final de la
inauguració es celebrà un
buffet-sopar a Can San-
xo, al qual hi assistiren unes
300 persones convidades
directament pel Sr. Batle.
Quin proces se segui per
seleccionar els santama-
riers que assistiren al so-
par? Hi ha classes socials
a Santa Maria? No és més
ètic convidar a tot el poble
a un vinet i quatre cose-
tes sense fer cap casta de
distinció entre els santa-
mariers? No hem pagat
tots els santamariers per
igual l'Edifici Municipal?
Creim que tots els santa-
mariers havien d'estar convi-
dats sense fer excepcions,
ja es clar que la qualitat
del buffet seria menor, però
val la pena.

A hores d'ara l'equipa-

ment i mobles de la llar
dels padrins i del Centre
Sanitari quasi està llest,
molt aviat obriran les portes
i entraran en funcionament.

FIRA I NORMALITZACIO

LINGUISTICA

En aquest aspecte tam-
bé cal donar l'enhorabona,
en tant i en quant Ia
majoria de programes es-
tava redactat en català. Ai-
xí el programa general de
la Fira de 8 planes era In-
tegrament en català. I dels
programes a part que s'edi-
taren, 5 foren en castellà
i 4 en català, es pot parlar
clarament d'una normalit-
zació. Esperem que l'any
que ve sia tot editat en la

nostra Ilengua, fins i tot les
invitacions del Batle, que
enguany encara han estat en
castellà.

CLOENDA

Ha estat una bona fira,
amb moltes d'activ itats, certà-
mens i concursos. No hem
pogut ni tan sols fer
un càlcul del nombre apro-
ximat de ciutadans que
circularen per la nostra fira,
però no diríem cap dis-
barat si deim que uns

10.000. Al llarg d'aquest
reportatge hem expressat al-
gunes opinions i suggeriments
que sentírem a la gent san-
tamariera. Tot sia per
aconseguir una fira més
de tots els santamariers
i més participativa. Recupe-
rant com aquest any el ca-
ràcter ramader i agrícola,
ja cap a races pròpiament
mallorquines. La fira com a
tota activitat, sempre es
pot millorar, superant els
defectes i	 rrors De tota

manere	 fira.     

Plaça dels Hostals, 22
Tel. 62 09 38
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PRESENTACIO DEL
"II CONGRES"

MARXA CICLOTURISTICA A

SON VERDERA
ASSOCŠACIO

Z) PARES

A BOH A

P pereria

HOSTALS

IV MARXA CICLOTURISTA

ENGUANY A SON
VERDERA

Diumenge dia 11 de
Maig l'Associació de Pa-
res d'Alumnes del Col.legi
Ramon Llull va organitzar
per quarta vegada una
marxa cicloturística en-
guany a Son Verdera.

Sa concentració va ser
al carrer de l'Església a
on se varen concentrar més
de 300 participants entre
nins, nines i pares. A
tots ells se'ls va entragar
un dorsal, un pito, i una
ferratina de la diada. Des-
prés s'inicià la marxa
donant una volta pels
carrers del poble, i seguí
pel camí de Coanegra
i després cap a Son Verde-
ra.

L'APA a través d'aques-
tes planes vol donar gràcies
a l'Ajuntament pel servei
donat pels dos Municipals,
a la Guàrdia Civil al con-
trolar el Tràfic en els punts
més delicats.

Ja arribats a Son Ver-

dera hi va haver beguda per
tothom, gràcies a la col.la-
boració de la casa de be-
gudes KAS. Després una
missa concelebrada pel Rec-
tor de la Parròquia Mossen
Pere Rosselló i unes bo-
nes i participades corre-

gudes de joies.
Degut a la bona orga-

nització no es varen pro-
duir accidents de tràfic
dins l'itinerari i horari pro-
gramat. Si se va lamentar
una caiguda a les corregudes
de joies del nin Toni Peri-
càs Campins, que va tenir
rotura de tendons a la
cama dreta.

Seguint l'horari progra-
mat es va dinar, i tot seguit
corregudes de cintes davant
ses cases, ball de bot i a
les cinc de l'horabaixa se va
començar el retorn cap el

poble.
L'APA va quedar molt

contenta del comportament
i "carinyo" dels posaders
o amos de Son Verdera, ofe-
rint-se a servir-nos en tot
el que haguéssim de mester.

Rafel Estarelles

ç't	 S4A.
Instal lacions - Pressuposts

Reparacions

Instal.lacions BOMBES

SUMERGIDES

Reis Catòlics, 59 4.t - 1.a
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En el marc dels actes
programats per a la Fira
santamariera d'enguany es
va celebrar a la Casa de
la Vila la presentació al nos-
tre poble del "I I Con-
grés Internacional de la
Llengua Catalana". Amb
la sala de sessions plena
d'un públic majoritària-
ment juvenil l'acte fou pro-
logat pel nostre com-
pany de redacció Bernat
Calafat, qui presentà
els dos oradors encarregats
d'ex plicar un poc en què
consistia el Congrés i que
foren En Miquel Vives i
En Joan Melià. Abans
de res, però, es projec-
tà un vídeo il.lustra-
tiu, els deu primers
minuts dol qual s'haurien
pogut substituirper una pel-
lícula de 'cow-boys" i tots
els presents ho hauríem
agraft. Per sort, a mesu-
ra que avançava la projec-
ció el seu ineterès anà
augmentant. Després es
donà pas als parlaments,
que els conferenciants ten-

gueren el tacte de no
allargar massa, durant els
quals es posà de manifest
quina era la situació actual
de la nostra llengua, ja nor-
malitzada fa temps a
nivell gramatical i reco-
neguda arreu del món
però afectada per greus
mancances quant a la seva
normalització a nivell so-
cial per culpa dels qairebé
tres-cents anysde persecució
sió directa o indirecta
de què ha estat objecte.
En el terreny de les con-
clusions es varen comentar
les que també serien con-
clusions del propi Con-
grés, es a dir, la neces-
sitat de què els catalano-
parlants actuem com si la
normalització fos ja un fet
emprant la nostra llengua
en tot moment i circums-
tància com la cosa més
natural del món, sense
c'eixar imposar-nos el
castellà	 com	 a	 vehicle
normal de comunicació.

I.S.

Fusteria

Martorell
Taller:	 Tenda:

C/. Bartomeu Pascual	 Carrer Llarg, 89

SANTA MARIA DEL CAMI
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El coLlegi Públic d'E.G.B.

ELEGI EL SEU CONSELL ESCOLAR
Durant el passat mes

d'Abril la majoria de Col-
legis Públics de MaIllorca
elegiren el Consell Escolar
del Centre que assegurarà el
bon funcionament d'aquest
i una ensenyança de més
qualitat, més efectiva i
moderna. Entre les atribu-
cions del Consell Escolar cal
destacar:

-Intervé en l'elecció i
cessament del director del
col.legi.

-Garantir el compli-
ment dels criteris d'admis-
sió d'alumnes que estableix
la LODE.

-Aprovar i avaluar la
programació general de cada
curs, fixant els principis
educatius i la I ínia pedagò-
gica a seguir.

-Aprovar el reglament
interior del centre.

-Aprovar el pressupost
del centre i el balanç anual
de comptes.

El Consell Escolar està
format per pares, alumnes,
professors elegits democrà-
ticament i representants de
l'administració local.

Així cada part elegeix
els seus representants. Per
l'elecció del Consell Escolar
s'elegf a l'atzar la Junta
Electoral que vetlà pel cor-
recte funcionament de les
eleccions. Els seus mem-
bres són: Sebastià Pastor per
part del professorat (actuà
de secretari), Maria Sureda
per part dels pares, Josep
Cardenas per part de l'alum-
nat, essent el President el
Director del Col.legi Andreu
Bestard.

Fou doncs quasi bé

coincidint amb la fira que
es realitzà l'elecció.

ELECCIO DE
REPRESENTANTS DELS
PARES.

Realitzada el dia 22 d'Abril
105 electors (totes les famí-

lies)
Votants :62

Participació: 60 o/o
Abstenció: 40 o/o
Varen ser elegits: Joan

Bermejo Navarro, Maria Su-
reda Horrach i Margalida
Rosselló Amengual.

Suplents: Gabriel Mar-
torell, Julià Serrano, Berna-
d Frau, Joan Fullana.

Cal remarcar que tots
els suplents amb Joan Ber-
mejo, era la candidatura pre-
sentada per l'A.P.A. del Col-
legi. Les mares elegides es
presentaren individualment.
També que la participació
dels pares fou molt elevada,
la mitja de Balears està als
voltants del 20 o/o.

ELECCIO DE
REPRESENTANTS DELS
ALUMNES.
Realitzada el 23 d'Abril.
74 electors (tots els alumnes

de 3er. Cicle)
Votants: 69

Participació: 93 o/o
Abtenció: 7 o/o
Varen ser elegits: Fran-

cesc Cladera Moyà (6è curs)
i Bernad( Ripoll Mestre (6è
Curs).

Suplents: M. Cladera,
M. Ramis, J.A. Coello, J.
Moyà i J.A. Panella.

La	 participació	 dels
alumnes a les eleccions fou

massiva a nivell d'Illes, les
abstencions solen ser alum-
nes malalts o que faltaren
a classe per motius diver-
sos. En total es presentaren
7 alumnes, els elegits i els
suplents.

ELECCIO DELS
REPRESENTANTS DEL
PROFESSORAT.

9 electors (tots els mestres)
Votants: 9
Participació: 100 o/o

Varen ser elegits: Mag-
dalena Mesquida, Mercè Mu-
let, Sebastià Pastor i Marga-
lida Socies.

Els professors elegiren
els seus representants en un
claustre extraordinari. Es
presentaren els 4 candidats
elegits.

CONSTITUCIO DEL
CONSELL ESCOLAR.

El dia 13 d'Abril es
constituí el Consell Escolar
amb l'assistència de tots els
seus membres. Fixant-se fins
el 20 de Maig per a presen-
tar candidatures a Direc-
tor. I el 5 de Juny es rea-
litzà l'elecció. Actuà de
President de Consell en
Funcions l'actual Direc-
tor Andreu Bestard.

L'A.P.A. HA IMPUGNAT
LES ELECCIONS AL
CONSIDERAR-LES
IRREGULARS.

L'A.P.A. en boca del
seu President Joan Berme-
jo i Julià Serrano han
manifestat a COANEGRA,
que han impugnat les elec-

cions al considerar-les irre-
gulars, en primer lloc l'im-
pugnaren l'endemà de les
votacions davant la Junta
Electoral del Col.legi, que
es reuní per tractar el tema
ael 30 d'Abril i contestà
la impugnació el 8 i 9 de
Maig, declarant-la improce-
dent. Per això el 13 els
de l'A.P.A. presentaren ins-
tància de reclamació al
Director Provincial del
Ministeri d'Educació i
Ciència a Balears.

En resum les al.lega-
cions dels pares de
l'A.P.A. són:

-no consta a les actes
el número de vots per cor-
reu rebuts i sense la degu-
da identificació o DNI.

-segons l'acta els vots
per correu s'introduiren al
final, quan realment s'in-
troduiren quasi al principi
de la votació.

-que es realitzassin
certificacions de vot per
correu tres dies després de
les eleccions, com podien
saber quins eren els votants
per correu si no consta a
les actes?

-Manca d'identificació
amb DNI a Phora d'efec-
tuar el vot.

-Que Pacta de la votació
la firmassin els pares poste-
riors, 2 o 3 dies després.
L'interventor de l'APA no la
volgué firmar.

Per tant sol.liciten que
es realitzin de nou les vo-
tacions tenint en compte
els aspectes que diuen.

També es queixen
d'una manca d'informació
cap a ells per part del

COMERCIAL

SANTA MARIA
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professorat sobre les elec-
cions i•sobre el Consell Es-
colar.

VERSIO DELS FETS
DE LA JUNTA
ELECTORAL.

Parlàrem amb el Presi-
dent de la Junta Electoral
i Director del Col.legi An-
dreu Bestard i el secretari
de la J. E. Sebastià Pastor,
que ens manifestaren que
"aquestes eleccions han
estat correctes, pentura no
hem estat superlegalistes al
no demanar el DNI, però
aquí mos coneixem tots,
creim que no fa falta". La
Junta declara improce-
dent les impugnacions, ja
que els vots per correu
s'introduiren quasi al prin-
cipi, per previ acord de
tots els membres de la tau-
la i de l'interventor de
l'APA. "però, l'acta per
adelantar feina l'havíem
feta abans, i posa que s'in-
troduiren al final", "és una

errada, però tampoc tan im-
portant" "tots erram, a més
un professor no és un advo-
cat, no sap de lleis. Com
sabeu els vots per correu?,
"a la llista que tenia jo
—afirmà Andreu Bestard-
vaig senyalitzar amb un
punt els vots per correu que
són aquestes vuit certifica-
cions que després demanà-
rem". Però l'interventor de
l'APA no firmà? "Segons la
LODE no ha de firmar", ens
digué Sebastià Pastor.

Els professors veuen en
l'A.P.A. un objectiu clar
canviar la direcció, i n'An-
dreu Bestard afirmà que no
es presentaria a Director i
creu fermament que no es
presentarà cap professor. I
segons la LODE l'haurà
d'elegir el Director Provin-
cial del MEC entre els
mestres del Col.legi o un
mestre d'un altre Col.legi.
Veuen en l'APA durant les
eleccions una espècie de psi-
cosi d'eleccions gencrals de
politització. Ara bé aquesta

via d'enfrontament que han
començat no es vàlida —deia
A. Bestard— noltros partíem
d'una amistat, era més
normal impugnar a la taula
electoral els vots per correu
el mateix dia, així i tot és
necessari un enteniment pa-
res i professors per a acon-
seguir una educació integral
del nin.

Aquí teniu les dues
versions, ara manca que el
Director Provincial dictami-

ni la sentència. De tota ma
nera la vida continua al Col-
legi els nins i nines corren
i riuen, es barallen i s'esti-
ren, és una escola. Es un fet
significatiu que no es
presenti cap professor a Di-
rector. Esperem que les re-
lacions professorat i APA, es
normalitzin i arribin a una
col.laboració mútua, sempre
necessària per una bona
educació dels nins.

Bernat Calafat.

CONSELL ESCOLAR DEL C.P. WEGB.

President (en funcions) Andreu Bestard Santandreu.
Vocals dels pares: Joan Bermejo Navarro, Maria Sureda
Horrach 1 Margalida Rosselló Amengual.
Vocals dels alumnes: Francesc Cladera Moyà ¡Bernat
Ripoll Matas.
Vocals dels professors: Magdalena Mesquida Mas, Mercè
Mulet Bofill, Sebastià Pastor Dols i Margalida Socies Re-
molà.
Vocal-representant de l'Ajuntament: Gabriel Mesquida
Pastor.
Secretari: Miquel Rosselló Company (actua amb veu
però sense vot).	 •

•	 EN
POQUES PARAULES

TANYS NOVELLS A LA
TROBADA DE GRUPS
DE BALL A SELVA.

El grup de ball de bot
Tanys Novells de Santa Ma-
ria va participar a la troba-
da que va tenir lloc a Selva
el passat diumenge dia 4
de maig. A la trobada hi par-
ticiparen més de 30 grups.

IV MOSTRA
D 'ACT IV ITATS
POPULARS.

Dia 17 de maig va tenir
lloc a Ciutat la IV Mostra
d'activitats Culturals al Parc
de Mar, amb la participa-
ció de dos grups santama-
riers: Tanys Novells i Coa-
negra. Endemés hi partici-
paren els xeremiers del
nostre poble.

ANTONI-LLUC FERRER,
DOCTOR PER LA
UNIVERSITAT
F RANCESA.

Encara que amb un poc

de retard, donam compte
de què l'escriptor santama-
rier Antoni-Lluc Ferrer es va
doctorar per la Universitat
francesa d'Aix-en Provence,
amb la tesi "La pàtria imagi-
nària: la projecció de "La
patria" de : 3.C. Aribau
(1932) en la mentalitat ca-
talana contemporània".

NOVA BOTIGA AL
CARRER BISBE
PERELLO.

S'ha obert una nova
botiga al carrer de l'Esta-
ció dedicada a la venda
d'aparells de música i a la
reparació i venda de rellot-
ges.

INFOTREN.

La microexposició d'in-
formatica instal.lada dins
dos vagons de FEVE va ser
visitada per molts de joves
santamariers el passat dia 5
de maig, a l'estació del nos-
tre poble. En el sorteig de
dos ordenadors entre tots

els visitants celebrat dia 9 a
Inca va resultar premiat un
al.lot santamarier, en To-
meu Juan Creus, qui va gua-
nyar el COMMODORE
64. Enhorabona Tomeu!

PUBLICITAT DE LA
PAPERERIA HOSTALS
DINS EL PROGRAMA
D'ACTES DE SA FIRA.

Més d'un santamarier
va quedar ben sorprès quan
obrint el programa d'actes
de Sa Fira es va trobar amb
una fulla publicitària de la
papereria Hostals, propie-
tat de Josep Estarellas, bat-
le del nostre poble. No im-
porta ni dir que el fet de
mesclar els negocis privats
amb els assumptes munici-
pals ens sembla incorrecte,
més si és per aprofitar-se'n
d'una forma tan descarada.

Santa Maria a la Revista
Sovint.
"ALGO MAS QUE UN
PUEBLO DE PASO".

Així ens titulava el
número 11 de SOVINT,
el passat dia 26 d'Abril
i dies veniders, mols de

santamariers cercaven
àvids aquesta revista per
fullejar-la o comprar-la per
veure com "mos posaven".
Sembla ser que el reportat-
ge està un poc bé, bones fo-
tos, i i n resum guapo del
que és i ha estat el nostre
poble.

Par lava breument de
les Esg ésies, de Can Con-
rado, de les possessions,
com Son Torrella, de
l'avenc de Son Pou. I tam-
bé de coses nostrades com
la Ilet d'ametla, les teles
de Ilerigües de Can Bujosa,
dels ceramistes joves, dels
vins... I de personalitsts com
Bernat de Santa Eugènia,
primer lloctinent de lilla i
fundador de la nostra vila.
El pcema de Costa i Llobe-
ra a l'avenc de Son Pou. I
Joan Alcover que escrigué
aquest poema tan mallor-
quí: La Balenguera, que
segons la tradició s'inspirà
a la plaça de la vila veient
una parella de noviis. En
realitat Santa Maria, és més
que un poble de pas no és
sols el poble del mercat dels
diumenges, és ben diferent.

MAC.
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SUBVENCIONS MUNICIPALS
Any 1986 Any 1985

II Congrés de la Lleng. Catalana 	 25.000 --
Revista C.N. Mixt 26.000 25.000
Revista C. Ramon Llull 17.000 15.000
Club de bàsquet 65.000 60.000
Club de futbol 80.000 75.000
Club de futbol femení 25.000 25.000
Club ciclisme 42.000 40.000
Club petanca 1 18.000 15.000
Club petanca 2 18.000 --
Club Atletisme 30.000
Tanys Novells 18.000 15.000
Escola de balls 18.000 15.000
Passatemps 18.000
Grup Migjorn 30.000 25.000
Festes Parroquials 30.000 30.000
Patronat Homenat.Vellesa 30.000
Associació 3a. Edat 40.000
Grup Can Beia 25.000
Soc. caçadors 15.000
Grup teatre s'escoleta 20.000 --
Revista Coanegra 25.000
Curs de català 20.000

Imprevists 25.000

TOTAL 560.000 440.000

PLENARI ORDINARI.
8 DE MAIG.

Faltaren tres regidors:
Miquel Parets (UM), Maties
Capó (UM) i Guillem Ramis
(EU).

CONVENI AMB INSALUD.

Se va aprovar per unani-
mitat la firma d'un conveni
amb insalud, mitjançant el
qual l'Ajuntament li cedeix
l'ús del Centre Sanitari lo-
cal -situat al nou Edifici
Municipal- a canvi de rebre
20 pts. mensuals per cartilla
-unes 40.000 pts.- en con-
cepte de manteniment.

SUBVENCIONS
MUNICIPALS 1986.

La majoria municipal va
proposar la llista de subven-
cions per l'any 1986, que
apareix al requadre adjunt.
Totalitza 560.000 pts.,
un 1 o/o del pressupost
municipal. Entrats en dis-
cussió, Jaume Salom va
demanar els motius per què
no es subvencionava la re-
vista COANEGRA, con-
testant el Batle que un dels
criteris era que la revista
ja rebia subvencions del
Consell Insular i de la
Comunitat Autònoma. Re-
plicà Salom dient que aixe,
no era incompatible, posant
com exemple revistes d'al-
tres pobles que reben aju-
des de les tres entitats. Di-
gué també que Coanegra
promociona la nostra

llengua i que si l'Ajunta-
ment subvencionava el II
Congrés de Llengua Catala-
na també ho havia de fer
amb la revista. Demanà fi-
nalment que la proposta
quedàs damunt la taula, a
la qual cosa no va accedir el
Sw. Batle. Votada la mo-
ció es va aprovar per unani-
mitat.

NOVES RET RIBUCIONS
ALS FUNCIONARIS I
CARRECS PUBLICS.

Varen quedar aprova-
des, amb l'abstenció de
Jaume Salom, les noves re-
tribucions -en concepte
d'indemnització- dels regi-
dors:

1986
Batle 	  30.000
T. Batles 	  19.500
(Biel Mesquida, V. Santan-
dreu i Bartomeu Canyelles)
T. Batle Jaume . . . .15.500

Parets.
Regidors 	 6.000

1985
Batle 	 25.000
T. Batles 	  16.000
(Biel Mesquida, V. Santan-
dreu i Bartorneu Canyelles)
T. Batle   12.000

Jaume Parets.
Regidors 	 5.000

Hem de fer notar que
el regidor Guillem Ramis
tornarà cobrar després d'un
any de càstic.

La proposta de noves
retribucions dels funcionaris
va quedar damunt la taula,
per una posterior discussió.

PU BL ICITAT
ELECTORAL A LA
CARRETERA.

Vicenç Santandreu va
presentar una moció dema-
nant que no deixàs posar
publicitat estàtica a sa carre-
tera per la mala imatge,
que aixà oferia, referint-se
concretament a la col.loca-
ció de pancartes. Demanava
també la instal.lació d'uns
panels per aferrar-hi la pro-
paganda electoral.

Es va aprovar amb
l'abstenció dels dos regi-
dors socialistes.

PRECS I PREGUNTES.

Biel Mesquida, Vicenç

Santandreu, Jaume Salom i
Josep Estarelles varen fe-
licitar a la regidora Ague-
da Dolç per l'encertat mun-
tatge i organització de l'ex-
posició de flors i plantes
celebrada la passada Fira,
adherint-s'hi els altres regi-
dors.

Jaume Salom va dema-
nar que se li donàs a co-
nèixer la llista de despeses
de la Fira, contestant-li el
Sr. Batle que en estar lles-
ta se li donarà a conèixer.

Vicenç Santandreu va
presentar un escrit dema-
nant el nomenament d'un
cap de protocol. Jaume Sa-
lom es va adherir a la pro-
posta.
R.C.

tr+N oses de la
kj asa de la Vila

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



AL
NOSTRE
BATLE

Davant la retirada de la
subvenció	 per	 part de
l'Ajuntament de Santa
Maria del Camí a la revista
local COANEGRA, vol-
dríem fer les següents pun-
tualitzacions:

1.- Que l'argument uti-
litzat pel Sr. Batle: "Ia re-
vista rep massa ajudes" (del
Consell Insular de Mallorca i
del Govern Balear) ens sem-
bla absurd, ja que hi ha
altres entitats subvenciona-
des per l'Ajuntament que
han rebut també ajudes
d'aquestes	 institucions.
Endemés hi ha moltes revis-
tes d'altres pobles subven-
cionades per les entitats
autonòmiques i el seu res-
pectiu Ajuntament. Coane-
gra havia rebut ajuda mu-
nicipal	 tots	 els	 anys;
18.000	 pts.	 al	 1982,
i 25.000 els tres darrers
anys. I els dos darrers
anys ajut del Consell de
Mallorca i del Govern Ba-
lear.

2.- Que el vertader mo-
tiu és la discrepància de la
majoria municipal amb la lí-
nia informativa i d'opinió
•de la revista. COANEGRA
ha	 intentat sempre	 ser
objectiva, informant de to-
tes les activitats realitza-
des per l'Ajuntament, des-
tacant tant les positives com
les negatives. Sembla que
només es pogués parlar bé
de l'Ajuntament. A aquest
respecte el Batle Josep Esta-
relles, durant la campanya
electoral va dir a COANE-

GRA "... és poc ètic que
l'Ajuntament subvencioni i
després la revista ataqui
l'Ajuntament..." (núm. 11,
Abril de 1983). Nosaltres
creim que el que seria poc
ètic es que a canvi d'una
subvenció és creguessin amb
el dret a manipular la infor-
mació i "un tot lloances".

3.- Encara menys ètic és
que cl Regidor de Cultura
insinuàs a un membre de
l'equip	 de	 redacció	 de
COANEGRA, que ens re-
tirarien la subvenció, si no
tractàvem millor l'Ajunta-
ment. Un clar exemple més
d'intent de manipular la
revista, ja cap al xantat-
ge.

4.- El fet de què l'Ajun-
tament subvencioni el II
Congrés Internacional de
la Llengua Catalana, entra
en clara contradicció amb
la retirada d'ajuda a la re-
vista: ja que aquesta és
un dels pocs projectes dins
Santa Maria que du a ter-
me una tasca normalitzado-
ra de la nostra llengua, en
estar redactada íntegrament
en català.

5.- COANEGRA és ra-
tifica amb la línia informa-
tiva seguida durant els cinc
anys que du de vida. La reti-
rada de la subvenció mu-
nicipal ens afecta en un sen-
tit moral i econòmic, el
dèficit previst per aquests
anys és de 70.000 pessetes.

EQUIP DE REDACCIO
DE COANEG RA.
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Glosat
CRITICA, ALABANÇA I VERITAT
L'ANGEL 1986

Amb un èxit grandiós
sa diada se repetí,
a s'ermita de Son Seguí
allà mos vàrem reunir,
i no hi havia pobres ni senyors.

Tot va anar molt bé
s'enhorabona els vull donar
es temps mos va acompanyar,
jo m'apunt per l'any que ve.

D'arros poguérem repetir,
no de pilotes ni de pa,
i an es que se varen enfadar
jo no sé que els he de dir
perquè un dia aix(
tot s'ha de perdonar.

Es pa se va acabar
va haver que abusaren

hi havia al.lots que el se tiraven
i no en tenien tots per menjar.

Sa gent se va divertir
i s'ho varen passar bé
jo crec que l'any qui ve
molts també voldran repetir.

D. Jeroni Albertí
va venir an es nostro "pancaritat"
a donar popularitat
a Santa Maria del Camí.

Li feren poques mambelletks
n hi va haver que no s'e.:teraren,
no sé, si es "concejals" el saludaren
"però" no li portaren floretes

Sa diada se va acabar
amb grupsde ball de bot,
i sa gent que hi havia per tot
ja començava a replegar.

Es senyors de Son Seguí
tenien molta d'alegria,
per ells va ser un gran dia
i per l'any qui ve se varen oferir

Rafel Estarelles

DISTRIBUIDORA

ARTINET
ARTICLES DE NETEJA

I PRODUCTES PER A PISCINES

Plaça de Ca 'n Orell, 12

Tel. 62 05 16	 SANTA MARIA

CCON11:3 01;21-

AUXILIAR CONSTRUCCIÓ

PISCINES - TENNIS - XALETS - SAUNES - COMPLEMENTS

)1( atert 9tiatz Matas

DIRECTOR

Barceló i Combis, 10	 Telèfon 46 52 11
PALMA DE MA LLORCA
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L'AMO EN VICENÇ HOMAR "DE SON POU"
L'amo en Vicenç Homar Mates "de Son Pou, nasqué

a Alaró el 5 de març de 1905, té 81 anys, sempre ha estat
Higat al camp fent d'amo a possessions. Estigué un bon gra-
pat d'anys de jove a Son Pou, després passà d'amo a S'Hort
d'Avall de Puigpunyent. Casat amb na Catalina Riera, té
1 fills i 3 néts. Encara cada mat( fa una volteta partint pel
camf de passatemps i torna pel camí del cementeri. Parla-
rem amb ell.

-Quan anàreu a Son
Pou?

-A Son Pou quan es
meus pares hi anaren jo
només tenia 1 any, i a
n'es 5 anys ja collia oliva.

-Anàreu a escola?
-Sí, quan vaig tenir 8

anys vaig anar a escola a
Alaró a Cas Frares, a lo
primer hi venia es meu ger-
mà però després hi anava
tot sol, partia a peu per
davant ses cases de Son
Roig per amunt cap a n'es
Clot des Guix, i quan érem
damunt es Pas d'en Soler,
anàvem cap avall, cap
Alaró. Aquest camí el feia
cada dia es dematí i es ves-
pre, maldament plogués.
Sempre me va agradar molt

anar a escolar, hi vaig anar
fins a n'es setze anys.

-Quins noms recordau
de Son Pou?

-A dins sa finca de Son
Pou, com a totes, hi ha dife-
rents norns com "Es garro-
ves des lladre, "Es forn
d'en Ripoll", "Ses Tanque-
tes", "Es cocó des Bou" i
"Es forn de la Mare de
Déu", el va fer es meu repa-
dr i aquest nom és degut
a que se va fer per treure
sa calç per fer sa capella
fonda.

-I de sa síquia que re-
cordau?

-Sa síquia a n'es temps
de ploure du sa mateixa
aigua que abans, lo que s'ha
espanyada tant que se perd

molt d'aigua. Però ses brus-
ques que fan ara no són
ploure, abans si que plovia.
Romanent ses dones a Son
Pou he vist poder fer no-
més un jornal i mig co-
llint oliva. Record també
que a ses cases de Son Roig
hi ha hagut vegades que hi
ha entrat s'aigua, no re-
cord s'any, però ses tem-
pestats més grosses les he
sentides contar a n'es pa-
drí, i per davant ses cases
de Son Oliver a pesar que
es torrent du bastanta
fondària hi va haver qual-
que vegada que quasi va
entrar aigua dins ses cases.

-Quins senyors hi havia
a Son Pou quan hi féreu
feina?

-Es Boyeres eren es
primers senyors de Son Pou,
també de Son Oliver i de
Can Cerdó, després se va
vendre a n'Alzamora. N'Al-
zamora volia fer un camí
cap a s'Avenc. Va venir un
mestre de Sóller, però no
el va arribar a fer perquè
li demanaren un capital,
quinze o setze mil duros,

si no record malament.
-Com fèieu s'oli?
-S'oliva, allà a Son

Pou, se molia amb una
bístia i un rul.lo. Se po-
sava dins una tremuja que
davall tenia forats, per a on
sortia sempre sa mateixa
quantitat d'oliva, després
agafaven una grapada
d'aquesta pasta i la posa-
ven dins s'esportí, així es
mestre componia sa pila
d'esportins, i un altre posa-
va a cada esportí una cassa-
da d'aigua bullint, perquè
així se desprenia millor
s'oli de sa pasta. Llavors
se baixava sa biga per anar
premsant sa pila d'espor-
tins.

Després, s'oli i s'aigua,
van a dins un depOsit i com
s'oli pesa menys que
s'aigua, queda damunt.

S'oli verjo, se treia
fent un cocó a sa pasta
abans d'escaldar-la.

Sc va fer oli a Son
Pou fins que es Morros va-
ren Ilevar s'olivar.

M.C.

MOVIMENT DEMOGRAFIC ABRIL 86.

NAIXEMENTS.
Maria del Carme Roman Santander (9-4-86)

M ATRIMON IS.
Martí Comes Fullana i Catalina Frontera Hidalgo

(26-4-86)

DEFUNCIONS.
Guillem Crespí Ferrer (17-4-08 al 6-4-86)
Rafael Canyelles Roig (22-1-36 - 11-4-86)
Francesca Alcantara Roca (9-5-1897 al 12-4-86)
Mateu Mas Pons (15-5-1894 al 15-4-86)
Antònia Joan Pastor (25-9-1892 al 21-4-86)
Bartomeu Villalonga Pons (24-8-18 al 22-4-86)
Maria Dols Ques (2-10-1897 al 26-4-86)

DESTIL.LERIES

SANTA MARIA
FABRICA DE LICORS

Especialitat amb
PALO RESOLIS	 HERBES FOC I FUM

Rei Sanç, 3	 Tel. 62 01 66 -
SANTA MARIÀ DEL CAM1



TALLERS T&B
Reparació	 Especialitat en

d'Autome•bils	 SIMCA i

en general	 CHRYSLER

SERVEI DE GRUA
VENDA DE VESPES I VESPINOS

Plaça Jaume 11	 62	 04 74
Telèfons 62 01 52

SANTA MARIA DEL CAMI	 62	 06 70
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Marla Antbnia Colom

NOVA AUXILIAR ADMINISTRATIVA
Na Maria Antònia

Colom "Canyissa", és una
d'aquestes al.lotes que veim
partir cap a Ciutat o Inca
a estudiar.

Ella estudia a l'Institut
de Formació Professional
d'Inca, té 17 anys, i va ser
la primera del concurs-opo-
sició que convocà s'Ajunta-
ment per cobrir una plaça
temporal d'Auxiliar Ad-
ministratiu.

-Va ser molt difícil
s'examen?

-No! No va ser difícil.
Va ser un examen normal
de mecanografia, vàrem
haver de fer dues cartes
comercials, llavors mos
posaren un problema de ma-
temàtiques, i també pre-
guntes relacionades amb so
poble (nom dels regidors
i els càrrecs que ocupen,
anomenar tots els carrers
que donen a sa carretera
d'Inca, i mos demanaren
noms de possessions del nos-
tre terme

Va ser molt bo de fer.
A! també férem un dic-
tat i una traducció.

-A més de sa feina a
sa Casa de la Vila, també
estudies, no és ver?

tot d'una que acab
sa feina, me'n vaig a classe,
i arrib una hora tard. Me
resulta més mal de fer es-
tudiar i fer feina, ja que
aquesta hora que deix l'he
de recuperar i no me queda
més remei que estudiar es
vespre.

-Quin curs estudies?

-Ara estic fent segon
grau de FP Administratiu.

-Què trobes de s'actual
sistema educatiu de For-
mació Professional?

-Trob que està bastant
bé quan surts ja saps qual-
que cosa, ja que feim mol-
ta de pràctica, ara que
quan te trobes fent feina
veus moltes coses diferents,
cadascú empra sistemes
diferents per fer ses
coses.

Te donen una base a
completar amb s'experiència
d'una feina. A s'institut ja
tenen Ordinadors, que els
cursos inferiors i superiors
jia usen.

-Quin ambient hi ha
s'Institut en quant a sa poca
feina que hi ha defora?

-Molta de grit se dóna
de baixa, i no té fa ganes
estudiar. Emperò amb
una relació que té S'Ins-
titut amb empreses, poden
disposar d'uns contractes
de pràctiques i això fa que
tenguis un contacte
directe amb s'empresa i
si agrades a l'empresari ja
tens possibilitats de quedar.
Se tracta d'unes jornades
de feina curtes i limitades,
i on s'empresa es veu bene-
ficiada ja que paga molt
poc o res. Lo important és
s'experiència que vas collint.

- Fas comptes estudiar
empresarials?

-No ho sé. Vull estu-
diar idiomes, també vull
fer un curs d'informàti-

ca, ja que vagis on vagis
te'l demanen. Es professors
mos aconsellen que n'es-
tudíem ja que són punts
per trobar feina, i per pu-
jar més escales.

M'agradaria saber an-
glías i francès.

-Què fas en es teu
temps lliure?

-Sols es dissabtes i diu-
menges, ja que els altres
dies no en tenc gens.

Es dissabtes dematí el
solc aprofitar per estudiar lo
que duc més endarrerit i per
preparar ets examens. Solc
mirar sa pel.lícula des
dissabtes.

Escolt música, també
me'n vaig a córrer, abans
jugava a bàsquet però ho
vaig haver de deixar.
També anava a ballar bo-
leros, i s estiu hi tornaré.

-Què t'agrada fer?

-Lo que m'agrada més,
és anar a veure ses me-
ves amigues i amies, i anar
a fer una volta.

-Quin esport t agrada
més?

-Es bàquest.

-Un conjunt?

-Hombres G.

-Un llibre?

-La ruta dels cangurs.

-Una pel.lícula?

-No ho sé.

-T'avorreixes?

-Qualque pic, però no
tenc massa temps.

-Què t'agrada més?

	

-Estar amb	 gent	 i
xerrar de qualsevol cosa.

-Què t'agradaria fer?

-Viatjar.

-Què és lo que menys
t'agrada dels adults?

-Que sempre te diuen
lo que ells feien, i real-
ment ja estam a una altra
època, i molt diferent.

-I dels joves?

-Que sempre volen fer
o ser més de lo que són,
emperò es segons sa per-
sona.

-Què t'agrada més dels
adults?

-Que quan necessites
qualque cosa sempre te la
donen o ajuden.

-I dels joves?

-Que t'entenen! No!

-Tens por d'anar tota
sola per sa fosca?

-Sí, segons a on sí.

-Per què?

-No ho sé, perquè sents
a dir tantes coses.

-Què penses de
POLITICA: No m'hi afic
ni m' interessa
AMOR: Una cosa molt
guapa, que s'hauria de tenir
per tot.
PACIFISME: Trob que se
passen un poc, emperò
trob que tenen molta de
raó.
AVORTAMENT: Ho trob
molt mal fet, segons de
quina manera.

-Què t'agradaria que
te regalassin i et faria molt
contenta?

-Un cotxo!!
Pere Calafat



La voravia que marià fer l'Ajuntament per facilitar el pasde
la gent, ampliant així el carrer de Ramon Llull. Era batle D.
Bartomeu Simonet. Foto A.B.M.

INSTAL.LACIONS ELECTRIQÜES
XARXES DE BAIXA TENSIO
REPARACIONS EN GENERAL

FORELECTRIC
Juan Henares - Juan Forteza

Carrer Sol, 38
Telefon 51 18 14
BINISSA LEM

Carrer jaume 1,14
Telèfon 62 09 39

SANTA MARIA DEL CAMI

MINYO
INFANT

ESPORT
Plaça dets Hostals, 13/ 75

Tel. 62 00 48

SANTA MARIA DEL CAMI

GRAN ASSORTIT DE
ROBA PER A GENT GRAN
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DE QUAN OBRIREN EL CARRER DE SON DOLÇ,
QUE DESPRES FOU DEDICAT A RAMON LLULL II)

UN INCIDENT
LAMENTABLE

Un dia, en dita tempo-
rada el venerat rector Cal-
dentey, tan estimat al poble
i ja d'edat avançada,
digueren que un malalt
resident al nou carrer de
Son Dolç, volia confessar-se
amb ell. Estava al llit en
perill de mort. El bon sa-
cerdot no dubtà gens en par-
tir cap a la casa del peni-
tent. Seguí el caminoi que
ja hi havia als terrenys
anomenats, però a l'arribar
als de n'Antoni Comes,
alies Cordet, aquest digué
al vianant: on va vostè?
Per aquf no se pot passar".
Respongué el rector: "Vaig
a confessar un malalt". "Idò
vagi pel carrer Llarg, que
per aquí no pot ésser".
El bon sacerdot li respon-
gué :"Respect el vostre
dret, però teniu en compte
que per aquí ja hi ha cami-
noi lo que prova que
hi ha passada molta gent,
i si m'he atrevit a pas-
sar és per fer via,
que és urgent" El pro-
pietari respongué que ell
no poria fer parts i quarts,
i que a tots los obligava a
anar-se'n.

El rector hagué d'a-
nar cap al carrer Llarg,
i Ilavó per la carretera
seguir cap al carrer de Sol
Dolç.

Tal fet va ésser molt
comentat al poble; se'n par-
là molts de dies, però el
vefnatge comprengué que
era indispensable acabar el

el projecte de l'afiargament
d'aquella nova via tan ile-
cessària. A l'entretant, els
propietaris havien apel.lat a
Madrid oposant-se a la cons-
trucció i allargament del
nou carrer.

L'EXPEDIENT A
MADRID

No obstant tot acaba,
i a la reunió dels regidors,
presidits per el batle Sr.
Bibiloni, del 8 de juny de
1884, el secretari llegí la se-
güent comunicació oficial:
"El Ilmo. Sr. Director
General de Administración
Local dice con fecha 4 del
actual: Visto el expediente
interpuesto por D. Jaime
Capó y consortes... contra
la providencia de V.S. re-
ferente al trazado de nueva
alineación de la calle de
Dols y su prolongación has-
ta la iglesia, y resultando
no se ha acompafiado el pro-
yecto de se pre-
viene a V S se remitan
aquellos antecedentes". Se
resolgué complir tals requi-
sits. Se tardà més d'un
any, i per final a la sessió
municipal de 111 d'octubre
de 1885, se Ilegí el següent
ofici del Governador Civil:

S.M. el Rey (q.D.g.) se ha
servido desestimar el recur-
so de alzada interpuesto
por D. Jaime Capó y otros
contra la providencia del
Gobernador de esa isla,
confirmatorio de un acuer-
do de ese Ayuntamiento
aprobando un proyecto de
rectificación de líneas y

prolongación de la calle de
Dols", i segueix l'acta dient:
"En vista de ello esta Al-
caldía ha dirigido al Sr.
Capó y otros, por plurali-
dad de votos, que se per-
sonen en este Ayuntamien-
to el 25 del actual a las
nueve de la maiiana, para
ver si por convenio ceden
el terreno o apelar a la ex-
propiación". En dit dia as-
sistiren D. Pere Antoni Pi-
zà de Can Ginyol, D. An-

toni Far Ferrer, D. Martí
Torrens Calafat, ferrer, i D.
Josep Columbàs Canyelles,
prèv iament citats. Deixaren
de comparèixer D Jaume
Capó Vallès i D. Antoni
Comas Crespí, de Can Cor-
det. Aquests dos carrers
eren els rebel.los. Els altres
que assistiren digueren estar
conformes en cedir la part
dels seus terrenys, però que
per meditar el preu, volien
8 dies. La Corporació els
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concedí tal termini de
temps Passà una tempora-
da, i dia 10 de gener de
1886 se designà per pèrit
per justipreciar les terres a
expropiar, D. Jaume Ignaci
Mestre, veí de Palma. I per
la terra d'Antoni Comas,
Cordet, al mestre d'obres
públiques D. Gaspar Rei-
nés Coll, de la Ciutat.
Dia 28 de febrer, prèvia-
ment citat, se presentà
dit propietari i digué que
ell nomenava a D. Pere
d'Alcàntara Penya Ni-
colau, per la mediació i
valor ització dels seus
terrenys.

Se feren gestions amb
D Antoni Capó, de Can
Capó, i vingué a bé cedir
la parcela de terres que
pertocava gratu•ament, a
condició de què l'Ajunta-
ment reposàs a la línea no-
va la paret que aleshores
tancava el seu hort. Així
s'acordà. Com seu veu les
actituds de rebeldia ja
havien cedit. Però encara ha-
via de passar més temps
per estar tot arreglat. Dia
16 d'Octubre de 1887, el
batle ja tenia les fulles de
justipreu de les parcel.les ne-
cessàries per continuar les
obres del projecte, que havia
fetes D. Gaspar Reinés, ja
que els interessats havien
renunciat a nomenar al-
tres representants.

Durant tals tràmits
havia mort el rector Cal-
dentey, que fou tan senti-
da per tot el poble. Dia 20
de Novembre de 1887,
prengué possessori de la
rectoria el Rd. D. Jordi
d'Olesa Saenz.

CARRER DE RAMON
LLULL

Cal recordar aquí qtr ,

en la sessió municipal cele-
brada dia 17 de Juliol de
1887 en anomenar el
carrer que s'havia d'allargar,
diu l'acta: "La calle de Ra-
món Llull, antes de Dols,
en las Cuarteradas". Per
tant en dit dia segurament
se prengué l'acord de can-
vi de nominació a dit car-
rer, però el document citat
solament diu el que està
transcrit. Firmaren l'acta
els senyors batle Gabriel Bi-
biloni i els regidors se-
güents: Josep Sans, Jau-
me Calafat, Juan Juan, i el
secretari Sebastià Cala-
fat. Pareix que la per-
sona que proposà aquest
homenatge a la memòria
del gran mallorquí del segle
XIII, fou el sacerdot D. Jo-

sep Ordines Bauzà, de Can
Millo, el qual l'any 1889
demanà aixecar dos pisos
damunt les cases de planta
baixa que els Mínims ha-
vien bastides per hospedat-
ge dels famil iars o visitants
dels religiosos, i que es-
taven junt al camí d'Inca,
vora l'església del convent.
El Sr. Ordines pensava
fundar un col.legi per ense-
nyament del batxillerat, al
qual ja havia resolt donar-
li el nom del gloriós beat
(1).

MEDICIO DELS
TERRENYS

El 4 de Desembre de
1887, se donà relació del
que midaven les parcel.les
que se devien expropiar,
treball fet pel pèrit D.
Gaspar Reinés, que fou
com segueix: A D. Jaume
Capó, li prenen 40,82
metres quadrats, a D.
Pere Antoni Pizà de Can
ginyol, 11 a. 95 ca., o sien
1.195 meties quadrats, a

D. Antoni Far Ferrer 6,5
a., o sien 650 metres qua-
dats a Martí Torrens Amen-
gual 600 metres quadrats,
als hereus de Miquel Co-
lombàs 7384 metres qua-
drats.Tals porcions de terres
foren valorades en 297,50
ptes, 1682,25, 916,75,1013,
400 ptes, respectivament,
comprès el tres per cent
del premi d'afectació, se-
gons les normes d'aquells
dies. En total s'havien d'ex-
propiar 2.524,66 metres
quadrats i valien tots ells
la quantitat global de
4.309,50 pessetes. Avui
aquestes quantitats pareixen
molt petites i fins ridí-
cules. Però com veurem,
els regidors i el batle troba-
ren sèries dificultats per fer-
les efectives. Se resolgué
enviar al Governador les fu-
lles amb la tassacció oficial,
perquè dita autoritat les fes
arribar als interessats.

LES DIFICULTATS PER
PAGAR

Al 8 de Juliol de 1888,
l'acta de la sessió, diu: "Se
acordó que en vista de la
precaria situación en que se
encuentra este municipio,
para poder llevar a cabo de
una sola vez la expropia-
ción de los terrenos, se em-
piece el próximo domin-
go a pagar al propietario
que se pueda, y as( sucesi-
vamente hasta que los
fondos lo permitan". Però
una inesperada provi-
dència vingué a ajudar l'A-
juntament, i fou que l'en-
ginyer d'Obres Públiques,
D. Antoni Sastre envià a
dir al batle que poria fer-
se càrrec de la nova via de
comunicació per fer-
la carretera, baix de certes
condicions. A la reunió

municipal del 28
de Juliol de 1888, se
resolgué que una comissió
formada per D. Guillem Ca-
nyelles de Cas Sucrer,
conseller, D. Jaume Cala-
fat també conseller i el se-
cretari, anassen a parlar amb
dit senyor. Al 21 d'agost
els comissionats donaren
compte de l'entrevista, i a
l'acta se diu que l'enginyer
els digué que se devia alçar
el pis del carrer fins a un
metre, a la part de les
Quarterades, i que el pou
existent prop de la parrò-
quia poria quedar obert
reduint el coll del mateix,
i que si entregaven el nou
carrer en les dites condi-
cions i ben terraplenat dins
uns dos mesos, que Obres
Públiques subvencionaria
amb la quantitat de mil
pessetes. Aquella propos-
ta fou un alleujament molt
important. Per pagar els
propietaris, que era pre-
cís fer-ho amb promptitud
s'acordà demanar-los si se
conformarien en cobrar el
capital que els correspo-
nia postergant percebre'l
però amb el sis per cent.
Els hereus de Martí
Torrens digueren que hi
consentien si els regidors ga-
rantitzaven amb la seva fir-
ma l'import a cobrar. Així
se feu i l'escriptura s'otorgà
a favor de D. Jaume Tor-
rens Calafat, santamarier,
però resident a Sóller ja
que era l'apotecari d'a-
quella població Els al-
tres també hi consentiren

(1).-Dec aquesta notícia al
Rd. D. Josep Capó Juan,
que li agraiesc.

Andreu Bestard Mas
(continuarà)

TALLER DE JOIERIA

Santa Maria
FABRICACIO PROPIA

C/. Catedràtic M. Dolç, S/n

SANTA MARIA DEL CAMI

VINS
RUBI

ELABORACIO PROPIA

Celler: Bartomeu Simonet, 4
SANTA MARIA DEL CAMI

Tel. 62 00 68
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de les
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SA FESTA MAJOR
ES BALL)

Associació Premsa Forana
de Mallorca

C/ Princesa, 24. SANT JOAA

Quan parlam de festa
sempre ens referim a qual-
que cosa especial dins l'any,
dins les feines normal del
camp o de la ciutat.

A Calvià dues de les
tasques més importants,
econòmicament parlant dels
nostres camns han estat i en-
cara són les del blat i les de
les ametles.

Per Juny acabaven les
feines del blat amb la batu-
da. l pel juliol començaven
a batre, a collir í a pellucar
les ametles.

Entre les dues fortes
tasques hi havia un descans
de 2 setmanes a 1 mes de
durada.

A part de les devoclons
religioses a cada sant parti-
cular de cada poble s'ha de
tenir en compte, sobre tot,
les necessitats econòmiques
de cada comunitat. Per això
no és d'estranyar que les fes-
tes patronals o festes majors
de molts de pobles de Ma-
llorca se localitzin entre
Sant Joan i Sant Jaume
(Sant Pere, Sant Cristòfol,
el Carme) perquè els dies in-
termitjos són de relativa cal-
ma entre les dues tasques
agràries abans anomena-
des. Aquest és el cas de
Calvià.

En aquest article només
faré referència a una sola
part de la festa: el Ball.

La diversió màxima de
la Festa Major ho constitula
Es Ball del día de Sant Jau-

me.
Els organitzadors de les

festes erer els 4 obrers, diri-
gits per l'Obrer Major, que
donava les ordres per a co-
mençar la festa.

La gent, ben endiumen-
jada, anava acudint a Sa Pla-
ça, després d'haver sopat i
anaven ocupant les cadires
que enrevoltaven el cada-
fal, per a gaudir de la vetla-
da còmodament asseguts.
Les cadires les duien ca-
dascú la seva. Els homes
joves restaven drets • de-
fora del cercle o asseguts
vora les seves enamorades.
Els homes vels donaven una
volta per la plaça, i se n'ana-
ven a beure un gelat. l el ca-
dafal... enrevoltat de garlan-
des de murta.

Les joves pubiles resta-
ven a les seves cases en es-
pera d'esser les elegides per
encetar el ball.

Llavonces començava
s'Encantament dels balls.
L'encarregat d'encantar era
el Saig. S'encantava la
primera dança. Era un
honor per l'al.lota afavorida
el ballar Sa Primera, així
mateix com el ballar Sa dar-
rera. Per tant els pares i els
enamorats pujaven fort per
aconseguir tenir l'honor de
que la seva protegida fos
la sortada.

Una vegada acabat l'en-
cantament s'Obrer Major
donava una canya verda,
com senyal del dret adqui-

rit, al que havia pujat més
fort i donava les ordres per-
què la colla de xeremiers
anàs a- ca l'al.lota sortada a
cercar-la. l sortien Ses
Xerernies seguides de tot
l'estol de jovenots. Quan
arribave;1 a la casa cridaven
a l'al.lota que tardava una
mica en sortir de ca seva
com volent demostrat que
no esperava l'honor. l fins
llavors havia estat impa-
cientment darrer la fines-
tra, desitjant-ho com res
en el món.

Així l'al.lota amb tota
la trecalada sortien cap a
la plaça i anaven fent sa-
rau pel carrer.

Quan arribaven a plaça
el pare o l'enamorat ja ha-
vien contractat els servicis
d'un bon ballador perquè
encetàs el ball amb l'elegi-
da i la fes quedar bé. L'en-
demà tothom del poble en
xerraria d'ella i per tant l'hi
havia de sortir de lo millor.
S'Obrer Major (o el Saig)
donava l'ordre de començar
als músics i començaven...

Després de Sa primera
venia Sa segona que era de-
dicada a la filla de qualque
autoritat, normalment el
batle.

després Sa Tercera,
que també era encantada
però no arribaven tan amunt
com a Sa primera i a Sa
darrera. També l'al.lota era
menada a plaça amb xere-
mies acompanyada de

tots els joves fadrins.
Tot seguit començava

el ball per a tothom. Cada
ball 'era igualment encan-
tat però no es pujava molt.
El podien ballar fins a 3
parelles, que eren les que ca-
bien damunt el cadafal, així
es posaven d'acord 2 o tres
joves i pujaven fins guanyar
el ball per a ella i les seves
al.lotes. Els dobbers que ha-
vien acordat eren donants al
Saig. l la música sonava. Ara
un bolero, ara una jota, ara
una mateixa, ara un copeo...

Per a descansar s'Obrer
Major donava permís als
músics per a poder refres-
car-se, i ho feien beguent
aiguardent o aigua fresca.

tot d'una el ball...
Fins que apuntava

l'auba i s'Obrer Major deci-
dia que arribava el moment
d'encantar Sa Darrera.

La gent tornava posar
gran atenció en l'encanta-
ment i tornava passar lo ma-
teix que amb Sa Primera.

per molt tard que fos
l'at.lota sortada esperava
amb impaciència darrera la
finestra, encara que sempre
fes un poc de comèdia de
que dormia. Els ulls ben es-
polsats tenia! l amb aques-
ta Darrera dansa acabava el
ball. Les xeremies o la músi-
ca acompanyaven a l'al.lota
a ca-seva com a darrer honor
de la ballada.

Josep Rubio.

PERRUOUEItIA

JOAN I MARIA

Antoni Gelabert, 18 	 Tel. 62 06 81
SANTA MARIA DEL CAMI

CAFETERIA - BAR

COMERC
(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



Hi ha moments en què és difícil aguantar l'equilibri damunt la bicicleta. L'oportuna
fotografia de Pere Bosch ens ho demostra

G. A. T 486

viAje,
rnundi'm

per la seva comodiiat, poden fer les
seves reserves a SUPERTRES,t.62 04 92
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CklIsme
ELS CORREDORS DE LA VOLTA CICLISTA A ESPANYA

PASSAREN PER SANTA MARIA
Ja fa un bon grapat

, de dies que les voreres de
"Sa carretera" no dona-
ven cabuda als nombrosos
aficionats i curiosos per a
contemplar la desfilada mul-
ticolor de "Corredors", mo-
tos i cotxes que a tota pas-
tilla creuaren el nostre
poble. Se presentaren de
nou a terra mallorquina
després d11 anys d'ab-
sència la Volta Ciclista
a Espanya o com han dit
molts de mitjans de comu-
nicació "Super Volta 86.

La Volta començà amb
uns 170 "homos-màquina"
i a hores d'ara no sabem
quan quans l'acabaran.

Anècdotes, coses i co-
ses no solen faltar en aques-
tes enormes organitzacions.
D'entra elles podem desta-
car que un corredor, que
al.ludint a la seva pressa ex-
plicava que era per poder te-
nir temps de comprar perles
a Manacor i guanyar l'eta-
pa. Com a coses curioses,
cal destacar quines co-
ses passen a Mallorca— que
els lladres sempre estan a
punt, ja que robaren els
àrbitres i cronometradors
tots els seus aparells cor-
responents de dintre els seus
cotxes aparcats al Passeig
Marftim de Palma, quina
no fou la seva cara d'es-
glai i sorpresa!, I no quedà
més remei a l'organització
que anar a les totes a com-
prar els aparells necessaris
per a poder realitzar la pro-
va. i un bon cas fou el del
poc aventurat corredor que
a "Sa carretera" de Santa

Maria, posà la roda de la se-
va bicicleta a un clot, caient
a terra ell i un munt del pe-
lotó que li anava darrera, es
formà un embolic a sa car-
retera, per sort sols fou un
"embolic" i qualque cop
i nafrada, tot es va solven-
tar sense més conseqüèn-
cies. I sort que en Pere
Bosch estava càmera en mà,
i vos podem oferir el tes-
timoni gràfic de la caigu-
da.

M.A.C.

CICLISME LOCAL.

Una notícia que no
arribà a temps de ser publi-
cada al darrer número de
"Coanegra" és la incorpo-

ració de dos nous elements,
un infantil i un cadet, que
engrandeixen i reforcen la
plantilla de corredors del
Club Unió Ciclista Sta.
Maria. Mentrestant, la
temporada de carreres ja
està oberta i els nostres
corredors ja s'han estrenat
en diverses competicions
amb uns resultats que es po-
den qualificar d'àptims, des-
tacant sobretot l'infantil
Antoni Andreu Juan, que en
les tres carreres en què ha
participat fins el moment de
tancar aquesta edició ha ob-
tingut el trofeu de guanya-
dor a totes elles, la qual co-
sa permet covar grans espe-
rances quant al futur

d'aquest jove corredor. I
no és l'únic, perquè fins
ara tots els corredors santa-
mariers han demostrat una
bona preparació i condi-
cions que sens dubte els
faran aspirar ben aviat als
llocs d'honor.

D'altra banda, seguei-
xen a bon ritme els tre-
balls per a
del velòdrom si bé enca-
ra no ens ho han pogut con-
firmar amb tota seguretat,
és molt probable que la
inauguració  oficial tengui
lloc el proper 31 de Maig
amb la celebració d'una
carrera.

J .S.

MAGATZEM DE MATERIALS
DE CONSTRUCCIO

GAMUND1
Gabriel Mesquida, 1	 Tel. 62 02 30

SANTA MARIA DEL CAMI



Formació del Club Petanca Villa Santa Maria

COANEGRA/ 18 	  esports 	

PETANCA

La petanca és un esport
poc conegut. L'inventaren
els trancesos, que són una
gent que mai s'ha enrollat
gaire bé en segons quins
temes però que en qüestió
d'activitats que fan la vida
agradable sempre han estat
uns veritables experts. I
quan posaren de moda la pe-
tanca sabien molt bé el que
feien, perquè és un esport
ben recomanable en el qual
la destresa i de vegades
també l'astúcia hi tenen un
paper destacat. Però possi-
blement l'aspecte més
suggestiu d'aquest joc sigui
el fet de que és per a practi-
car entre amics, sense
excloure la conversa, a l'aire
!!iure, i sobretot, que es
tracta d'un esport que no té
edats i permet la compe-
tició simultània d'avis i
néts.

El fet que apuntàvem
a l'inici d'aquest escrit, que
la petanca és poc coneguda,
fa referència a que és un es-
port amb escassa tras-
cendència a nivell infor-
matiu en els medis de comu-
nicació. Nosaltres matei-
xos, la revista "Coanegra",
hem d'entonat un "mea cul-
pa" i reconèixer que fins
ara hem ignorat pràctica-
ment els petanquistes de la

tundaren el C.P. Unión Sta.
Maria. Aquests dos clubs
comparteixen actualment
la representació del nos-
tre poble en aquest esport,
i també comparteixen la pis-
ta de la plaça Nova que ser-
veix d'escenari a les compe-
ticions a les quals el públic
hi pot acudir lliurement i
de franc.Ambdós equips han
militat enguany a la Terce-
ra Categoria, però el C.P.
Villa Sta. Maria ha tengut
l'encert de proclamar-se
campió del seu grup ob-
tenint d'aquesta manera l'as-
cens a la Segona Categoria
dins la qual participarà la
temporada que ve.

Era intenció nostra con-
tactar amb els protagonistes
dels dos clubs i ho hem fet
en primer terme amb els res-
ponsables del C.P. Villa Sta.
Maria, concretament amb el
seu President Joan Antoni
Morales, el Vicepresident
ler. Joan Francesc Gervi-
llan i el Vicepresident 2on.
Josep Ma. Llop, amb els
quals dialogàrem breument
per reconèixer I 'actualitat
del club. Ens explicaren que
la seva intenció era refor-
çar l'equip per tal de man-
tenir la categoria conquis-
tada recentment i més en-
vant arribar a assolir la Pri-
mera Categoria. Ganes no en
manquen i els entrenaments
es desenvolupen cada dia a

bon ritme. Però l'objectiu
més proper són els torneigs
amistosos d'estiu, que om-
plen l'època de calor fins el
començament de la nova lli-
ga. En aquest sentit cal dir
que el C.P. Villa Sta. Maria
organitza un Torneig pel dia
17 de Maig, de manera que
quan aquest número surti a
la llum ja s'haurà celebrat.
Però aquesta no és l'única
notícia important, perquè
els directius del C.P. Villa
Sta. Maria ens anunciaren
que el proper dia 31 de Maig
tendrà lloc una berbena per
recaptar fons pel club amb
la participació d'en Llorenç
Santamaria i els grups "Fé-
nix" i "Soda". Així mateix
el club té oberta una inscrip-
ció de socis per a les perso-
nes que vulguin col.laborar
econòmicament amb una
quota de 1.200 pessetes
anuals pels homes i 600 les
dones.

Esperam en el proper
número poder parlar de l'ac-
tualitat de l'altre club san-
tamarier, el C.P. Unión Sta.
Maria del qual hem sentit a
dir que possiblement fixi a
alguns jugadors santama-
riers que militen actual-
ment a un club inquer de
la Primera Categoria, la qual
cosa suposaria un seriós re-
forç de cara a la propera
temporada.

I.S.

nostra vila de la manera més
injusta. Ja és ben hora
de posar-hi remei, perquè la
petanca a la nostra vila hi ha
arrelat molt més del que la
gent es pensa.

Fa tres anys la petan-
ca a Sta. Maria era com
l'ètica en alguns polítics:
no existia. Ara mateix
comptam amb dos clubs
i prop d'una quarentana
de jugadors federats, tots
santamariers. La història és
curta, però densa: no hi en-
trarem en detalls, tanma-
teix, perquè tenen més inte-
rés els resultats i els pro-
jectes. Direm tan sols que
el 1983 es fundà el C.P.
Villa Sta. Maria, del qual
se n'escindí després un grup
de jugadors i directius que

MIQUEL
SANTANDRIEU

*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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Baseitet

MAGDALENA MIRALLES, NOVA ENTRENADORA
una de les coses que

ens fan pensar en què el
bàsquet santamarier segui-
rà endavant podria esser que
cada any hi ha algú que es
treu el títol de monitor o
d'entrenador encara que no
tots actuïn com a tal cada
temporada. Enguany una
d'aquestes persones ha es-
tat Na Magdalena Mira-
lles cie vint anys i que ve
jugant des que en tenia on-
ze. A ella li vàrem demanar
un parell de coses sobre la
seva decisió de fer-se entre-
nadora i que 11 havia suposat
l'experiència.

-Exactament, quin tipus
de títol és el que t'has tret?

-Es el de monitor espor-
tiu , que em serveix per dur
un equip fins a la categoria
infantil.

-Com va esser que et
vares decidir a entrenar un
equip?

-Vaig començar fa dues
temporades a ajudar un poc
a en Joan Frau a l'escola de
bàsquet, a Can Sanxo, amb
els més petits i l'experiència
em va agradar, aquesta dar-
rera temporada he duit
l'equip pre-infantil feme-
n1 juntament amb Na Maria
Verd ja que jo no tenia cap
tipus de titulació.

-Quina durada va tenir
el curset?

-Va csser d'una setma-

na, la del 31 de Març al 6
d'Abril, i les sessions es rea-
litzaren els horabaixes de les
4 a les 10 del vespre i el
diumenge férem els exà-
mens.

-Hi havia molta de gent
apuntada per treure's el tí-
tol?

-Crec que érem uns
trenta.

-Quines foren les assig-
natures que donàreu i qui
els vos va donar?

-Tècnica d'entrena-
ments, regles de joc, prepa-

ració tkica, tècnica indivi-
dual, metodologia i psico-
logia, tàctica, medicina es-
portiva i direcció d'equip.

Els professors eren en-
trenadors, un àrbitre i un
metge.

-A part de la titulació,
què ha suposat per a tu fer
aquest curset i el fer-te en-
trenadora?

-Per a jo ha estat una
experiència molt positiva i
el fer-me entrenadora m`ha
servit per a veure moltes
de coses de manera molt di-

terent de quan només era
jugadora.

En resum, amb Na Mag-
dalena arribàrem a la
conclusió de què podria es-
ser molt interessant per a
tots els jugadors viure una
experiència d'aquest tipus
ja que les mateixes coses
es veuen molt distintes des
del punt de vista de jugador
que en el d'entrenador i no
sempre es comprèn la
postura de l'altre.

Margalida Colom.

Basquet
REPAS ALS EQUIPS

Aquestes darreres set-
manes la majoria dels
equips han acabat la tempo-
rada, de fet ja només queda
en competició l'intantil mas-
culí, i si en aquests mo-
ments haguéssem de fer ba-
lanç de com ha anat aquest
any, pot esser ho poguéssem
fer des de dos punts de vis-
ta. En el de participació ha
estat molt bo ja que hem
tingut set equips en compe-
tició que suposa uns 80 ju-
gadors i set entrenadors
a més d'un caramull d'ho-
res d'entrenament i de par-
tits. En el de classificació no
hi ha hagut tanta de sort,
ja que cap equip ha aconse-
guit quedar situat en els pri-
mers llocs.

El més important de tot
és veure que la moral de tots

Eqw;t3 Senior masculí

és molt alta i que ja es pensa
en preparar la pròxima tem-

porada.
M. Colo rn .



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a: JOCS

Barbarisme Forma correcta

ESPORTS

AJEDRES
AMATEUR
BALONCESTO
BALONMANO
BOXE0
BRISCA
CAMPEON
DARDO
DEPORT
GIMNASIA
JINETE
VETERANO

escacs
aficionat
bàsquet
handbol
boxa
escambrí
campió
dard
esport
gimnàstica
cavaller
veterà

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

SERVICI RENAULT
Tallers MARTI

REPARACIONS
NETEJA I GREIXATGE

Carrer Bernat de Sta. Eugenia, 71	 Tel. 62 06 74
SANTA MARIA DEL CAMI
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TROBADA A SA POBLA DE
GRUPS DíESPLAI

*Vens a l'Arca!
Sota aquest lema el passat diumenge dia 4 de Maig, uns

2.500 al.lots de 40 grups d'esplai de Mallorca es reuniren a
Sa Pobla per celebrar la Diada de l'Esplai que cada any té
lloc a un poble diferent.

A les 9 del mat( el grup santamarier partí de la carre-
tera amb un autocar que vengué a recollir als al.lots del
Migjorn, i podeu pensar i creure que amb unes ganes rabio-
ses de passar-ho bé.

Un cop arribaren tots els grups a l'Estadi del Poblenc,
el grup d'esplai "Jardí Màgic " de Sa Pobla ens va donar la
benvinguda amb cançons, dances una amollada de coloms i
la presentació del vellet Noe, després cada grup va presen-
tar als altres i a Noé l'animalet que portaven a l'Arca: hi ha-
via ànecs, un gall, un moix, cans, tortugues, conills, un
porquet, un cavallet i noltros duiem un "Hamster" (una es-
pècie de conill de rata). Un poc més tard ens dividírem en
tres grups segons les edats, i per distingir-los dúiem pel col
un mocador distintiu, tot per a realitlar un divertit i interes-
sant "ginkama", quan l'acabàrem dinàrem tots junts a la
plaça.

Després de dinar hi va haver cançons i danses a rom-
pre i un cop acabades el Tinent de Batle de cultura de
l'Ajuntament Pobler ens va entregar un record de la dia-
da a cada grup d'esplai. A la Parròquia es realitzà una ple-
gària conjunta i en Noé es va despedir. A la sortida de l'es-
glésia amollaren una gran traca que tancava un dia que a
més de molt divertit, fou entranyable, per sentir-nos units
tots els al.lots de Mallorca. Vos assegur que tots ho passà-
rem d'allò que se'n diu "de lo millor".

DIADA DE L'ESPLAI
GRUPS IFESPLAI

DE MALLORCA

*Campament Migjorn`86.
Enguany tenim previst realitzar el Campament la set-

mana del 21 al 27 de Juliol a la Colbnica de Sant Pere i ja

estam fent leina a les totes per a preparar-lo. Una de les tas-

ques importants es aconseguir que als al.lots els surti més
econòmic que el que ens cobra la Casa de Colònies de Sant

Pere, per això aquest any en lloc de fer la tradicional Rifa
com els altres anys, pensam fer una festa on els al.lots taran
qualque actuació i representació i una gran Tómbola on la
majoria de coses que allà hi haurà seran manualitats i ob-
jectes fets pels propis al.lots, ara ja estam fent feina perquè

sigui el més perfecta i profitosa possible.
Migjorn.




