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ic:c .i drewcte a nstai.Iacio d'una gravera a S'Estremera, totes les oersones interessades en presentar
occran sci.licitar informació a l'Aiuntament.

OBRES D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Prevista ia contractacio de ies oores següents:

Enllumenat oublic contador C/ Jose Antonio 	 1 729.306.-
2 Enllument cublic contador Escorxador 	 2.382333.-
3 Enllumenat oublic contador C/ Sta. Margalida 	 3.016.775.-
4' Enllumenat public contador Plaça de la Vila 	 1 389.104.-
5' Enllumenat public contador C/ Sant Josep 	 1 967.351.-
6' Enllumenat públic contador C/ Costa i Llobera 	 1 478440.-
7 Enllumenat public contador Sa Vileta 	 1 785.547.-

Es posa en coneixement de les empreses que puguin estar interessades en l'adjudicaciò, que poden aconseguir
informacid sobre el projecte tecnic, plica de condicions economico-administratives i altres extrems, a la Secretaria de
l'Ajuntament (Plaça de la Vila, 1. Tel. 62 01 31), en hores d'oficina. el termini a presentar oroposicions en el Registre
Generai de l'Ajuntament finalitzara el proper dia 24 d'aquest mes d'Octubre a Ies 13 hores, procedint-se a i'obertura
ae onques ei mateix dia 24 a les 1330 hores a la Batlia.

Santa Maria del Cami. a 10 d'octubre de 1988
Ei Batle en funcions,

Ajuntament de Santa Maria del Camí

L'AJUNTAIVIENT 1NFORMA
AVÍS

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

ENHORABONA MALLORCA
" SA DRAGONERA ÉS NOSTRA .9
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LES OLIMPIADES

Suara han acabat els jocs olímpics. Per unes jor-
nades tota l'atenció mundial ha estat centrada en les
competicions esportives que cada quatre anys se ce-
lebren a un lloc diferent del món. D'aquí a quatre
anys seran a Barcelona, i de Mallorca quasi sentirem
la remor dels estadis plens de gom en gorn. L'esport
de competició mou milions de persones: atletes, en-
trenadors, acompanyants, periodistes, directius, etc.;
és un fenomen social de primera importància.

Els grecs de l'antigor cada quatre anys s'ajuntaven
per celebrar els jocs olímpics, a la ciutat d'Olímpia,
en el Peloponès. I la celebració dels jocs significava
l'abandó de les lluites i les discòrdies. L'esport era
llavor d'unió i de treva. Es deixaven de banda les
guerres i els homes s'agermanaven en la competició
atlètica.

Quan quasi dos mil anys després el baró de Cou-
bertin i altres persones, a principis d'aquest segle,
tornaren posar en marxa les olimpíades, pretengue-
ren posar un llevat de civilització i de germanor.
saven que el contacte entre els esportistes de pobi
diferents acostaria els pobles entre ells. Creien en
l'esport com a esforç de superació i de formació, i en
la competició com estímul i recompensa. Esport, for-
mació de la joventut, cultura i pau, foren belles parau-
les que acompanyaren les celebracions olímpiques.

Així i tot, vengué la primera gran guerra, i va fer
dels camps d'Europa una carnisseria. L'olimpíada de
Berlín de 1936 precedí l'esclat d'una altra gran gue-
rra entre els pobles del món. I sempre els jocs olím-
pics s'han vist afectats per les sacsades polítiques o
econòmiques: a Mèxic el 1968 amb la massacre de

plaça de les tes cultures, a Munic amb l'assassi-
nat d'onze atletes israelians, a Moscou i Los Angeles
amb boicots de part dels països del món. Els bons
propòsits aels fundadors, certament, no s'han fet
sempre realitat.

D'altra banda el capitalisme s'ha apoderat dels
ocs olímpics. Més que la competició sana entre els
atletes, a hores d'ara, els jocs olímpics són un im-
mens muntatge comercial. Un muntatge que mou
mils de milions de pessetes. Un muntatge que ame-
naça de substituir l'esport i deixar només la publicitat

i ei negoci.
Però l'esport és, i seguirà essent per molt de

temps, una forma de relació entre les persones. Part
damunt tots els interessos comercials o polítics, hi ha
l'esport com a forma civilitzada de competició i d'au-
tosuperació. l en un món que cada dia ha d'anar
aconseguint més espais d'oci, més moments de ileu-
re per als ciutadans, l'esport hi ha de tenir un paper
fonamental.

Quan les persones havien de treballar de sol a sol
amb feines ben feixugues, quan el nivell cultural era
ínfim, no hi havia lloc per a l'esport. A l'Europa del
segle XXI, però, és un aspecte fonamental de la nos-
tra cultura. Per això és una tasca fonamental de les
institucions públiques fomentar les pràctiques espor-
tives. En primer lloc creant i acondicionant ins-
tal.lacions, públiques i gratuïtes, per a practicar tota
casta d'esports. Però també fomentant ja des de l'es-
cola, l'educació esportiva, l'esport de base i no com-
petitiu. I estimulant i ajudant els esportistes i els
clubs.

No podem dir que a Santa Maria l'esport tengui un
nivell molt alt. Poques instal.lacions i pocs esportis-
tes. deixant a banda algunes excepcions i qualque
iniciativa, hem de reconèixer que es podria fer molt
més per fomentar l'atletisme, el handbol, el voleibol,
la gimnàstica, el ciclisme, la natació, etc.

De tota manera els esforços fets a Santa Maria els
darrers anys han estat notables. El bàsquet, el futbol,
el ciclisme, etc., han fet un important progrés. I a les
escoles la pràctica i l'educació esportiva hi juga un
paper important, encara que no suficient. No es pot
fer un balanç negatiu a l'hora de valorar la situació de
l'esport al nostre poble. Voldríem més, és natural.
però hem de reconèixer la labor que s'ha fet.

En el futur de cada cop serà més important crear
unes bones condicions per a la practica de l'esport,
per aixà hem de fer que l'ajuntament, i totes les insti-
tucions públiques, siguin conscients del paper edu-
catiu, cultural i d'esplai d'aquesta activitat, i en con-
seqüència s'hi bolquin activament, amb convicció,
perque és una de les coses més serioses que poden
fer.
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CLUB CAN BRAHÓ
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POQUES PARAULES

ACCIDENT A LA CARRETERA

Fa unes tres setmanes davant la Boutique «Nova gent»,
va succeir un espectacular accident, quan per causes des-
conegudes un cotxe es va empotrar dins un autocar de tu-
ristes. La primera hipòtesi de la causa de la colisió fou una
rompuda de direcció o una becada del conductor que li fes
perdre el control, de l'automóvil entrant dins el carril con-
trari, on un primer autocar l'esquivà però no el segon que
anava al darrera. No sabem l'estat del conductor del cotxe,
que fou traslladat en ambulància a Palma.

TRIBUNALS

Ja fa mes de aos anys que en Mirando -Miquel Segura-
publica una resenya irónica i satírica sobre el CDS i el Sr.
Macanàs (concretament el dia 31 d'agost de 1986 i que re-
poduirem al número 31 de Coanegra). Per la qual cosa en
Juan J. Macanàs presenta denuncia per delicte d'injúries
contra en Miquel Segura. Efectuat el judici es dictà sentèn-
cia el passat 11 d'abril de 1988, el jutge condemnà a Mi-
guel Segura pel delicte d'injuries a pagar una multa de
15.000 pts. pagar les costes processals i a indemnitzar a
Juan J. Macanès amb 1 pesseta, al mateix temps que
donar notícia de la resolució del tribunal a »El Dia de Ba-
leares».

fusteria

Bartomeu Canyelles Rubí

TREBALLS DE FUSTERIA
EN GENERAL

Bernat de Sta. Eugènia, 86 - Tel. 62 00 80

PERRUQUERIA SASTRE
T'ofereix:

*Cuidar la teva imatge per estar a la vanguàrdia de la moda.
*Talls de cabells de tots els estils
* Permanents,tints, tractamentscapillars,..tot en perruqueria.

Direcció:
Gabriel Sastre (Trofeu pels seus mèrits 1987)

Miquel Sastre (Trofeu a la qualitat artística 1987)

SOBRETOTVOLEM OFERIR-LI PROFESSIONALITAT

Gracies per la seva visita	 C/. Bisbe Perelló, 4

<Shafeek” campió nacional de sementals àrabs 1987

CAVALLS MARTENSSON

Els cavalls Martensson passejen teles de Can Bujosa i
la bandera de Santa Maria. El passats dies 1 i 2 d'octubre
al Club Dehesa de Madrid és celebrà el campionat Nacio-
nal de Sementals Àrabs, on el preciós «Shafeek» quedà
campió unic dins Espanya, guardó que l'any passat també
aconseguí.

Tarnbé destacà el poltre -Shakespeare», fill del primer
que va quedar quint, un poc assustat, car era la seva pri-
mera gran sortida i a més a més en pista coberta. Els ca-
valls leren un viatge agotador,I Palma-Barcelona en vaixe-
II, i fins a Madrid per carretera.

Corn a curiositat cal dir que el «Boc» -lloc on cada qua-
dra de cavalls te la seva exposició- estava ornat amb teles
de Ilengos de Can Bujosa i amb la senyera carmesí de la
Vila.
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EXCURSIÓ

dassat dimecres a:a 12 d'cctubre -oom oaca anv- L3
c qrrcaula ordanitza rra excursto ceis feels. Acuest cco
:.arttren duatre autocars. entre cValtres ilocs. .itsitaren ta
i:a ce Í2-etra. a cue Er .untoero Serra ha estat beatificat a

ets santamaners visitaren el museu i a casa natai
:e! m!sstoner tranctsca.

MS DE RAIGUER

iepons .nforma ei Cario ce Mallorca 14- 1 0-881. es
-eun; a otebarta ce !a AAancomunitat CeI Ratquer. a ta duat

-_-,ertanv Santa Mana. cer a tractar el oroblema ce
ceis ferns o residus soltas..Ja esta aorovat cue

c'atiminacto ce resicus sonas s instailara a Son Peus a
=aima. ta Mancomun!tat comoosaaa oer reoresentants
eis atuntaments ae Santa Mana dei Camt. Consell. Alaro.

3intssatern. Camoanet 31 -Aer ceactren 'nstaHar
;na P'anta cie rransm:sto ae restuas ai ïerme de Binissa-
ern -s: actuest aluntament i aorova-. tambe s acorca cue la
rfraestructura i manteniment seria sutragada ber tots eis
ituntaments. 10 s acorca com se cobrinen les aesoesses
cer!a combra ce: solar on s naura c instai•lar ta otanta.

ESTERILITZACIO DE MOIXES

c.'assat civenares ata c cctuore es va reantzar una
camoanva. a traves ae a Soc:etat Protectora crAnimais

cruo ce veterinaris atemanvs. a estentitzacto de moixes
motxos. 'lntervenclo era dratulta. La carticicacto va ser

-nmirra ! :nsicirwticant. ai ctr aue caca aia n: a mes mot-
:(os i ames a mes aoanconats.

JOAN FORTEZA CAMPINS 

instal.lac:ons eièctriques
;.irxes ue baixa tensió
- omoes submergides

;arrer dartomeu Pasqual. 41 A - 	 52 09 39
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lAIXEMENTS

Eacerança Posseno Herrandez r9-45-881
Eartorneu Rosseito Ci - eso: :20-6-88)
=-anc;sca Maria Canvenes Amer
lana P:oid Serra (5- 7 -381

Mardatica Mercacal Forci::!c
L'artes Grau„uan 29-7-:58)
liliquet Àngel Parnirez Canveiles:31-7-;-38)
ilarta Teresal..,anot Matas :7-8-88)
iartorneu t";UDI aarceto : 1 3-8-88)
,essica Rocriquez Rosa :25-8-88)
Maria Lcurces Reonc Ramts (13-9-88)
Anareu Herrera Metaareto
Margancia Comas Fnntera (19-9-88)
,ioseo Cristotot Cambins r.'las :3-10-88)
L2artomeu Mir Gamunot ( . 41-10-38)

DEFUNCIONS

ilranasco Rcman Rewves :16-4-88)
Mana ce ves mesas :19-e-88)
Joana Garcta ;=-'21rner
Catanna Rossetio Cfainas :11-8-88)

scension morata t...;onzatez (13-8-88)
—

- 

anc:sca rAercant morev • L3-8-88)
•=raxects CJoic12 . cic ;2-1 o-38)

Santanareu Mato: :10- 1 0-88)

MATRIMONIS

ntoni Canveties Cl Maraancia Abrines Ramis
88)

• Fernanco Cuacracto Gallardo t Marta Cor Garau 8-8-
38)
Micuei Canvenes Ramon Marqattaa E:isaDet ::::•atare-
!as icrrens (6-8-d8)
Migue: asaua	 aÍies C., art	 csagivarez
: 1 3-8-88)
8afael ,uan Aiornar •Iranc:sca Garnco martinez
38)
-7 'ancesd Antoni -orctito ::errano	 Mato:
20-8-88)
=ere ,vlontaner Aionso i Marta Maaaatena Quiroca
• i2S -8-de3)

2enet nront	 cnso C:arc:a	 lana :-zosaric
_2cez
--;:amen	 Marganaa Canvenes t3atte
2esareo Ginet moreno mana uercrna Hirets Mas
33)

scuai Man A nomar Mana mas Ccti
:-3f1C3SC .(avter .4costa 6"over . marta uszos Mecnra
3- 1 a-•;8)
artorneu Colom	 Mana Mardanaa Mescuica

i, over (12-14)-d8)
ont: Registre Civil. 15 d'octuDre



Aquí no hi espai Der tothom
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CULTURA I ESPAI
Va ser un incident que es

va produïr el que ens ha fet
treure el tema de l'Edifici
Municipal a rotlo. Els mem-
bres de la banda de música
s'han trobat amb impedi-
ments a l'hora de CUr a
terme els seus assajos a
terme dins ;'Edifici a l'hora
que tenien prevista, ja que
es troDaren que a ia matei-
xa saia s ni feien altres acti-
vitats: c:asses ce gimnasia
un dia, de oatl espanyol un
altre. Per aquest motiu ara
han d'esoerar due acanin
es ciasses cer a poder as-
satjar.

_es altres dues sa;es be-
t!tes es tronen ccupaces,
una pei grup Migjorn.

oer !'Escola Municipal
de Música. Degut a les acti-
vitats d'aquestes dues enti-
tats, resulta pràcticament
impossibie compatibilitzar
aquestes aues sales amb
altres activitats, ja que
entre altres coses hi tenen
material a dins.

Membres de la Banda de
Música nan manifestat a
nostra revista el seu desa-
c,c,ra amb el fet que dins l'e-
dificl s'hi realitzin activitats
directament iucratives
(donar classes de aualse-
vol cosa, cobrant) sense
que siguin organitzades per
l'Ajuntament o associa-
cions culturals, sino per
particulars. Rao no les en
falta, i això dona lloc a una
polemica que no es tan
simple com pareix. Per què,
on acaida la cuitura i co-
mença el negoci? a quines
activitats conve que l'Ajun-
tament doni preferència a
l'hora ae facilitar-los un
espai?

MOLTES ACTIVITATS...

Són moltes les activitats
més o menys relacionades
amb allò que solem enten-
dre per cultura que es rea-
litzen dins el nostre poble, a
més de les que ja hem es-
mentat, i deixant de banda
les esportives, que lògica-

ment no es poden practicar
dins l'Edifici de la Plaça
Nova. Existeixen dues
agrupacions de música i
ball folklòric mallorquí: hi ha
molts de particulars que
donen classes de materies i
arts diversos. des a'idiomes
fins a pintura. dibuix. cerà-
mica  tambe existeixen
grups musicals com Coa-
negra. Zadis o The Nit. Va-
grupacio ae teatre de S'Es-
coleta: o sense anar rres
enfora la nostra propla re-
vista. fet aixo sense como-
:ar rAssoaacio de ta 1-erce-

- a Ecat .es escoies
• --.3anta Maria. aue cisbosen
ae iocals orools per -i les
seves activitats. 1.-cts elis se
cerquen :a viaa així com
Doaen duen a terme les
seves activitats a :ocals
oarficulars. Molts d'ells, fins

tot, han ae pagar un llo-
guer per a distoosar d'espai.
I h:ffi mirat: no tenen dret a

;Edifici Municipal
am ho fan altres?
Són grups culturas o ne-

gocis particulars? Cn co-
mença una cosa acaba
l'altre? La veritat és que
ha de tot. La gent que dona
classes a títol particular
normalment ho fan per treu-
re un benefici més gros o
més petit. deixant de banda
l'interes pubiic que pugui
tenir la materia impartida.
Les distintes agrupacions
culturals (musica, ball, tea-
tre...) solen cobrar, encara
que no sempre, per les
seves actuacions. Així i tot
ben ooques vegades els
seus membres se n'embut-
xaquen un duro. Normal-
ment els ingressos es desti-
nen a material i despeses
diverses que la mateixa ac-
tivitat cultural genera. Com
a molt arriba per qualque
soparet, tot i que presumi-
blement no tan abundant
com els que es paguen els
membres de l'Ajuntament
amb els doblers de tots.

POC ESPAI PÚBLIC

Per altre costat ens tro-

bam amb un Edifici aue
com a Casa ae Cultura és
ben poc util. Només te aues
habitacions per a activitats
més o manco permanents.
totes ques. per sort. ocupa-
des i utilitzades. l una terce-
ra sala pensada per a saió
d'actes. pero aue es fa ser-
vir per a activitats diverses.
Així, el dia que s'hagui de
fer un acte public de dual-
sevoi casta que coincideixi
amb assaig de a oanda o
ciasse ae Dall d'aquell que
en diuen espanyoi, ja tenim
altra vegada armat el con-
flicte!

Així resulta. sense cap
dubte, que !'Edifici ho 001
acollir, ni de molt ies activi-
tats cuiturais de Santa
Maria, ni tan sois les que fa
molts d'anys que funcionen
sense inaiitat :ucrativa.
Mentrestant redifici ae ia
Plaça Nova na estat esce-
nari de diversos cursos pro-
moguts per paniculars que
n'han tret Denifici econo-
mic, i fins i tot d'actes de
promocio de mes d'un ne-
goci. Hi ha gent santama-
riera que s'ha sentit moles-
tada, i fins i tot agreujada
per aquest fet.

MANCA DE

PLANIFICACIO

Pero. al C3D I a ia fi ei pro-
blema no es a una
manca d'espai. Ei proolema
es aue a Santa Mana no ni
ha una política concreta de
oromoció ajuda a la cultu-
ra, i per tant d'ufilització ae

L'Aiuntament es
mita a repartir unes aluaes
economlques a ies enfitats
cuiturais o a aonar-ies unes
'aciiitats	 Jeterminaces.
Pero no ni ha un programa,

pianiticació, unes prio-
ritats, un debat sopre aue
conve mes tomentar. l aixó
,es ei que realment fa faita:
un orograma a'actuacions
clar i amo ta participació
col.laooracio ae tants ae
sectors com s!gui possibie.
Un programa que estapills,
entre aitres coses, uns

o'utilitzacio de
Municipal, atxi com deis at-
tres immobles que l'Ajunta-
ment te a aisbosicio (Casa
de la Vila. Cas Metge Rei,
Escola Graouaaa), evitant
d'aquesta manera greuges
comparatius com eis que
ara per ara es produeixen.
Molta gent té la impressió
que se fan parts i quarts.

M.V.



AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL CAMI
OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO

PREVISTA LA CONTRATACION DE 	 IENTES:
	Alumbrado publico contador C   1.729.306

2. - : Alumbrado p'úblIco contador M   2.382.333
3.• : Alumbrodo públIco contador C/. Sta. argarlta 	  3.016.775
4.•: Alumbrodo públIco contactor Plaza do la Villa 	  1.389.104
5.', Alumbrado público contador C/. San José 	  1.967.351
6.: Alumbrodo público contador C/. Costa y Llobora 	  1.478.440

7.. Alumbrado público contador Sa VIlota 	  1.785.547

So payto on conocimionto do las omprosas que puodan ostor intorosadas on su adludlcación,
que puodon rocabar Intormación sobro ol proyocto técrico, phogo do condiclonos oconómico-
admintstraltvas y domas estromos, on la Socnstarta dol Ayuntamlonto (Plaza do la Vila, 1 tolólono
62.01.31), on horas do oficina. sioncto quo ot ploro para piowntar las proposiclorsos on 01 Rogistro
Gonoral dol Ayuntamlonto flnollzara 01 próximo dla 24 dol prosonto mos do octubro a las 13 horos,
pioc odiOndoso a la aportura do picas el rnrsmo dla 2.4 a las 1330 noras on la Alcalola.

Santa Marla dol Caml, a 10 clo octubto clo 1988.
El alcalda onlunclonos

cc\-Iflegn n ,' 7

Podem estar contents? som un poble d'allò més nets, no
d'allò més net, basta mirar les papereres i les seves roda-
li es.

Els darrers anys, la fira ha anat en augment, tenim una
fira de pinyol vermell, emperò la de l'any que ve farà fere-
dat.

Ja comencen a venir els -fireros» i si no ho creis. Qas-
sau per la Plaça Nova.

N'Andreu Carrió té una cabra que val tant com una trut
ja, deu esser per això que li sura dos porcellins, i això que
són negres.

*

NORMALITZACIÓ? n'hi ha que no saben què vol dir
això. El batle en funcions ens ha sorprès aquests dies amb
uns anuncis als diaris mallorquins redactats íntegrament
en casteilà. Devia esser per no discriminar les empreses
interessades de Badajoz, Ponferrada o Logronyo? Com
tothom deu saber, els diaris mallorquins són molt llegits en
aquestes ciutats, entre altres. 0 és una prova més de la
confiança i l'amor que té el regidor de cultura cap al nostre
idioma? No ho hem intentat aclarir, però llegint l'anunci en-
cara ens ha sorprès més trobar que a Santa Maria hi ha un
carrer que es veu que li han posat el nom de -José Anto-
nio». On deu ser això? Hi hauran de posar unes plaques
perquè ho sapiguem. Per cert, si no les tiraren, a qualque
racó del magatzem municipal en trobaran dues que posen
-José Antonio Primo de Rivera» amb uns escuts precio-
sos, que tal vegada les puguin servir. La llevaren fa un pa-
rell d'anys del carrer Llarg.
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Can Recolat: L'Ajuntament estima el recurs de reposició
de l'oposició, però torna a concedir les llicencies d'obra

Com informàvem en el número anterior els regi-
dors del PSM. PSOE i CDS varen interposar un re-
curs contra dos acords de la Comissió de Govern
que concedien Ilicència a un prejecte de 61 vivendes
a Can Recolat. Posteriorment e: promotor de la urba-
nització ha presentat una sèrie de documents (desig-
nació d'arquitecte, d'aparellador, de constructor. de
compromís de cedir gratuïtament a l'ajuntament els
vials...), la secretaria de l'Ajuntament ha fet un infor-
me jurídic, i s'ha rebut el permís del Servei de Carre-
teres. A més la Comissió de Govern el 9 de setembre
va aprovar la ilicència de parcel.lació de Can Reco-
lat, legalment preceptiva i que no s'havia tengut en
compte.

Amb aquests tràmits, en el parer de la Comissió de
Govern, quedaven solucionades les irregularitats de-
nunciades pel recurs de reposició. Així, a la mateixa
sessió del 9 de setembre, s'acordava estimar el re-
curs i declarar nuls els acords presos el 2 d'agost,
però en la mesura en que s'havien corregit eis defec-
tes de l'expedient, es tornava concedir de bell nou la
llicència d'obres a Can Recolat. L'argument era que
les Normes Subsidiàries s'havien aprovat per la Co-
missió Provincial d'Urbanisme el 5 de juliol però en-
cara no s'havien publicat al Bolletí Oficial de la Co-
munitat Autònoma.

D'aquesta manera l'Ajuntament donava llum verda
a les obres de dotació de serveis i infraestructura,
amb opertura d'un nou carrer entre la carretera de
Bunyola i la carretera d'Inca.

A principis d'octubre s'han publicat les Normes
Subsidiàries que donen a Can Recolat una qualifica-
ció urbana diferent. Però les obres, amb la nova 111-
cència i havent pagat les taxes corresponents, ja
estan en marxa.
CATALÀ A LES PROVES DE PERSONAL

L'escassa consideració que es té cap a la llengua
pròpia i oficial de Mallorca ocasiona situacions d'au-
tèntic ridícul, com el fet d'haver de demanar un infor-
me als tècnics del Govern Balear sobre un tema que
la legislació deixa ben clar. El 14 de juliol l'Ajunta-
ment no va poder aprovar les bases de la convocatò-
ria d'unes oposicions a un lloc d'auxiliar administratiu
i d'auxiliar de la policia municipal. El problema va ser
que ni el batle ni en Vicenç Santandreu consideraven
legal que hi hagués una prova (sobre tres proves de
les que consta l'exercici) que hagués d'esser contes-
tada en català.

Això va fer que el tema s'hagués de sotmetre a un
informe dels tècnics de la Conselleria Adjunta a la
Presidència. Aquest informe, realitzat el 29 d'agost,
després de repassar la legislació que regula la matè-
ria diu: «s'ha de considerar que la inclusió d'una
prova escrita, en llengua catalana, per a la selecció

d'un auxiliar d'administració general a Santa Maria
no pot estimar-se la Corporació, havent-se d'advertir
no obstant. que s'ha de valorar i puntuar igualment el
coneixement de la llengua castellana.

Pel que respecta a la plaça d'Auxiliar de Policia
Local, i donada l'índole de les funcions que tenen
atribuïdes aquesta classe de funcionaris, es conside-
ra més adequat orientar les proves cap a una acredi-
tació del coneixement oral de la llengua catalana.
més aue per escrit>.

(s.ío n ?, falta air que l'informe confirma plenament la
legalitat de ies proves que permetin constatar un co •

neixernent adequat de la nostra Ilengua. no tan sols
la legalitat, sinó més bé l'obligació imperativa, d'a-
cord amb la Llei 3/1986, de 29 d'abril. de Normalitza-
ció Lirgüística, i d'acord amb ia llei 30/1984, de 2 d'a-
gost, ce mesures de reforma de la Funcio Pública.

Aixi i tot, el darrer paràgraf, que aconsella que a la
plaça de policia municipal les proves s'orientin a l'a-
creditació del coneixement oral de la llengua catala-
na, ens obliga a fer qualque reflexió: que els poli-
cies municipals no han de llegir i escriure? que
els policies municipals no han de saber redactar un
informe, complimentar una instància, etc.?

Confessam que aquesta darrera part ens ha deixat
perplexos i astorats.	 dir això que hi pot haver
policies municipals analfabets? 	 almenys analfa-
bets en la llengua pròpia i oficial de les Illes Balears?

Creim que els tècnics del Govern Balear, en
aquest aspecte (que en tot cas no qüestiona la legali-
tat de les proves de català tant a una plaça com a l'al-
tra) han patinat clarament.

En properes edicions de Coanegra informarem del
cas que l'ajuntament de Santa Maria haurà fet d'a-
quest informe del Govern Balear. De tota manera
creim que és ben clar que els funcionaris de les ad-
ministracions públiques de les Illes Balears han de
conèixer els dos idiomes oficials d'aquesta comunitat
autóno ma.

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
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Cas Metge Rei

HI TORNARA HAVER SUBHASTA
Tal com es va anunciar a l'anterior número de Coane-

gra, no estarem molt de temps a tornar veure una subhas-
ta per a recaptar doblers per a la Residència. Els membres
de la Comissió encarregada han mogut molts de fils
aquestes setmanes per a que la segona subhasta sia aviat
una realitat. Diversos experts en antiguetats han vengut al
nostre poble per valorar els objectes de Cas Metge Rei.
Tots ells han fet la seva feina de manera desinteressada.
Es tracta de D. Gaspar Jaume, D. Josep Cabrer (que va
dur a terme amb gran èxit la primera subhasta), l'apotecari
de Consell, D. Antoni Torelló, i el joier afincat a Santa
Maria D. Julià Serrano. Ells s'han encarregat d'examinar
detalladament tota casta d'objectes i establir el seu valor
mínim de compra.

Hi ha objectes molt diversos i de valors aptes per a totes
les butxaques: des d'un penjadoret valorat en 100 pesse-
tes, o un quadret d'un sant o un cendrer valorats cada un
en 200 pessetes; fins a un canterano que tendrà un preu
de sortida de 300.000 pessetes; passant per mobles i qua-
dres de tot tamany i valor, coberts, peus de ribella, rellot-
ges, adreços de cafè, una espasa, un gaiato, ventalls... en
definitiva, tot allò que hi pot haver dins una casa com Cas
Metge Rei. Només quedaran sense vendre alguns mobles
i quadres que seran d'utilitat per seguir amoblant la casa.

El valor de sortida del conjunt d'objectes que sortiran a
la venda (quasi 500) arriba prop dels quatre milions de
pessetes. Si la gent s'anima a fer pujar els preus com suc-
ceí a la primera subhasta, es pot arribar a recaptar una
xifra considerable per a començar a envestir projectes
concrets.

El sistema de subhastar les peces no serà, però, exacta-
ment igual que la primera vegada. Com que hi ha objecf s
de poc valor, i no se poden treure en una subhasta qu,si
cinc-cents lots; es seguirà un procés diferent. Tots els ob-
jectes estaran a exposició pública dins Cas Metge Rei ma-
teix, durant dues setmanes (quasi segur que del dia 11 fins
al 27 de novembre). Durant tot aquest temps tothom podrà
anar fent propostes per escrit, però no tancades; de tal
manera que a cada moment es sabrà el preu oferit per
cada objecte, i el darrer dia sera adjudicat cada un a qui
hagui fet la màxima oferta per escrit durant les dues set-
manes.

Es subhastaran els mobles i altres objectes de l'herencia Calafat

Ara bé, es reservaran els quaranta o cinquanta lots de
més valor per a subhasta pública, oral, en viu, dia 27, de la
mateixa manera com es va fer amb les joies. L'espectacle i
l'expectació, per tant, tornen estar assegurats, sobretot si
el subhastador ho fa tan bé com ho va fer per abril. Si fa
bon temps la subhasta serà a la Plaça de la Vila.

M.V.

SOBRE LA TOMBOLA

La Comissió per la Residencia de Cas Metge Rei vol
agraïr públicament i de tot cor la col.laboració de totes les
persones que fins hores d'ara amb la seva feina i la seva
aportació estan fent possible la tómbola que es farà la prò-
xima Setmana Santa a benefici de la Residència.

També vol convidar a tothom que fins ara no s'ha decidit
o no en sabia res, a participar en aquest projecte, aportant
objectes que puguin esser venuts a la tómbola, o fent fei-
nes de labors de fil aquelles persones que hi estiguin dis-
posades. Si és qüestió de cosir, brodar o labors de fil, si
passau per Can Cases o per Punt i Moda, allà vos informa-
ran. Si es tracta d'aportació d'objectes o qualsevol altra
casta de col.iaboració, dirigiu-vos a na Francisca Coll.
Gràcies.

9~~,
J.G. Oliver

FONTANERIA - CALEFACCIÓ
PISCINES - ESTUFES

C/. Bernat de Sta. Eugenia. 86
Tel. 62 12 64 - Partleular 82 13 36 I
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EN JAUME DE SA SÍNIA

santamarier, ja que vaig posar el pri-
mer celler. la primera piscina —es pot
dir que els santamariers aprengueren
a nedar a la piscina de «Sa Sínia—
vaig rellançar l'equip de futbol —cada
any, per cert, era el maxim goleja-
dor— en el terreny de la meva espe-
cialitat esportiva. l'atletisme, he fet
d'entrenador».

«Els boscos de Mallorca
no són transitables,
estan abandonats i
sense aprofitar» ‹Els santamariers s'estimen més collir ametles que anar a treballar als hotels, és

una Ilastima»    

«Jo, devers el Setembre del 83,
quan treballava com a director d'una
cadena de 34 hotels vaig fundar a Pe-
guera una revista dedicada a la infor-
mació turística en quatre idiomes que
es deia «DESA Paguera (Voramar)», i
en posàvem una a cada habitació
dels hotels».

Feia molta estona que no veia en
Jaume, tanta que del seu rostre no en
tenia una idea clara, però quan el vaig -
veure que ens donava la benvinguda
des de l'entrada de la seva casa de
«Ses Coves- em va sorprendre pel
seu aspecte jovial. Mentre n'Antónia,
la seva dona, acaba d'escurar, ens
acomodam i li deman que parli de la
seva activitat professional. «Sempre
he estat polifacètic», ens diu, “però
per resumir-ho en poques paraules, la
meva especialitat consisteix en enten-

dre la gent que ve a Mallorca a deixar
els duros i , com a professional desta
cat de l'hosteleria, vaig ocupar el cà-
rrec de gerent del Foment de Turis-
me».

Als dotze anys en Jaume treballava
de «botones» i als vint ja era director
d'un hotel i sabia perfectament vuit
idiomes. «Quan vaig començar de
petit ho passava tan malament que la
meva obsessió era saber més que els
altres per poder superar-los».

Home d'iniciatives constants, ha
tengut diversos negocis a l'estranger,
com és ara una agència de viatges a
Suïssa, essent el prirner “tour-
operador» mallorquí dins Europa, ex-
periència que va abandonar, segons
ens explica, per problemes dels ma-
teixos hotelers. «Som un home de pri-
meres iniciatives, fins i tot dins l'àmbit

Li coment que un home amb la
seva experiència en el sector turístic
per força deu tenir les seves pròpies
idees sobre el tema. “Actualment hi
ha una situació d'excés d'oferta. Hi ha
hagut uns anys massa bons que han
fet augmentar l'oferta, apart del fet
que els empresaris d'hosteleria tenim
la mania de reinvertir en el mateix
sector en lloc de comprar una casa al
camp i quatre cavalls i disfrutar dels
beneficis, amb la qual cosa els em-
presaris es compliquen l'existência i
viuen molt pitjor que els seus em-
pleats baldament tenguin més.
Aquest excés d'oferta provocarà una
depuració en els propers anys, con-
sistent en què els empresaris indivi-
duals menys preparats despareixeran

cistribuidora

A1 i 	  _L
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absorbits oer Ies cadenes. D'altra
oanda, el turisme a Esoanya esta
pendent d'una renovació tecnològica
que oer forca ha de ser decissiva. La
gent es podra comorar ei oiHet d'avio
a ca-seva mateix. Der exemole»

En Jaume diripeix actualment una
cadena de catorze hoteis atirma aue
el secret del bon hoteler es aue el
client auedi content i torni a
eis serveis de l'establiment. -De totes
maneres». ens comenta. -en certes
dates no aueda mes remei aue ofertar
a la baixa».

Li deman si és Dositiu cue ei turis-
me que maiontenament ens visita
sigui d'espardenya, d'aaueil aue no te
ni un duro Der gastar-se en un refresc.
Entre glop i giop de cafè en Jaume ex-
plica que els turistes bons aue ens vi-
sitaven abans ja tenen ei seu propi
xalet a Mallorca, que l'oferta mallor-
quina no es propiament turística sino
vacacional i que actuaiment eis o0 -

bres fan més turisme que eis rics. Se-
gons ell la mateixa ciutat de Palma
podria ser d'un gran atractiu turístic
però eis polítics no nan tet cap esforç
en aquest sentit, tot i aue aiguns mu-
nicipis. com Caivia. intenten reconduir
Ies coses cap a un turisme millor.

teressant. Es podria trebailar amb
grups de l'INSERSO, fer una bona
carretera d'acces o fer realitat un tre-
net del mateix estil del aue circula al
Port d'Alcúdia. Si es creassin ies con-
dicions aoroolades, entre ies quais hi
seria la d'evitar l'excessiu transit de la
carretera d'Inca. Sta. Mana podria
tenir un oon futur turistic. jo hi crec».

En canvi no creu aue el boom urba-
nístic sigui una desgracia i més aviat
es aueixa de aue els ooscos de Ma-
liorca no siguin transitables. -Estan
abandonats i sense aprofitar». diu.
, »Un Doble amb fam cerca sortides
no es oot cuipar a ningu per esoenyar
una cosa Der fer-ni una casa si la ne-
cessita. Sempre n'hi ha un aue fa ies
coses despres en ve un aitre nomes
per criticar i dir aue estan mai fetes,
aixo Dassa sempre i es ei mal mes
gran».

«Gràcies a la
«balearització» vivim
millor i per això ha valgut
la pena»

Li olanteig que en oensa de Cano-
menada , balearitzacio». terme aue
s'aplica a ies zones turistiques mes
degradades det mon i contesta: “ta
uns anys uns ases espanyaren ies
platges earficant indiscriminadament.
Aleshores alio s aametia, avui ,a no.
Pero gracies a a oalearitzacio»
vivim millor, i per aixo ha vaigut la
pena».

Prenc a cecissió de canviar de terç
i m'interesso pei seu vessant esportiu.
‘ , Quan hi navia corregudes els oartici-
Dants demanaven Si hi havia ei santa-
maner. que era jo, perque sabien aue
si jo hi era per torça eis guanyaria»».

Als duinze anys es presenta a la
disputa del primer Campionat de Ba-
lears. -Anava tan despistat que me'n
vaig anar al punt d'arribada en lloc de
presentar-me a la sortiaa, i vaig naver
de córrer Der poder sortir. Era ia
...arrera dels 200 m., que jo ni sabia ae
due anava. I com que em Dosaren ai
carrer més exterior em vaig pensar
que em donaven avantatge. Vaig arri-
bar tan destacat que em vaig pensar
que ni navia hagut una eauivocac,o
vaig returar-me un DOC abans d arn-
bar, pero encara vaig ter primer i em
varen dir aue navia batut el record. Al 

«Crec en ei futur turístic
de Santa Maria»

APUNTS AMB PUNTA

UN MÓN FELIÇ         

Afirma que Santa Maria poarra tenir
un gran futur com a municipi turistic.
< , N'he panat amo ei batie mes d'una
vegada. Tenim ai poDie unes reserves
moit interessants. La vaii de Coane-
gra, i'avenc de Son Pou i , en generai,
tot ei nostre terme, son susceptibies
d'una bona explotacio turistica. Fa
uns anys ei projecte residencial dei
Club Europa a Son Oliver era moit in-

Quan nägim arrioat al límit d'aprotitament de ies re-
serves naturals de i illa aiguns nauran optingut un
guany economic tan important aue ia seva felicitat sera
compieta. Però Mallorca ja no ens aqraaara ais mailor-
quins. Alesnores eis priviiegiats cercaran nous nont-
zons verjos al Carib, Nova Zelanaa o Bali, com si no na-
gues passat res, mentre eis aitres s hauran de auedar a
casa i veure-no per televisio.

Aquesta historia ia s'ha començat a escriure. Segur
que val la pena?

J.S.M.     

CA N IGNASi 
C/, Bernat Santa Eugenia, 104

Carretera r;airna inca
07320 - SANTA MARIA DEL CAMI

Tel. 62 01 44 - MALLORCA

OFERTES
Magre de porc 	 460 pts. Kg
Xuia 	 250 pts. Kg
Costelles 	  250 pts. Kg
Fetge de porc 	  100 pts Kg
Cuixa de me 	 800 pts. Kg
Estorat 	  550 pts. Kg



«Som especialista en fer dels somnis una realitat»

Plaça Hostals 37 *	 - 6 2 1 1 2 2

n ta. 717a rict clel Carní

c..mnéra / 12

cap d'una estona es celebrava la final
dels cent metres í sortíem d'acotats,
cosa que era nova per a mí i vaig lle-
negar caure de grapes a l'hora de
sortir. pero així tot els vaig haver su-
perat a tots en un no-res».

«Amb el meu entrenador,
Guillem Martorell, férem un tàndem
invencible. Durant dos anys vaig
esser ei rniilor esportista de Balears.
De í uvenii vaig esser record de Ba-
learS aels 100 m., 200 m.. 400 m., 800
m.. 1.500 m.. i salt de llargada. Vaig
participar a moltes finals del Campio-
nat Espanya essent sempre dels
primers i si no obtenia encara millors
resuitats era per les dures condicions
en que havia de viatjar a la penínsu-
la».

«El doping és inevitable
a l'alta competició»

Encara participa, als seus 44 anys,
en competicions oficials, i tot just fa
tres setmanes que l'operaren d'una
lesió. "Darrerament he quedat entre
els tres millors de Balears en llança-
ment de disc i enguany, fins i tot lesio-
nat, he fet una marca de dotze segons
en els cent metres que esper superar
aviat rebaixant-la tres o quatre dèci-
mes».

D'en Ben Jhonson opina que ha
estat una víctima expiatòria. «Tots es
droguen, a l'alta competició. Si un ha
de guanyar milions amb les carreres
no li queda més remei que prendre
coses. Jo mateix com a entrenador
ho hauria d'aconsellar a un atleta dels
meus que pogués destacar a l'alta
competició. Si un ofereix un lloc de
treball a un jove aturat amb la condi-
ció de que es fumi trenta xigarretes
diàries, la majoria hi consentirien;
doncs ens trobam en el mateix cas si
un atleta s'hi ha de guanyar les sopes.
D'altra banda, estic en contra del «do-
ping» que es fa poc abans d'una ca-
rrera per guanyar-la, però si un sen-

yor sis mesos abans de la competició
pren coses per posar muscles, no hi
tenc res en contra. Al cap i a la fi, què
és droga i què no ho és?».

A l'esport i a la seva activitat profes-
sional hi afegeix d'altres activitats que
omplen els seus temps de Ileure, com
la caça, la construcció utilitzant la
pedra imaginativament... l'atreu tot
allò que impliqui creativitat. «Som es-
pecialista en fer dels somnis una reali-
tat», afi rma.

Quan ja estam a punt de cloure
l'entrevista en Jaume aborda una da-
rrera reflexió relativa al nostre poble.
«Professionalment he estat un gran
desconegut a Santa Maria, i és una
llàstima perquè els llocs bons en hos-
teleria avui estan ocupats per gent de
fora. Tots els qui començaren a treba-
llar a hotels ara ocupen llocs relevants
i en canvi Sta. Maria sempre ha viscut
d'esquena a aquesta realitat: s'esti-
men més anar a collir ametles».

«Em preocupa el caràcter de la
gent santamariera, sobretot de certa
edat, perquè és un poble a on si un fa
alguna cosa en lloc d'ajudar-lo el criti-

quen. No ho dic per mi, perquè vaig
esser una excepció en aquest sentit.
Basta recordar l'anècdota de dos nins
que es barallaven a l'hora de disputar
una carrera de 100 m. perquè un
d'ells volia esser en Jaume de Sa
Sínia. Vull dir que en el seu moment jo
era un ídol al poble. Però en general
els qui tenen iniciativa es cremen,
aquí. Per exemple, un any el nostre
equip va obtenir 24 Campionats de
Balears d'atletisme en diferents cate-
gories i moltes vegades no trobàvem
la suficient col.laboració dels pares
per acompanyar amb cotxes els atle-
tes a les competicions de manera que
la meva dona havia de fer dos viat-
ges.»

Pujant al terrat abans d'acomiadar-
nos se'm queixa de què a la nostra re-
vista siguem crítics amb els qui fan
coses. Contemplant el bell paisatge
que abasta tota la comarca del Rai-
guer pens que l'esplèndida vista que
ara se'ns ofereix davant els ulls per-
drà bastant si els qui fan coses com
l'autopista se'n surten amb la seva.

Intercanviam impressions sobre les
distintes alternatives per evitar la sa-
turació a la carretera d'Inca i quan ja
ens acomiadam en Jaume sentencia:
«El més important és prendre deci-
sions i avui sembla que la gent tengui
por de prendre'n. Alguna vegada ve
un director i em planteja un problema:
que per a ell és enorme i en canvi jo el
puc resoldre amb un moment. L'im-
portant és prendre la decisió, i si és
equivocada aprendre amb l'experièn-
cia.».

J.S.M.



MANUAL D'URBANITAT (I)

EN ANAR AL CAMP
Si anau d'excursió o de passejada, i arribau a un lloc

agradós, a on vos fa ganes quedar-hi, hi podeu estar tran-
quils. Però en anar-vos-ne l'heu de deixar talment com es-
tava abans d'arribar vosaltres. No facem de Mallorca un
femer de plàstics, papers i vidres.

No faceu foc. Quaci mai fa falta. Els embotits, conserfes,
etc. que solem dur d'excursió no han de menester enca-
lentir. En vanvi si feim foc posam en perill d'incendi tot el
bosc. En cas de necessitat preniu totes les mesures que
pogueu per no calar foc a la vegetació. Els pins, el càrritx,
els arbuts secs, prenen com a tea, i una vegada han pres
són molt mals d'apagar.

Respectau els arbres. També són essers vius. No els
pegueu destralades, ni els faceu inscripcions amb el trin-
xet.

En anar a la muntanya també és molt agradable escoltar
el silenci, o el cant dels ocells, el renou de les branques
dels pins, o les ones de la mar. No dugueu cassettes i rà-
dios a tot volum. A ca vostra ja els hi posareu, i no pertor-
bareu la pau de la natura.

Caminar per qualsevol caminoi del pla o de la muntanya
s'ho paga de bon de veres. No vos fiqueu amb el cotxe fins

allà on voleu anar. Deixau-lo un tros lluny, i caminau un
poc.

Intentau saber i prendre coses dels llocs, els noms de
les plantes i els ocells... hi ha moltes coses noves que ei
contacte amb la natura ens pot oferir. Segur que com
coses sapiguem més estimarem la nostra terra.

No espanyeu ies A la muntanya. i al ola, tot té un
propietari. Les barreres estan tancades per guardar el bes-
tiar, els marges apaunten la terra, les casestes són per
guardar-hi les eines. Si feis naugraig, si rompeu, si embru-
tau, el propietari acabarà per no deixar passar per aquest
lloc. Tots hi perdrem.

Respectau la gent. La gent camp vos pot ensenyar
moltes coses. Saben més ells que tots el llibres plegats.
Coneixem els ocells pel seu cant, saben si plourà per la
forma dels niguls, i saben millor que ningú els camins i les
dreceres. Si heu de passar per dins ca seva demanau-los
permís. I si teniu ocasió de conversar, escoltau, no per-
dreu el temps.

Respectau els essers vius. No mateu. Tots els animals
hi són per alguna cosa, deixau-los viure. Sereu més feli-
ços-       

CONPORT
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Un viatge a Ca Na George Sand (IV)

ARRIBADA A NOHANT
13 d'agost.- Hem dormit al càmping «Solange Sand»,

renéta de l'escriptora, no gaire lluny de la casa pairal. Des
de Cluny, d'on vam partir ahir al matí, vam haver de fer 370
kms. L'etapa, la darrera abans d'arribar a Nohant, va co-
mençar amb un petit accident de circulació, afortunada-
ment sense gaires conseqüències.

Na Catalina conduïa el cotxo, mentre jo fullejava la pa-
perassa i treia números. Haviem pres una carretera co-
marcal, dreta, i el temps de fer un etxem, plam! el motoris-
ta que anava davant nosaltres va anar a parar dins la cu-
neta. Vam aturar el cotxo, mentre un altre, que ens seguia,
ho feia cent passes més endavant. Em vaig precipitar cap
a l'accidentat, prop del qual hi havia un basiot vermell:

-Si ha perdut tanta de sang, no el toqui! -cridava a les
totes el conductor de l'altre vehicle, que s'acostava co-
rrent.

El tití (malnom que donen a les províncies als ciutadans
de París) anava ben errat d'osques. El pagès, d'una tren-
tena d'anys, pareixia més sà que un gra d'all i, això sí, amb
dificultats, s'aixecava a poc a poc. En una paraula, que
tenia unes galtes tan inflades -a causa de la salut- que
sortien per l'orifici del casc. Se'l va treure justament quan
el tití li cridava, tot alarmant, que es tornàs a jeure:

-Punyetes -es va exclamar- em sembla que la roda de
davant ha rebentat! -apuntant cap al motoret que hi havia
prop d'un arbre.

-Una ambulància, i sobretot que no es mogui! -repetia el
parisenc, en plena excitació.

-Es pot sebre si era beaujolais? -vaig demanar al ber-

gant, mentre es treia una motxilla plena de botelles de vi.
-I del més bonet! -va ser 1a seva resposta, amb cara de

pena, com si no l'interessàs gens l'estat del seu motoret.-
Però em sembla que e la mitja dotzena de botelles
només n'ha esclatat una -va acabar, ja més reconfortat.

En comprendre la cosa de què anava, el tití s'endugué
les mans al cap i se'n tornà cap al cotxo, proferint unes pa-
raules incomprensibles. Aviat s'aturaven uns coneguts del
pagès i el carregaven dalt d'un jeep, amb el seu vehicle.
Només s'havia fet quatre esgarrinxades i la rebentada
havia costat una botella de vi.

Vam continuar el camí cap a Paray-le-Monial. Una
placa, a la casa on hi va viure, recorda que el 1690 hi
moria Santa Margarida Maria Alacoque. I que, després
d'una aparició de Jesucrist, havia consagrat la seva vida a
difondre el culte al Sagrat Cor. El Papa actual, gran viat-
ger, com se sap, hi va venir en peregrinació fa uns anys:
encara en queden cartells penjats.

L'església, que visitam abans de dinar, és prop d'un riu,
el Bourbince. El guia tenia tota la raó: permet, en efecte,
de ferse una idea d'allò que havia estat Cluny. Aquí el tu-
risme es tenyeix d'una altra tonalitat religiosa. Davant l'es-
glésia, a la vora del monument als morts de 1 91 4-191 8 i de
1939-1945, un servici permanent acull els peregrins, que
solen arribar en autocar.

En haver dinat, agaf el volant. Na Catalina aprofita per
fer una becada. El paisatge esdevé les antípodes del que
podia admirar dona Aurora per devers Establiments. A tot
estirar, la Valldemossa primaveral i podia recordar vaga-
ment el que ara travessam. La carretera, que torna a ser
dreta, avança enmig d'uns arbres altíssims, que no sé
identificar. Per mi, que la vegetació, exhuberant, vol dir
que sorn més a prop de l'Atlàntic que del Mediterrani.

A esxmes els boscos deixen lloc a sembrats o a
ques. lHi sol haver una bona dotzena de vaques, blanques,
enormes, darrera les barreres. És la cèlebre raça charolai-
se, molt apreciada gastronòmicament per l'alta qualitat de
la seva carn. Dalt d'una pujada, foradam una roda. El
temps de canviar-la i de seguir endavant, cap a La Chàtre.
Hi arribam devers les sis del vespre.

Justa la fusta, a la mateixa cantonada on hi ha la indica-
ció de Nohant, hi ha un garatge. Escrit en lletres grosses,
hi figura el nom del propietari: el senyor Bonnin. Una mica
abans, era una carnisseria que anunciava el mateix llinat-
ge. Davall la roda i el senyor Bonnin ens assegura que la
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podem recollir demà a primera hora:
-Per cert, el seu llinatge és corrent, per aquí? -que

deman.
-Ah, Bonèn (amb una e oberta, com la de terral és molt

corrent, sí senyor.
-I no té res a veure amb Espanya?
-I jo diria que no. Per aquí sempre n'hi ha hagut i aquest

país cau una mica lluny. que no és així?
L'home ens precisa, en fi, que el càmping «Solange

Sand» és a la sortida del poble, a alguns quilòmetres.
Aprofitam que som a La Chåtre, on en Leopardo li va cos-
tar la vida al coronel i2n , per comprar una mica de men-
jar. A causa dels ho(ar.s, demà haurem de triar entre visi-
tar el museu o la casa pairal. Les hores de visita (de 9 a 12
i de 14 a 18) ens fan anar una mica de capoll. El sopar el
farem després d'haver muntat la tenda.

El «Solange Sand», si no ho he dit, té un nuet que el vo-
reja. A més de cotxos francesos, que són els més fre-
qüents, n'hi ha d'alemanys, d'anglesos i d'holandesos.
Fins ara es poden comptar amb els dits d'una mà les pla-
ques espanyoles que hem pogut veure. Solien dur una B o
una M. La darrera lletra és justament la d'un cotxo aparcat
no gaire lluny de les dutxes. Ens hi dirigim, després de
comprar a recepció unes fitxes per a l'aigua calenta. Si no
n'hi posen, del calentador de gas sols en raja aigua freda.

Prop del cotxo madrileny hi ha un matrimoni jove, amb
dos infants. Un d'ells brama que no va de dutxa. Sa mare
el renya, davant la impassibilitat de son pare. Una mica per
veure què passa, li dic al menut:

-Sabes que a los nifios que no se lavan les echan al
río?

-Jo, masho, vaya corte que te ha dao el tío ese! -
s'exclama sa mare, mentre l'al.lot desapareix amb son
pare dins l'edifici-. La madrilenya té xerrera i ens conta que
el seu home és anglès. Vénen de veure la família d'ell i ara
ja tornen cap a la capital. Han vengut a parar al càmping
"Solange Sand- per pura xamba i , segons ens diu, no fan
comptes d'aturar-se ni a ia casa pairal ni al museu.

-Es que hasta los Madriles todavía falta mucha tela
-ens confia a tall d'explicació.

Una estoneta més tard compareixen els dos dutxats.
Abans d'anar a sopar prop de la tenda resulta reconfortant,
l'aigua calenta de la fitxeta. Així i tot convé no badar, per-
què en disparar-se la freda vos entren ganes de posar-vos
a córrer.

Antoni Lluc Ferrer

ifilYERS
5ANTA

MAIRMA

Joan i Maria

PERRUQUERS

Antoni Gelabert, 18 - Tel. 62 06 81
Descompte Carnet Jove



/ 16 	

GABRIELJOAN “FELIU»

LA PASSIÓ PER LES ARTS, FESTES, PEL POBLE»

LAssociació de la Premsa Forana de Mallorca i el Con-
sell Insular de Mallorca realitzen cada any un sopar-
homenatge a aquelles persones proposades per les revis-
tes associades que han destacat per la seva dedicació en
activitats per bé dei poble o que destaquin pel seu tarannà
i bonhomia popular. Aquest sopar és un senzill i humà ho-
menatge a aquestes «persones del poble que tan s'ho
mereixen. Aquest cop hem escollit a Gabriel Joan «Feliu»,
una persona per tots coneguda, disposada sempre a
donar una mà quan hi ha festes, quan hi ha qualsevol acti-
vitat lúdica o festiva, cultural, etc. Tots sempre hem vist a
Gabriel Joan per mig fent feina, pels Reis, per la Fira, al
Cor, a l'Escola de Música, a les festes de la Parròquia, a
l'Homenatge a la Vellesa, etc. En Biel un home actiu, un
home fora son, que ha donat moltes hores de la seva vida
per l'espai i oci de l'altre gent d'aquesta vila.

Una passió per les arts

En Gabriel neix el 25 de setembre de 1928 a Santa
Maria del Camí, aviat mor el seu pare, i als 5 anys —la
seva mare i una tia fadrina eren molt de l'església- ja feia
d'escolà i aviat formà part del Cor de nins del convent, del
qual als seus 14 anys ja tocava —com podia i amb més in-
tuició que sabers— l'harmónium. Anà poc a escola i acon-
seguí el que llavors anomenaven «Certificado de Alfabeti-
zación», pero el que el marcà de bon de veres fou assistir
a l'escola de Joan Joan «Cabitla», del qual begué una pro-
funda passió per les arts —pintura, esculptura, música,
teatre—, que sempre ha viscut i experimentat. Era un jove-
net d'uns 15 anys i ja era soci de les Joventuts Musicals de
Palma, fa fer teatre amb el grup del convent, i assistí a
classes de pintura, música, esculptura a Palma, on Coneix
molta de gent.

Un «impasse» de 10 anys

Devers l'any 1950, en Biel en té 22, i fins l'any 1962, es
dedica a fer feina i a viure. amb una colla d'amics artistes
fan gresca, van a tot concert de música, teatre, cinema...
tot, també divertir-se. Però retorna a la Vila, festeja, es
casa i com ell diu asseu el cap, aquesta serà una nova
època de fer moita de feina pel poble, surten iniciatives,
l'ajuntament «ye-ye».

Iniciatives d'animar el poble

Eis anys 63-64. i'èrpoca pop, neixen els eatles. I a
Santa Maria iluny de l'enrenou modern, un grup de perso-

nes joves —entre elles en Biel— muntaren activitats, entre
aquestes la Cavalcada dels Reis de 1964 —muntada en
serio— que la mogué amb en Pere Roca, Pep Martorell i
Benet Mas. Al mateix any i a més dels anteriors, amb Joan
Garcia i Margalida Capó, organitzen una Gran Exposició
d'Artesania i Comercial del Poble, que es repetí al 1965.
Durant aquests anys s'inicien les festes infantils
—cucanyes, pomes, la ceba, carreres de sacs, de globus,
etc.— i la Carrossa de Santa Maria del Camí, tot dins les
recuperades festes de Santa Maria del Camí
—Setembre—. També entrarà al Patronat d'Homenatges
a la Vellesa on durà un paper actiu.

Uns anys abans entrarà a formar part del Cor que creà
Francesc Bonnín, per Biel un gran i seriós músic, concre-
tament l'any 1962, des d'aquella data i ara ja en fa 28 sem-
pre ha format part del Cor Parroquial.

Serà devers l'any 1966 i fins el 1973 que serà regidor de
Cultura de l'Ajuntament, també són regidors Pep Martorell;
Benet MaS, Pere Roca, el que la gent anomenà l'Ajunta-
ment «Ye-Ye», per la joventut dels seus membres, per les
idees i ganes de fer coses que tenien. Entre les coses que
es muntaren són les fires, amb exposicions de dibuixos i
de plantes i flors, la privatització de les festes patronals
que al mateix temps agafaren molta anomenada a Mallor-
ca, són els anys de les grans revetles.

Actualment en Biel està vinculat al Cor, a la Carrossa i
Festes de Setembre, a l'Homenatge a la Vellesa, a l'Esco-
la de Música, totes aquestes coses les fan desinteressa-
dament i perdent o guanyant part del seu temps, per ell fer
això és d,sfrutar, és sentir-se bé, i també cansar-se, tenir
sovint maldecaps i preocupacions.

Un Pintor-Decoradoral carrer

Professionalment en Biel es considera decorador i es-
culptor-tallista, que era la feina que feia al principi amb
fusta, fent la part artística de mobles, etc. Però aquesta
feina entrà en crisi i es dedicà a la pintura d'interiors, a fer
rètols de comerços i de publicitat, a restaurar mobles an-
tics, etc. l també pintar amb pinzell, a loli , si be no li queda
massa temps i sols pinta un promedi d'un quadre anual,
així i tot té un personalíssim estil i preferències de colors,
ha guanyat el premi local i ei primer premi de Certamen
Vila de Santa Maria del Camí de Pintura.

Però en Biel fa ara mateix moita de feina al carrer o feina
no de profit econornic: com es ara cantar tocar l'harmò-
nium al Cor Parroquial, assisteix a tots els funerals i noces,
pensa que o ha cfanar a tots o a cap, i a vegades està can-
sat, na cleixat —com altres membres del Cor— coses
seves per ser-ni a l'Església.

D'altra banda forma part cel grup ae Teatre S'Escoleta,
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Als quinze anys ja liagradava el piano

que diu que malgrat figuri al programa com a Director no
és veritat, el grup funciona entre decisions de tots, si bé ell
s'encarrega més de la part de decoració.

També de forma desinteressada totd'una afegí empenta
i ànims per crear la Banda de Música, i col.labora amb el
director en l'ensenyança musical als alumnes de l'Escola
Municipal de Música.

Ja s'ha dit que fa la carrossa de la festa de Santa Maria
del Camí, que li duu hores i que li paguen el material que
empra, també col.labora en les festes en el que pot, mal-
dament sia arraconar cadires o penjar paperí.

D'altra banda forma part del Patronat d'Homenatges a la
Vellesa, encarregant-se de la part d'organització de la
festa.

Cal citar que a altres actes que col.labora com exposi-
cions per la fira, festes, a la cavalcada dels Reis, és com a
professional amb uns honoraris, però sempre hi dedica
més hores, li agrada, així l'estrella i el castell de la cavalca-
da dels Reis està fet a hores perdudes, a hores de dedica-
ció.

En Gabriel Joan, una dedicació a l'art: pinta i toca el
piano, però com a afeccionat, coneix els seus límits, ho fa
amb passió. D'altra banda li agrada truiar, fer feina perquè
les coses vagin bé, no és amic de figurar, de fet és així...
podem dir que Biel no voldria presidir, ni entregar trofeus,
ni figurar en públic, si però, a rera el cadafal, rera les gra-
des, animant i treballant perquè les coses surtin un màxim
de bé, sens dubte una personat del poble...

Bernat Calafat

NO TAN SOLS DE REPORTATGES
VIUEN ELS FOTÓGRAFS

F°T° Miquel
El tradicional Estudi Fotogràfic de Santa Maria, trobardsla més
variada oferta de materialsi serveis fotogràfics.
Vine a veure ns i ho comprovaràs.

FOTOGRAFIA
Revelat i còpies en color en 24 hs.
Ampliacionscolor tamanys especials.
Cópies color de diapositivesa paper.
Contactes color B/N.
Revelat de diapositiesen 24 hs.
Viratges.
Laboratori B/N.
Participacionsfotografies per noces,
baptismes, comunions, etc.

MATERIAL FOTOGRÀFIC
Pel.lícules color i B/N tots els formats.
Càmeres compactes 35 mm. (amb flash i motor).
Flashos.
Bosses de fotografia i video.
TrIpodesi accessoris 35 mm.
Papersfotogràficsi productes químics per lab. B/N.

ÀLBUMS
Per fotos amb fulles autoadhesives, plàstiques o de cartolina.
Per a arxivar negatius i diapositives.

VASESPORTAFOTOS
De metall (daurat, plata, or negre) metracrilat, fusta,
cristall mat amb pinses, etc.

MUNTATGE DE VASES
Vases estil.
Vases motllura de fusta (24 models)
Vases alumini (24 colors en superficies metal.litzades,
mat i lacrades).
Paspartú de vellut.
Emmarcatde tota casta de fotos, làmines, diplomes, etc.
Muntatge d' ampliacionssobre tauler.
Acabat Proter, indicat especialment per a protegir fotografies,
mapes, plànols, gràfics, diplomes, etc.

VÍDEO
Còpies de cine Super 8 a vídeo (VHS o BETA).
Duplicats (vídeo a vídeo).
Sonorització vídeo.
Titolacionsvídeo.

FOTO PROFESSIONAL
Reportatges 1° Comunió, noces i baptismes
Anniversaris.
Retrats d' estudi.
Estudi en exteriors(nou servici).
Carnets revelat instantani.
Reproduccióde fotos antigues.
Recordatorisfotogràfics.
Encàrrecs especials Iliurats en 6 o 24 hs.
Reportatgesde Vídeo.

T'ESPERAM

GUILLEM I MARGALIDA
Plaça Hostals, 57 (Estudis Miquel So/om)
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ- Tel. 62 01 39.
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UNA REALITAT MOLESTA
Aquest article és una reflexió sobre el món de la

presó, de la clelinqüénciai la dogradicció realitzat per
Maria Victoria Mercader (esmaltista resident a Santa
Maria), que impartí un taller d'esmalts a la Secció de
Menors de ia Presó Provincial de Palma.

Les mostres d'interes I preguntes formulades per distin-
tes persones soore un medi tancat i desconegut, com es la
preso, nTrian animat a comunicar als demes algunes ae
ies opinions extretes ae la meva curta experiencia de tre-
ball a aquest iloc: un mon tan aiiè a mi fa tant sois uns
mesos.

Analitzant aauest interes global per l'ambient peniten-
c:ari, he ooservat, en general. distintes postures. La prime-
ra, la d'un grup de persones que els interessa el pertii
numa i circumstancies dels aui viven privats de ilibertat. La
-segona, un grup que gauaeix ae major tranauilitat, pensen
que l'empresonament evita problemes al carrer i que la
justicia pateix ae poca ma dura. I per últim, aquells aue
senzillament senten curiositat per un tema. sobre ei qual hi
ha moit poca informació concreta, malgrat que uitimament
es debateixi mes.

Imagin que no estan resumides totes les postures DOSSi-
bles davant ei tema, pero si han estat les mes freaüents.
Me situu al primer grup.

No pretenc ter una apologia de la delinqüencia. però una
vegaaa vista la problematica des de dintre, els meus es-
quemes preconcebuts cauen davant el pes de la realitat
del contacte numa amb eis problemes i circumstancies in-
dividuais patides per cada una de les persones que, per in-
compiir la Llei, no poaen viure en llibertat.

Tots sabem que respectar ia Llei és una norma ae convi-
vencia social eiemental. S'ha o'intentar preservar ia vida
libertat aels ciutaaans que tantes vegaaes es veuen atro-
pellats, vioientats i maltractats en ei que es el més elemen-
tai. en ia seva pròpia dignitat personal, la seva integritat tí-
sica i ei seu Patrimoni.

Alguns oreim que les persones, • a mes ae castigar
—cosa que ja tan— haurien de ser rehabilitadores. institu-
cions aue no sois naurien d'apartar a lindiviau ae ia socie-
:at per espai a'un temps, sino que retornar-lo a a societat
en conacons reals de convivencia. Això es moit utopic,
pero crec que s'ha d'intentar aconseguir al màxim.

Consiaer que aquesta laea amb eis meals cisponipies
actuais es moit difícil, ja que eis pressupostos son
cients. eis reciusos viuen acaramuilats, les coi.laboracions
des ae i'extenor son escasses, etc. Malgrat tot existeixen
projectes ae rniilora a curt i llarg termini. Pero lapareil ae

l'Estat l a ourocnacia són lentíssims, i se troben amb pro-
blemes aue Porten un oblit i abandonament gairebé de se-
gles, al qual han estat sotmesos les presons.

La meva teina a la presó consisteix en impartir clases
d'esmalt a la Secció de Menors de la Presó Provincial de
Palma. Aquesta Preso i aquesta Secció. en concret, no
són llocs d'ambient excessivament agressiu, ni conflictiu a
l'actualitat, comparat amb altres centres oenitencians.
Pentura perque és un Centre on es tracta d'ocupar als in-
terns en activitats sociocuiturals i manuais. Aixi mateix,
s'ha de tenir en compte que les Illes, amb ia seva naturaie-
sa oberta al mar, sense grans ciutats, ni grans aglomera-
cions umanes. ni enormes suburbis, produeixin una menor
càrrega d agressivitat i violència.

Les nores de treball formatiu i ocupacional no són tantes
com seria aesitjable, però hi ha pona voluntat i preocupa-
ció de la direcció del centre per millorar ia situacio.

El producte del treball realitzat als distints tallers que es
realitzen a la presó de Palma, s'obté ae a venaa efectua-
da entre els mateixos reclusos de les distintes seccions
dintre ia propia preso. Tampé hi ha una vitrina al vestíbul
—on s'exposen els objectes realitzats— per una possible
venaa a visitants o familiars, també hi na una tenda que
comercialitza part de la producció.

L'mport de ies vendes es reinverteix en la compra ae
materiais, eines, etc. especialment en donar un petit in-
centiu economic a cada al.lot que trePaila ai taiier, que ser-
veix per despeses personals (tabac, segelis, retrescos,
etc.)

Per totes aauestes raons l'índex de contlictivitat es Paix
ai mateix temps es alt ei de participació a ies acnvitats que
se proPosen, inciús és satisfactori ei renalment laporai, es-
pecialment tenint en compte que l'assistencia es volunta-
na.

A la Secció de Menors hi ha ai.lots des de 16 a 23 anys,
quasi tots nan aelinquit per Ja seva aaaicc:ó a ia aroga.
Això ens conaueix a un tema que afecta a gran part ae ia
societat i que enriqueix moit ae ainers pocer a una aitra
part —més petita— d'aquesta societat.

La aroaa es un problema munalai, que va apareixer i es
mante per raons econorniques i politiaues. Avui en
aquest propiema s'ha escapat de ies mans ae ies qrans
esteres ae poder i n'han peraut el controi, causant un aels
pitjors mais ael nostre temps.

Amb eis beneticis que proaueix ia croga —administrat
per monstruoses muitinacionais— se creen i derroquen

Viver HORTUS
La major exposició de Mallorca

de plantes ornamentals

Taller:
Bartomeu Pasqua

Tencia:
Carrer Lla rg, Cjuii (ic CoailL-gra	 - rc I. ()'	 ""')



GUILLEM COLOMAR

Governs, es financien guerres, terrorisme i com a comple-
ment a aquest caos, afica a una gran part de la joventut de
tots els països en un estat de letarg i apatia, que fan d'a-
questa una massa fàcilment manipulable.

Aquests punts sabuts per tots ens solen portar a una es-
pèci e de postura d'impotència, preguntant-nos sovint
,Què podem fer davant una maquinària tan potent i tan

ben organitzada?
Jo, referint-me de nou a la presó, pens que molt poc.

Però ja seria molt prendre consciencia, no desentendre-se
de a realitat social de ies presons. Estan aquí al costat,
malauradament no es tenguin en compte.

La societat sol oblidar a les persones que separa d'ella.
Moltes d'aquestes dersones que separa d'ella. Moltes d'a-
questes persones una vegada complida ia condemna, re-
tornen al carrer. a a vida. Seria aconsellable pel propi inte-
rés de la societat. que aquesta, no es tancàs encara més
en ia convivencia amb els ex-reclusos, durant l'empreso-
nament ja han viscut un tancament d'aquesta societat. La
sortida al carrer depèn molt de l'acollida que faci la societat
al ex-reclús.

Les persones empresonades canvien, se tanquen en si
mateixos i tracten de defensar-se en un medi hóstil. El sis-
tema de la presó ho té tot previst, quan anar al llit, aixecar-
se, menjar, etc. La llibertat, malgrat la somnien, els ve
grossa i no saben que fer amb ella. A l'hora d'enfrontar-se
amb la sortida, de nou amb la vida, tenen una menor con-
fiança amb ells mateixos, una personalitat debilitada i pèr-
dua de la capacitat decissOria.

Parl fonamentalment del que he conegut: joves drogaa-
dictes, joves delinqüents, cada un d'ells amb nom i llinat-
ges, amb caràcter, amb families, moltes vegades poc o
mal estimats i que han començat a drogar-se —a xutar-
se— als 11 o 13 anys, abans d'aprendre tan sols a viure.

Les mares abans, quan el fill era petit, desitjaven que
cresqués sà i fort; ara, han d'afegir —per damunt de tot—
el terror a què se drogui, que caigui en un submón del qual
no en podrà sortir i del qual, si se'n surt, ja dura mitja v: la
perduda, i el que és més trist sense saber com ni perquc, i
entre paperines d'heroïna, xeringues i reixes.

Hi ha molta de gent que es troba en aquesta situació, i
que es demanen en què han fallat, d'altres que ni s'ho
questionen. Però tots destrossats primer per la perplexitat i
llavors per un incontenible sufriment.

No hi ha ningú que pugui estar segur d'una o altra mane-
ra, de no arribar-se a veure afectat per aquesta pesta dels
anys en què ens ha tocat viure.

La societat ha anat facilitant els camins per consumir,

“Alguns creim que les presons haurien de ser rijudointadores-

estam agatats pel tenir i ei poder, les il.lusions sanes i els
valors no materials són difícils de mantenir i inculcar, per-
què el medi que ens envolta no ajuda gens. De cada vega-
da més les imatges de l'individu poderós i violent, que
guanya sempre sense importar com ho aconsegueix, om-
plen les pantalles dels cimenes i de la TV. Els nins poblen
la seva fantasia amb uns models terribles per viure, i els
adults ens acomodam a una violència que essent real, ens
assembla ficció i que sols quan ens afecta d'aproo l'apre-
ciam.

Per tot això, cal lluitar contra corrent. Una ha d'estar
sempre alerta si vol elegir la seva pròpia vida, mantenir les
conviccions personals, i sobretot no hem d'oblidar les per-
sones que no han tengut tanta sort. Gent que per ells ma-
teixos o les circumstàncies que els envolten, s'han trobat
en un món tancat —la presó— del qual és molt difícil la
sortida material, social i personal. Si aquesta societat no
els dóna una mà, deixant ja d'ignorar que existeix realment
aquest grup de persones, col.laborant dintre la presó, r•:-
colzant a la gent quan surt d'aquella, donant una obortuni-
tat de feina, etc.

La societat que sovint qualificam d'iniusta i de què obli-
da, no és un ens estrany i anònim, sino que està formada.
un a un. per cada un de nosaltres.

Victòria Mercader

BARTOMEU CANYELLES, S.A.

Destii.leries

SANTA MARIA

Resolis - Herbes Foc i Fum

CADA DIUMENGE A SA PLAÇA	 Rei Sanç, 3 - Tel. 62 01 66
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SA PLAÇA
Raça Nova

MINYO
INFIINT

ESPORT
Plaça dets Ilostals, 13/ 15

Tel. 62 00 48

SANTA MARIA DEL CAMI

GRAN ASSORTIT DE
ROBA PERA GENT GRAN

MIQUEL SANTANDREU
*Vespinos - Mobylettes
*Moto - serra ECHO
*Aloto-cultor PIVA

3ernat de Sta. Eugènia, 1 26 - rel. 62 00 77

Celler:
Bartomeu Simonet, 4 - Tel. 62 00 68
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PREMIS 31 DE DESEMBRE
DE L'OBRA CULTURAL BALEAR

CONVOCATÒRIA 1988

L'Obra Cultural Balear convoca els PREMIS 31 DE DESEMBRE de 1988 amb la finalitat de re-

conéixer, d'estimular i de fer sorgir tot tipus d'actuacions, de comportaments i d'activitats encaminats a

afavorir l'ús normal de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida social i pública, a promoure la

cultura i a desvetllar i a desenvolupar la consciencia nacional pròpia de les Illes Balears.

PREMI FRANCESC DE B. MOLL

Destinat a premiar la persona o grup de persones, l'entitat jurídica o l'organisme privat que en

la trajectòria de la seva activitat hagi participat de manera destacada a les Illes Balears en la normalitza-

ció de la Ilengua, la cultura i la personalitat nacional.

PREMI GABRIEL ALOMAR

Destinat a premiar un treball escrit (llibre, informe, sèrie d'articles periodístics...) o audiovisual

(TV, radio, vídeo...) publicat o difós per primera vegada al llarg de l'any. Com a anàlisi, descripció o

divulgació, el treball premiat haurà de facilitar la comprensió de qualsevol aspecte de la realitat present

de les Illes Balears.

PREMI EMILI DARDER

Destinat a premiar iniciatives o experiencies en el camp de reducació, especialment orientades cap

a la normalització del català com a llengua vehicular de raprenentatge, la renovació pedagògica o l'edu-

cació medioambiental.

PREMI BARTOMEU OLIVER

Destinat a premiar una activitat individual o collectiva feta durant l'any que hagi contribuit a la

normalització lingUistica i a la difusió pública de rús del català, en un àmbit concret.

BASES

L Poden optar en aquests premis totes aquelles persones o grups de persones, entitats o organismes

privats que siguin presentats com a candidats per la Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear, per

qualsevol de les seves delegacions insulars o locals o per un nombre no inferior a tres dels seus socis.

2. Cada candidatura ha d'anar acompanyada d'un informe que justifiqui i raoni la proposta. Es presen-

tarà per triplicat a maquina o ordinador I a doble espai, a la seu social de l'O.C.B., carrer de la 1m-

premta. nüm. 1, pral., 07001 Palma (Mallorca). Telèfon: 72 32' 99. Fax: (971) 71 93 85.

Qualsevol persona, particularment, també podrà suggerir per escrit o per telefon, candidats a la Jun-

ta Directiva, la qual estudiarà el suggeriment decidirà en darrer terme si ha de ser pres en conside-

ració pel I arat. En el cas que s'accepti, la Junia Directiva elaborarà rinforrne.

4. El termini de la presentacic) de candidatures acabarà el 15/11/88, a les 20,00 hores.

5. El jurat dels PREMIS 31 DE DESEMBRE de 1988 estarà format per Miquel Alenyar, Josep M.

Llompart, Bartomeu Bennassar, Isidor Marí. Maria Barceló, Miquel Monserrat n Joan Miralles,

6. El premi consistirà en una escultura elaborada expressament per Pere Pavia t un diploma acreditatiu.

7. El veredicte es farà públic clurant el mes de desembre de 1988 en un acte social.
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Josep Maria Sirvent

UN ESCULPTOR AL NOSTRE POBLE
Més d'un quan miri la foto, ha pen-

sat, «jo el conec a aquest jove!», i clar
que Si! Més d'un des de fa una tempo-
rada l'haurà trobat sovint passejant al
seu ca. Emperò, qui és? Per això hem
decidit fer una d'aquestes xerradetes
que ens agraden fer.

Quan vaig posar eis peus dins ca
seva vaig quedar sorpresa. davant
meu tenia en Pep i a seva obra, una
obra d'apariencia rígida i forta. Ell me
va oferir que m'hÎ acostas, que
:ocàs tot va ser moviment. vaig que-
dar espantada a'aqueiles peces tan
grosses i feixugues i que alhora po-
guesin teftr aquells moviments tant
àgils.

Ens asseim ai ben davant cruna
tassa de cafè. Les escuiptures ens
contemplen des ae l'altre aiguaves de
!a casa. ara ja totes juguetones, ja
han perdut aqueila rigidesa des de
que en Pep m'ha demostrat que es
moven. Li deman com arribà a Santa
Maria, em conta que estaven cercant
un lloc no massa enfora de Palma,
aquí trobàren aquesta casa on viven.
Em diu que malgrat ser català ja du
sis anys a Mallorca, i ja en fa quasi
dos que s'instal.là a Santa Maria.

Quan li deman.quin temps fa que es
dedica a la esculptura, somriu, un so-
mriure molt curiós ja que aquest gest
li il.lumina la cara, ja que el seu caràc-
ter es més be seriós. Va començar fa
ja temps, primer durant els estudis de
Belles Arts a Barcelona, després a
França, els completa aqui a Palma a
l'escola de pintura de Xim Torrens,
aquí em sorprèn i li deman quina rela-
ció té l'esculptura amb la pintura, i me

diu que a l'escola treballà molt el di-
buix, la qual cosa és molt important
per fer el projecte de les seves obres.

Es molt agradable xerrar amb en
Pep ja que ens acompanyen la seva
dona i la seva filleta. l poc a poc m'afi-
ca a aquest món de l'esculptura, que
en un principi em resultava molt difícil.

Quan li deman quin tipus d'esculp-
tura fa, intent parlar d'un tal «Cal-
der» i davant l meva cara de sorpre-
sa, en Pep adopta un altre caire i me
diu que el que vol fer es «una esculp-
tura mòbil, perque la gent participi, no
és simètrica, és surgida com una
reacció contra la figuració..» Els ma-
terials que empra són nobles com
fusta, pedra, bronze i ferro, totes de
dimensions grans tant d'interior com
d'exterior.

Em diu que vol resaltar la gran
ajuda que té del ferrer Gori.

En Pep no és un artista precipitat i
sortirà amb uns bons fonaments fora
mida. No ha fet exposicions de mo-
ment, però ens comenta que a l'octu-
bre en realitzarà una a la Sala Pelai-
res i a la segona quinzena de Març de
1989 una altre al Claustre de Sant An-
toniet.

Em despedesc desitjant-li sort. l ja
a ca nostra entre cella i cella em
deman qui sera aquell -Calder», el
cerc a l'enciclopedia i el trob, és un
gran esculptor nordamericà, i malgrat
els materials que empra en Calder
son diferents, té un gran punt en
comú: el moviment, la seva esculptu-
ra ens fa participar.

MAC
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UN ARBRE:

.EL PI (PINUS HALEPENSIS)
És l'arbre més abundant de les Baiears, que creix des

de vorera de mar fins els mil metres d'altària.
Són arbres que oscil.len de 15 a 20 metres d'alçada,

amb unes trossades força irregulars. Tant pot esser amb la
soca dreta i esvelta, com tombada, forçada o fins i tot aja-
çada pel vent. Amb capçades rodones o esclafades. S'a-
vesa a tots els terrenys. ce sien silicis o calcaris, canviant
les coloracions de ies fulles d'un verd fort a un verd fluix.
L'escorxa del pi blanc és rica en tanní.

El fruit son les pinyes, còniques que pengen de les bran-
ques, i són verdes quan són tendres i rogenques quan han
madurat.

Són arbres sensibles al fred, que no resisteixen les gela-
des fortes. Els agrada la calor i molta de llum. Se'ls coneix
corri a pins blancs, pi garriguenc o pi bord.

És curiosa una deformació produïda per un fong paràsit,
que fa creixer una branca de l'arbre esfèricament, de ma-
nera molt espesa i atapeïda, coneguda com «empelt de
bruixa».

El creixement normal del pi és de grans matolls. Queden
baixos si no esporguen les branques baixes, per tal que
vagi agafant fesomia d'arbre.

El gran enemic del pi és la processionària, que és una
oruga d'una papallona (Thaumetopoea pityocampa), la
qual per la seva voracitat ha provocat greus destorbs per
tota la Mediterrània.

Del pi se n'aprofita la seva fusta. Ha estat emprada per a
la construcció naval, les branques baixes (feixines) pels

forns, la resina (reina) per fer pega. Els forns de pega es
deien pegueres, d'aquí ve el nom de Peguera, a Calvià.

Hi ha altres pins a les Balears, com el Pi pinyoner o pi
ver (Pinus pinea) amb alguns exemplars per Mallorca.

Un altre s'ha descobert fa poc a Llucmajor (Pinus ceci-
liae), amb les branques cap amunt molt més verticals, amb
aspecte de xiprer.

Carles Barcelona
Mestre Jardiner
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D'énçà del desenvolupa-
ment industrial i comercial

ha nagut aiguns oficis
due s'han deixat de banda.
carboner ev at e r
d'aitres, empero ni de mar-

ha resistit ara. dra-
s,.:es a

cc,,ncenc:acio
:.stètica. ústa vivint L:na

rr31

/alq comencar per ca-
3ualitat. teia feina a una
jbra on bi havia un mar-
ger, va haver de menester
jn manobre. vaig parlar
amb ell, ens entenguerem
i endavant.

Per casualitat en Barto-
rneu ha anat conint un
ofici que ara no vol amo-
ilar.

Jo feia de manobre i
quan podia ajudava al
mestre a picar pedra o a
collocar-les, era l'Unica
manera cfaprenare, el
meu mestre era major i
aviat se va jubilar, me
vaig haver de posar a fer
feina tot soiet, sense
gaire experiencia.

\lomés ha ret amitgeres i
quasi mai seques, i no na
fet mai cap marge per aixo
se matricuià a l'escola ae
margers ae Sólier.

Aquesta escola ta poc
que funciona, pareix que
enguany està tot ben pre-
parat.

Als alumnes ens faran

la munranva

toexcloure's.
El sistema capitalista

enganxa a tothom, arras-
sa tot ei que troba, o t'en-
vàs a viure a la muntanya
amb una cabra com un er-
mità, o quedes i seguei-
xes el joc, no hi ha més
sortides.

Fen Tomeu pariar de po-
!tica es perare ei temps. Hi
na molta brutor. alu, fa uns
anys pentura ni navia iloc
per l'utopia, ara sembla que
j a, no.

El PSOE, s'ha aliat amb
els doblers, amb el capi-
talisme, a mi particular-
ment, me va decepcionar
molt, ara ja no, he com-
près que tot és una bru-
tor.

Rilld'emigrats castellano-
parlants, sempre l'he cone-
gut parlant en català, i de-
fensant el seu país i la Ilen-
gua.

La cupa de què es perdi
el mallorquí la tenim els
mallorquins.

No hi ha solucions Der
a liengúes moribundes, a
Ciutat quasi ningu xerra
en català i és que amb
tanta immigració, tant de
«guiri» i tanta cruor no hi
ha qui s'aclari.

Parlant del problema lin-
güístic, me diu que el pro-
blema ve de tiuny, i a'aitres
terres, no se tractava ae fer
adaptar als immigrats. sino
de corregir eis deseauilibris
de ia seva societat, evitant

emigració.
Les idees ben clares ae

cara al tema nacionalista.
Això no és Espanya ni

ho ha estat mai.
Escoitant musica, rock

radical basc, és una de ies
poques mogudes musicals
compromesas i dununcia-
dores, lluiten en contra del
sistema establert i fan apo-
logia dels desequilibris,
tares de la societat.

Pere Calafat

Li aqra0a moit anar d'excursió a

un contracte de feina i
ens pagaran un poquet i a
canvi noltros ferem cr --
tes obres públiques, co n
l'any passat el camí del
Barranc enguany arreglar
el cami de Deià.

Un nome crític amb ei
sistema, quan una persona
veu que no pot fer res, que
tot es igual, només pot
prendre dos camins, partici-
par oe ia societat ho au-
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EL SANTA MARIA A LLICA NACIONAL

Com a gran notícia aconteixement. oodem donar
per ret i segur. que al 000le ae Santa Mana hi naurà
un equito ae tutboi aue iugara a categoria Nacional de
futbol. Ei Santa Mana Atc. Femeni orendra part
aquest any a ia maxima divisio de tutbol femeni d'Es-
panya. Degut a ia poca competitivitat i manca d'e-
quips a ies lles en aquest esoort. a airectiva d'a-
quest Cub es ia orcoosar ;a possibiiitat de ooaer
jugar amo :a resta a'eauips ae tot el territori nacional.
En princ:oi no oareixia mott c:ar. ja que ies costes
eren moit eievaaes peis eQUIOS ae les illes. Es oosa-
ran en contacte amo a teaeracio de futbol femeni.
s'estuaià ei cas. es aemanaren ies oertinents sub-
venc:ons ais organismes oticiais. s va aecidir aue
n cas ce que ni haaues un eaulo amo un rninim ae

--iaranties oer oaer •eure uns !'esuitats o paoer
lIgne es tiraria enaavant amb ei pro:ecte. Per aixo.
nan titxat a iugaaors aei Juventut Bunvoia. que junta-
ment amo ies aei Santa Maria. poren ter un equip

comoetitiu. Degut en aquest :ema i a la falta de
equips. ha quedat susoesa la liqa de Futbol Femení
Balear. dedicant-se exclussivament la tederacio
Santa Maria. Pareix esser que a Oirectiva formada
pel Seu oresiaent en oni Sion. Pere Mulet. Miquel
Ponset i i'entrenaaor Andreu Borras. nan nagut
desembutxacar una :orta suma de es seves butxa-
ques oeraue tot aixo tos oossibie. ia aue les suoven-
cions aemanaaes aixi tct no eren suticients. Esoe-
rem que l'aventura arribi a bon cort. :a que el que na
tet aauest coliectiu ae Persones es un estorç mai vist
al nostre ocole aue mereix tctes ies nostres consi-
aeracions. No caaa aia un DOt anar a veure el Santa
Mana iugant ccntra ei Barca. Ecoanyoi o ei Camoió
d'Esoanya.

Qui sao. al vegaaa amo el suport ae tots un aia
porem veure ei nom del nostre poole el mes amunt
possible.

ESTUDI FOTOGRAFIC 

OFERTA ESPECIAL
EN CADA REVELAT 1 COPIES Li DESCONTAM

300 PTES. I LI REGALAM UNA AMPLIACÓ 18 x 24

SollsCOor
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PlaçaJaume III
Tels. 62 04 74 - 62 01 52 - 62 06 70

MARCS
QUADRES
MOTLURES

Quarter Niè
Tel. 62 01 26

	  cm,ltwr -3 / 25

BREU REPÀS
Acaba de començar la temporada i no és massa el que

podem dir de la mateixa, encara que sí es poden nomenar
dos equips que han començat amb molta força. L'equip ju-
venil ha tengut un inici veritablement arrollador i sorpre-
nentment agradable. Recordam tots els greus problemes
que varen tenir ja els components de la plantilla amb l'en-
trenador, que va haver de dimitir. El President a la presen-
tació ja va haver de xerrar amenaçant de què el que no es
portàs bé esportivament seria expulsat del Club. Es va
canviar l'entrenador, i en Toni Estaràs, vell conegut de l'a-
fició Santamariera ja que va jugar uns quants anys amb el
nostre equip va agafar les riendes aels juveniis. Els resul-
tats sorprenents. Pareix que han canviat la plantilla. Tot-
hom va als entrenaments. han jugat tres partits, dels quals
sols han empatat un i guanyat els altres dos. Resultat, van
tercers a un sol punt del líder i amb sèries aspiracions de
pujar a l'altra categoria de seguir així com fins ara. Repe-
tim, una agradable sorpresa.

Igualment d'aqradable així com ha començat la lliga l'e-
quip Amateur. Sols han jugat un partit, però el guanyaren
contra el Santa Margalida per un contundent 3 a 0, el que
ha fet possible que l'equip ja començàs líder de la taula. Ja
hayiem comentat la pretemporada d'aquest equip i la se-
rietat que tenien els jugadors per anar als entrenaments i
fer les coses el millor possible.

De les categories inferiors com quasibé sempre no cal
comentar gairebé res, ja que segueixen amb la seva línia
habitual d'aprenentatge i fer feina amb molta d'il.lusió, tant
els jugadors com els seus entrenadors. Sols resaltar que
aquests al.lots de seguir així ens asseguren la continuïtit
del futbol i esport. al nostre poble, perquè un any darrt. a
l'altre van pujant de categories fins al dia en què jugaran
amb l'equip Amateur. Darrera ells imaginam que en ven-
dran més a fi de què la roda no aturi mai. Els objectius de
fomentar la pedrera per part de la directiva es van complint
i pareix que tendrà continuïtat.

REVISIONS MÈDIQUES
A la darrera edició de Coanegra, comentàrem el pro-

jecte que tenien pensat conjuntament el Bàsquet
de fer passar a la totalitat de les seves plantilles per

unes revisions mèdiques periòdiques. Pareix que ja
han arribat a un acord les dues entitats esportives amb
en Jaume Campomar, metge de la nostra viia, i ja
començat a fer les primeres. En	 -evisiens
es fan al més petits, i consten de revisar princIpaimenr
pes. talla, pulsacions i pressió arterial. En el cas de due
qualque jugador no tengués les seves funcions no;'-
mals, passat un temps prudent haurà de tornar passw
revisió. En cas de reincidir, s'avisarà als con - :-.parents
pares i fins que no estigui bé no podrà tornar 	 o
trenar degut ei perill que això suposaria.

Creim que ha estat una mida encertada per part de
les dues entitats, ja que d'aquesta manera es poden
evitar problemes que en principi no semblen greus però
que poren esser-ho a llarg plaç. La quota és assequible
per part dels dos Clubs i la decisió ha estat un gran en-
cert. D'aquesta manera, pares, jugadors i tots podran
estar més tranquils. Una iniciativa que mereix tots els
aplaudiments.

La temporada ciclista ja el club està procedint
ha acabat pel que fa a les aquest dies a l'adecenta-
competicions oficials i el ment de la voltadora de
Club Unió Ciclista Santa Can Andria i anuncia que a
Maria -Consport anuncia partir del dia 18 d'aquest
que el sopar de cloenda es mes d'octubre cada dimarts
celebrarà el proper dia 18 i dijous a partir de les 19.30
de Novembre si no sorgei- hores hi haurà llum a la
xen imprevistos. Igualment, pista.



Els participants al curset ens mostren les seves medalles i els seus diplomes

CAIXA DE BALEARS 
"SA NOSTRK

magatzem de materiais de construcció

Gabriel Mesquida, 1 - Tel. 62 02 30
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CURS PER A ADULTS ESTIU 88
Enguany, com és costum des de

que es va obrir la piscina municipal,
ara fa tres estius, s'ha celebrat el 111
curs de natació per a adults. Com
cada any, han estat molts els apre-
nents que han començat, i no tants
els que per un motiu o l'altre no l'han
pogut acabar. Aquest estiu va comen-
çar un grup de quinze (quatre homes i
onze dones), però de fet l'assistència
a cada classe era d'uns nou o deu.
Hem de subratllar, però, que aquest
grup s'ho ha pres amb molta d'il.lusió i
interés.

El curset va començar dia 26 de ju-
liol, i va acabar dia 13 de setembre; va
durar, per tant, un poc més d'un mes i
mig. Els dies i les hores han estat les
mateixes que els dos cursos ante-
riors: de dilluns a dijous, i de 20 a 21
hores. Aquest horari ajuda als apre-
nents que durant el dia fan feina, que
el vespre pugin aprendre a nedar.
Una vegada acabada la classe, els
assistents al curset disposaven de
mitja hora més per fer el què volgues-
sein dins la piscina. Hem de dir que
durant l'hora del curset la Piscina Mu-
nicipal també estava oberta a totes
aquelles persones que hi anaven a
nedar pel seu compte; ja que durant'
les hores d'utilització de la piscina és
pràcticament impossible poder nedar
amb tranquil.litat degut al trui i la ju-
guera dels nins, que són els que van a
ia piscina amb més freqüència.

Alguns dels aprenents ja és el ter-
cer que han vengut, hi han fet molts
de progresos. Els que han començat
enguany també els ha anat molt bé, i
segur que si eis propers anys conti-

nuen es posaran al nivell dels altres.
Dels dos primers cursos de natació

per a adults que es varen fer, s'en va
encarregar el Monitor Nacional Tolo
Mateu, però enguany, per notius de
feina no ho ha pogut fer tol sol, i per
poder realitzar el curset amb tota nor-
malitat ha vengut també la Monitora
Nacional Antònia Moià.

Com ja és tradició, en ei curs de na-
tació, per fer l'acte de clausura varen

anar a sopar al Bar Comerç, on el va
fer l'entrega de medalles i diplomes a
tots els assistents al curset. Esperam
que l'any que ve s'hi animi més gent a
participar.

Donam moltes gràcies a l'Ajunta-
ment que ens cedeix les magnífiques
instal.lacions de la piscina municipal
per a poder realitzar el curs d'adults.

Antònia Moià i Tolo Mateu,
Monitors
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BÀSQUET

:gualment que el futbol. la tempora-
da de bàsquet no ha fet més que co-
mençar. Sis equios comoonen aauest
any ia totalitat de les olantilles del
nostre poble.

L'equip Senior Masculí. aquest any
ha estat format sols pels que han vol-
gut continuar en competició. i és una
,ncOgnita el que pot fer en aquesta

malgrat les ganes que estan po-
sant els components de la plantilla.
Recordam que aquest equip i degut a
-ares circumstàncies a més de greus
oroblemes a la olantilla. el darrer any
va perdre la categoria. Aquest any no
es pot pensar en recuperar-la, perquè
com ja hem comentat, la plantilla està
comoosta sols per aquells que nan
Jolgut continuar. a més d'inconoora-
c:ons de qualaue jugador dels eguips
, nfenors. Si bé en principi l'aspiració
d'aquest equip es mantenir la catego-
na ma: es oot sebre ei aue farà, i per
3IXÒ no adelantarem aconteixaments.
cercue cao a possioriitat ce aue ens
,Jonas una sonoresa.

jequip Senior !=emen: ro ‘ra co-
-ercar massa De ia iliga. ;a que va
serare contunaentment davant e: po-
•ent Jovent de Pairna.	 totes mane-
es aquest Dart:t .a es poala aonar
:om a Deraut a aue eaulp c:utaaa es

mes Dotent ce ia iliga. Ara ventaole-
--ient es quan comença a1:,ga De:
'ostre equip i es cavant tots eis altres
uan naura ce cemostrar el seu

t2na notic:a curiosa pei que ta
aquest equip. es ei droplema»

aue te l'entrenaaor eis c..dumenges a
'hora ce tormar ia planthla, ,a que na

ceixar cues ;Jgacores sense
socer vestir-se, ,a que a nova reg:a-
-nentaao sois permet annear a cues
Jgaaores a: banquet i i nostre equip
en te aotze. Eviaentment es una pega
ue imag:nam Lentrenaaor agreelx.
ue aixo vo: c:r aue oot contar arno

Jna plantilla extensa i mes compieta
cue els altres anys. ,maginam que n:
laura entrenaaors a altres equips que
,a voldrien tenir aquest proolema.

Referent ais aitres equips, amo ia
•'nea napitual ce semore, es a d:r. a
fer un paper c:gne a es seves QOSSI-

,ntentar mfflorar aia a cia.
El Juvenli mascul: Dareix que es un

equip que te Dossiointats, ,a cue e:s
seus components son moit joves
posen :Hus:o inoites ganes. no es
gens rar passar un ala oel Camp Mu-

nicioal i veure molts dels seus compo-
nents iugar o tirar a la cistella, malgrat
sigui un dia en que no tenguin entre-
nament.

Pensam que aixa ja és una dada a
tenir en compte dins aquest equip i
demostra com son els seus jugadors.
En els partits en aue ha iugat els re-
sultats han estat satisfactoris i ei joc
deplegat convincent. Esperam que

sequelx: la ratxa.
Pel que fa referència als mes petits,

els dirigents sempre intenten motivar-
os perque segueixin amto la seva
ii.lusió i ganes de jugar al basquet.

Com sempre eis resultats son el
que menys importa i ei que val es
aprendre Der anar pujant de categoria
amb garanties i assegurar aquest es-
port pel futur.
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Porc al curry, i crema de castanyes,
dues suggerències molt atractives per
cuinar demà, són el dos plats que ens
ha ensenyat a fer en Joan Maiol, gran
afeccionat a la cuina.

PORC AL CURRY

Ingredients per a quatre persones:
-1/2 kg. de magre de porc.
-Una agrapada d'ametlles torrades
-Una llesca de pa fregit
-Brou de pollastre
-Un iogur natural
-alls i julivert
-curry

Preparació
Primer de tot hem de fer una picada

dins un murter amb el pa fregit, 2 ò 3
alls i les ametlles torrades.

Apart hem de fregir la carn tallada a
daus, i quan sigui ben fregida la posa-
rem dins una greixonera. Per damunt
la carn hi posarem un parell de culle-
radetes de curry, (al gust), i ho tapa-
rem tot en el brou de pollastre. Ho re-
menam tot i ho deixam bullir uns 15
minuts. Passat aquest temps hi afe-
gim lo de dedins es murter i el deixa-

rem bullir uns 20 minuts més. per aca-
bar es posa el iogur, es remena i ja
està Ilest per servir. S'adorna amb fu-
lles de julivert, i es pot acompanyar
amb arròs blanc.

CREMA DE CASTANYES

Ingredients:
-1 kg de castanyes
-3 cullerades de llet condensada
-3 ous
-1 cullerada de mantega
-1 copeta de conyac

Preparació:
S'han de pelar les castanyes des-

prés d'haver-les torrades dins el forn
durant 8 minuts. Es posen a bullir amb
mig litre d'aigua i la mantega, una
mitja hora, després es passen pel
passapurés. Es mescla el puré de
castanyes amb els vermells d'ou, el
conyac, la llet condensada i els blancs
d'ou al punt de neu molt fort. Es
col.loca la crema dins copes de vidre i
es deixa refredar dins la gelera fins el
moment de servir-lo.

M.M.C.




