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EDITORIAL

DUES PASSES, ENDAVANT, UNA ENDARRERA

La Llei d'Espais Naturals (LEN)
aprovada pel Parlament Balear la
passada legislatura va posar fi
a una etapa de la nostra història
marcada per les batalles constans
entre el moviment ecologista i al-
gunas promotores urbanístiques per
presservar o edificar alguns espais
naturals que havien escapat del
primer boom de la construcció. Sa
Dragonera, Es Trenc, S'Albufera,
Sa Canova, Capocorp o Mondragó són
topònims que han quedad per recor-
dar una lluita col.lectiva i desor-
danada, incapaç de frenar el desor-
dre que imposava la lògica de les
inversions, mancada d'unes direc-
tius d'Ordenació del Territori
que harmonitzassin el creixament
i la conservació del patrimoni comú.

La Llei d'Espais Naturals no
organitzava el territori de les
Balears, no ens permitia saber que
podíem fer i on podíem fer-ho, pe-
rò almanco delimitava els espais
on no podíem fer determinades cons-
truccions, almanco presservava una
part substancial del nostre paisat-
ge. No era la terra de Canaan, per?)
era una passa endavanant en la tra-
vessa del desert.

Ara, el Parlament Balear, a ins-
tancias del grup PP-UM, ha iniciat
els tràmits per modificar aquella
llei. Els arguments de la majoria
són ben valits: el text vigent de
la LEN presenta unes equivocacions,
uns errors que s'han de subsanar
per no perjudicar interessos legi-
tims. Seria necessari estar-hi

d'acord si els diputats del PP-UM
haguessin explicat, un per un, els
errors que han detectat a la LEN
i si justificassin cadascun dels
retalls que proposen.

No ho han fet, i aix6 ha obert
la veda de les sospites. L'experi-
Incia ens fa veure interessos par-
ticularment inconfessables darrera
cada quarterada usurpada a la natura
darrera cada paisatge furtat a les
generacions futures. Més quan el
text presentat pel PP-UM és parti-
cularment impresentable, amb errors
que delaten presses i amb uns ma-
pas indesxifrables que fan imposi-
ble el debat. En alguns casos, els
retalls són tan grans que just els
explica la demagògia o la venjança.

Si la LEN ha de reformar-se és
necessari el consens. L'Ordenació
del Territori no pot ser moneda de
canvi, no pot estar en mans de tràns-

fugues ni pot ser imposada per les
majories. No podem malbaratar els
mapes cada quatre anys en funció
dels resultats electorals. La se-
guretat jurídica demana estabilitat

Després de nou anys d'autonomia
encara no tenim aprovades unes Di-
rectrius d'Ordanació del Territori
previstas a la Llei. El present i
el futur són plens d'incertesa.
Terra i ciutadans cohabiten sense
cap llei que els empari. , Mai no
saben que passarà dama. La LEN va
ser una passa endavant. Ara no hau-
ríem de tornar a Egipte.

Editorial conjunta de les publica-
cions de Premsa Forana de Mallorca.
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C.V. SANT JOAN

El Club Voleibol Sant Joan, el
passat dia 6 de novembre va cele-
brar una Assamblea General, amb un
unic punt. Elecció de nova Junta
Directiva. En aquesta assamblea ha
va haver bastanta aussencia de socis
en la qual se va decidir formar
una Junta Gestora que estará Pre-
sidida per D. Ernest Mas Miró i com
a Secretari D. Francesc Juan Nigorra.

La junta Gestora
reuni el passat dia
per tractar el temes
la temporada 92-93,
i presentar els equips que formaran
part aquest any del C.V. Sant Joan.
En el tema de socis sa va acordar
posar una cuota fitxa de 1.200 Pts..
per poder fer front a les despeses
de fitxes i arbritatges de l'equip
Juvenil i de 2 1 Divisió Absoluta.
Per altre banda l'entrenador del
Club será Nino Company, amb l'ajuda
d'en Martí Bauza Jaume, i pels equips
inferiors tenim l'ajuda de les ju -
gadores juvenils i absolutes. Els
entrenos se fan els dilluns, dimecres
i divendres de les 630 a les 8 H.

Els equips que competiran en
promoció serán els seguents:

Benjamí Femeni: Antònia Aguiló Bonet,
Catalina Maria Bauzá Bauza, Catalina
Bauzá Gual, Maria Isabel Ferrer
Matas, Bárbara Maria Mieras Bennasar.

Benjamí Masculí: Bauzá Fiol,
Mateu Català Artigues, Joan Company
Santos, Sebastià Matas Mayol, Jaume
Ramis Gual.

Alaví Femaní. Bárbara Barceló Roig,
Catalina Maria Gayá Sansó,	 Joana
Matas Jaume, M 1 Magdalena Torrens
Jaume, Margalida Vidal Alzamora,
M 1 del Carme Alzamora Bauzá, Rosa
Maria Ferriol Martorell, Antònia
Galmés Matas.
Infantil Masculí: Berndí Ferrer
Matas, Antoni Gaya Rotger, Jose
Andrés Mariño Pocoví, Juan Carlos
Pascual Tovar, Pablo Pascual Tovar,
Joan Pere Roig Roig, Guillem Company
Bauza, Josep Florit Antích, Roberto
Garcia Provenzal, Arnau Matas Majol,
Miguel Angel Pascilal Tovar.

Infantil Femení: Maria Galmés Matas,
Catalina Gomis Dalmau, Maria Jaume
Jaume, Catalina Munar Caimari, An-
tónia Torrens Jaume, Maria Sorell
Montrroig,	 Antónia. Ferrer	 Matas,
Margalida Bauzá Mas.
JUVENIL FEMENI: Maria Bauzá
Margalida Gaya Rotger, Maria
lena Bauzá Morey, Antònia
Matas, Xisca Gomis Dalmau,
Oliver Matas, M. Magdalena
Catará, Maria Riera Veny,

2q - DIVISIO ABSOLUTA FEMENINA: Maria
Bauza Gaya, Maria Company
Margalida Font, Maria
Bauza.,	 Maria
	

Ordines
Catalina	 Torrens	 Jaume,
Oliver Matas, Margalida Gomis

L'equip	 juvenil	 femení 	comença
la lliga dia 21 de novembre i el
de 2 1 Divisió absoluta comença el
dia 28, el proxim mes	 publicarem
el calendari de	 la temporada de
tots els equips.

Sant Joan, a 16 de novembre de
1.992.

NAIXEMENTS

La llar de Gabriel Mas Gomis
( mecànic ) i de Cati Jaume Bauzá
( funcionaria de la Tesoreria de
la S.S Y es va veure alegrat el
passat dei 13 de Novembre, amb el
naixement de la seva primogenita,
a qui s'impondrá els noms de Rosa-
Maria.

Joan Company Roig, va neixer
el passat dia 23 d'Octubre. Es el
segon fill del matrimoni format per
Joan Company Bonet i Cati Roig Bauza..

La nostra més efusiva felicitació
a aquets dos joves matrimonis, felicita-
ció que feim extensiva als padrins
i altres familiars.

Bauzá,
Magda-
Fullana

Juana
Nicolau

Pilar
se va tornar Sansó Fuster.
15 de novembre
de socis per
i confeccionar

Nicolau,
Alzamora

Miralles,
Antònia
Dalmau.
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UN NOU RELLOTGE DE SOL

Baix de les dirctrius de l'en-
_ginyer D. Rafel Soler, l'empresari

	

comerciant	 santjoaner	 Francesc
Gaya Mayol ( Mayol), té previst
instal.lar pròximanent a la façana
de la seva casa un rellotge de sol.
El rellotge será instal.lat concre-
tament en el xaflá i cap de cantó
dels carrers Bellavista-Consistori.
Una iniciativa la de Francesc Maiol,
que hem d'aplaudir, ja que el re-
llotge, com qualsevol obra d'art
a l'exterior és en certa manera un
poc patrimoni de tots, i la taula
o "esfera"fl'aquest rellotge de sol,
és una artistica talla, esculpida
per un escultor de qui no recordam
el nom, però molts voldrien poder
tenir a la nostra façana.

GIMNASTICA A LA CASA DE CULTURA

Un grup d'animoses santjoaneres
han iniciat recentment unes sessions
de gimnástica de manteniment, que
en que no tengui carácter "oficial",
és seguit amb interès per les par-
ticipants. Una de les animadores
es Joana Matas de "Sa Nostra" ),
que us podrá informar amb més detalls
dels horaris (nocturns) i dies de
la setmana en què es fan les sessions
de gimnástica.

TORRADA- 92

La festa popular que tingué lloc
el passat dia 7 de Novembre baix
del nom "Torrada del 92", va tenir
tres "epicentres": les places "des
brollador" (antic pes), plaga "Nova"
o "des Centre" i plaga "Vella" o
baix del campanar.

La Torrada-92 fou organitzada
pels cafés i bars de Sant Joan i
la gent pogué anar d'una part a l'altre,
comprar i menjar botifarrons, longanis-
ses i ventresca torrada, a més dels
hunvdls'Y. orellanes i ballar o
escoltar els grups musicals Carrutxa,
Felani i Europa-3

INSEGURITAT CIUTADANA A SANT JOAN

Si a la revista del passat mes
i reproduíem unes declaracions del
Policia Local Nino Company, en què
es parlava de l'abséncia de proble-
mes de seguritat ciutadana, aquest
mes hem de recollir diverses notí-
cies completament negatives damunt
aquest aspecte.

Robo d'una cartera. El divendres
dia 20 de Novembre, li fou robada
la cartera de dins el cotxe, a Mont-
se Sansó l'esposa del mecànic Ra-
fel Betlem. Acabava de deixar el
cotxe aparcat molt prop de l'Ajuntament
i quasi en el mateix moment una
vianant que passava li va fotre la
cartera que contenia 4.000 pessetes.
Havent-hi testimonis de la malifeta,
Monse poqué saber que era el qui
s'havia apropiat de la cartera i
més tard recuperar els diners.

Robatori de 100.000 pessetes. A
principis del mes de Novembre la
llar dels germans Antoni i Miguel
Bou Dalmau (Miquelons) que viuen
en el carrer Princesa núm. 4, rebé
la visita dels lladres. Les foren
robades 100.000 pessetes, després
de deixar robes i calaixos tot girat
damunt davall.

Intent del robatori d'un cotxe.
Margalida Mayol (Rumbet) també du-
rant aquest mes . de Novembre, rebé
un gros susto, quan .un desconegut
intenta robar-li el cotxe que en
aquell mateix moment deixava aparcat
davant casa seva, en el carrer de
Santa Catalina. Donant-se Margalida
en gran enteresa, aconseguí treure
les claus del contacte, obrint la
portadavantera de la part dreta,
quan el presumpta lladre ja estava
assegut en el seient del conductor.
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BAIXOS I GAPGIRONS 36 ANIVERSARI DE LA PENYA MOTORISTA 

	Aquest és el nom de la nova a-	 La Directiva de la Penya Motorista
grupació de teatre, que darrerament ha edregat una circular al seus
s'ha formada a Sant Joan.	 socis convidant-los als	 actes	 que

se celebraran, si Déu ho vol,	 el
Son poques les notícies que te- proper dia 13 de desembre de 1.992,

nim sobre la novell agrupació, que amb motiu del	 36	 aniversari	 de
está	 donant	 les	 primeres	 passes. l'Entitat.

	La primera obra que han escollit	 Els actes a celebrar són a les
per representar és l'obra de l'autor 12 h. missa a l'Església Parroquial
Joan Más, recentment mort, titulada i a les 1330 dinar de germanor,
" Cavallet quan eres jove ". més conegut per " dinar de matan-

El director de " Baixos i cap- ges ", que es farà en el local de
girons ", és el vilafranquer resi- Can Tronca.
dent a Sant Joan,	 Bartomeu Gari	 El tiquet, per al dinar haurà
( Pujol ), casat amb la santjoanera d'esser retirat de la Secretaria,
Monse Payeras ( de Can Borras ). abans del dia 9 de desembre, mit-
Tomeu Pujol té una llarga experián- jangant una aportació de 1.000 ptes.
cia com actor aficionat i en el DEFUNCIONS
montatge d'obres de teatre.

Catalina Matas Bauzá 	(Borixona),
Un dels personatges principals morí el passat dia 5 de Novembre

de l'obra será representat pel nostre a l'edat de 77 anys. Viuda de l'amo
col.laborador Gabriel Company ( For- Joan Barceló Font (des Pujol), el
ner Bayeta ). Altres dels artis- seu home va morir el 31 de Maig
tes són , Maria Alzamora, una es- -d aquest mateix any.
portista-administrativa,	 que	 debuta	 L'any 1.992, l'any de les Olim-
a Manacor, participant a l'obra " piades de Barcelona i de la Expo
Déu un drama ". Angela Riera, esposa de Sevilla, será recordat dins la
de Joan Magro, Bárbara Matas Sastre, petita història local per haver hagut
la poetissa i també colaboradora al manco que sapiguem, dos matrimonis
nostra, que no és la primera vegada que home i dona han mort tots dos
que puja damunt un escenari, Miguel dins el mateix any, com són l'amo
Gay. Rotger ( Duran ), Catalina Joan de Pujol i la seva dona, i en
Gaya ( la nova Bibliotecaria ) i Miguel Papa i la seva dona, Catalina
el seu marit Joan Nigorra ( Pe- Foc.
trer ), els germans Tolo i Martí, FOC A SANT JOAN
Bauza ( Putxos ), Antoni-Xavier Mas
Jaume,	 són altres participants	 a	 Feia molts d'anys que no s'havia
a l'obra.	 produIt, dins es casc de la població

un incendi en tan groses proporcions
Pareix que també hi participará com el que es produí	 l'horabaixa

Joan Florit Bauza ( Rafelet ), del	 •dia 6 de Novembre a la llar de Rafel
qui vereu una magistral	 interpre- Barceló Nigor ,"a (de Son Garrover),
tació en el Davallement en la Set- en el carrer Llevant num. 12. L'amo
mana Santa 1.992.	 Rafel estava absent aquest horabaixa,

L'apuntadora será Maria Eleonor i no se n'adoná de res anormal quan
Bauzá ( Noreta de l'Estany ), que abandonà ca seva. Serien les 4 de
també té una llarga experiència en l'horabaixa quan les veInades veren
aquest quefer. sortir una columna de fum de la

mencionada casa i davant l'absIncia
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FOC A SANT JOAN

(Ve de la página anterior)

de 1 - amo, cridaren els compers. ti
foc afecta principalment a la palla
i bales que hi havia emmagatzemades
en el sostre, un gènere molt mal
d'apagar, com queda demostrat, que
ha pesar de la gran quantitat d'aigua
que hi tiraren els bombers, les
bales seguien cremant, pel que
l'acció dels bombers, es va haver
d'allargar fins devers les 11 de
la nit.

MOTO CROS DE TARDOR UNA PROVA MOLTY

DISPUTADA

En el CircuUit de Binifarda,

un any més en el darrer diumnge d'octu-

bre la Penya Motorista Sant Joan

va organitzar la prova anomenada

"Moto Cros La Tardor", que va esser

molt disputada, fent així que l'emoció

i espectacularitat animaren els aficio-

nats.

En la catégoria d'alevins el

guanyador fou el menorquí Antoni

Torres, seguit de Pep Poquet.

Tampoc tingué dificultats Joan

Villalonga amb Suzuki per a guanyar

en la categoria de juvenils; el seguiren

en la classificació Grabriel Pons

i Josep Gelabert.

En la categoria reina de juniors

i seniors fou la més disputada, donada

la rivalitat entre els pilots Miguel

Rico amb Kawasaki i Antoni Sacres

CONFERENCIES DE TEMA AGRARI

El passat dia 17 de	 Novembre,
a la Casa de cultura, l'enginyer
agrònom D. Jaume Grimalt, Cap Pro-
vincial del Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació (MAPA), un tema
de gran interès per tots els agri-
cultors.

El mateix vespre i a la mateixa
reunió, la santjoanera Margalida
Estelrich, d'Unió de Pagesos, perla
d'assegurances Agraries.

Els dos temes desenvolupats pels
conferenciants, tot dos de gran
interès pels assistents, forn se-
guits amb atenció pels aproximada-
ment quaranta pagesos que acudiren
a la Casa de Cultura.

NOCES

El passat dia 12 de Novembre,
es casaren a la Parròquia de Sant
Joan, el santjoaner Guillem Fiol
Bauza i la quasi santjoanera, Maria
del Carme Leon Mariao.

El novii es fill de Joan Fiol
Sorell i de Catalina Bauza Juan,
la novia es filla del matrimoni
León-Mari5o, que tenen la seva se-
gona residència de Sant Joan, de
fa bastant d'anys.

El santjoaner Arnau Company Matas
(del Centre) i la mahonesa Margalida
Pons Castelló, varen contreure ma-
trimoni el passat dia 14 de Novembre.

La ceremonia de les noces se ce-
lebra a Maó, on es traslladaren els
familiars i amics de n'Arnau del
Centre per tal d'assistir a l'acte.

amb Yamaha. Guanyaren cada un, una

manega . La victoria final fou per

Antoni Sacares i la segona plaga

per Miguel Rico.
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POEMES , GLOSES I GLOSADORS

GLOSES DEL FORNER

Una plaga, una hermosura
sa de la Constitució
però és una aberració
si no hi cerquen compostura
pareix sa de sa " basura
si no hi troben solució.

I degut a sa tardor
cauen se fulles dels arbres
si caus allá et descalabras
sense fer gaire remor
i pareix que hi ha un recò
que hi han de tancar ses

A Sant Joan res hi manca
hem entrat en es progrés
tenin es santjoaners
dues pistes de petanca
i si es vells fessin palaca
encara en tendriem més.

Per voltros sent simpatia
i me sap greu criticar
emperò vull xerrar clar
sense tenir cap mania
pareix una flastumia
a devora un capellá.

GABRIEL COMPANY
( Forner Boveta )

LES ELECCIONS U.S.A.
VISTES PEL FORNER BOVETA

No me mireu pan pardal
que no sabi cavil.lar
que es ianquis varen votar
es qui mou es capital
i nosaltres per bé o per mal
mos haurem de conformar
tot es temp que Déu vodrá
amb so mateix majoral.

No sé que més he de dir
d'aqueix fet ja suceIt
tenc per mi tot está dit
i mos tocará es sofrir
es mateixos que hem sofrit
sempre sofreix es petit
que está avesat a patir.

Gabriel Company

(Forner Boveta)

GLOSES DE BIEL MONSERRAT

No puc canviar de tema
i volia canviar
n'hi ha només saben agafar
ses coses p'es cap que crema
vaig començar aqueixa escena
per tenir de que xerrar
i per sentir es forner glosar,
sentir-ne a jo noval la pena.

Té en so glosar simpatia
amb sa veu fa lo que vol
com sa veu de russinyol
que per bona se destria,

cabres. jo sense por ni mania
respect es seu redol

però no an aquest que vol
aturar-me s'alegria.

Si ses bromes de picat
a tu no ta cauen bé
no surtis an es carrer
i no serás atropellat
no es que m'hagis molestat
amb so dir-me forester
jo si puc t'aclariré
que totsol t'has embullat.

Jo vaig esser convidat
i si molest me sap greu
si no és així es pensar teu
voldria esser perdonat
estic de voltros alabat
per llegir ses vostres gloses
i totes sese altres coses
sa pura realidat.

Gabriel Monserrat

SA TORRADA

Bon atractiu va tenir
sa Festa de Sa Torrada
sa gent se va divertir
sense haver de pagar entrada
només pagant sa sopada
tothom se pagué embutir
Que hagin quedat satisfets
es qui l'han organitzada.

Catalina Jaume
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Sevilla, Plena d'encant
en tu ho vaig passar molt bé
se teva gràcia exultant
florida com un roser
es ton belleza radiant
que sempre t'alabaré.

Mai t'havia visitat
per no tenir ocasió
i vaig gaudir de veritat
pasant-mo de lo millor
preciosa i gran ciutat
de marevelles te un dó.

Uns carrerons empedrats
finestrons i gelosies
clavells, geranis penjats
galeres, cavalls, velsies
aprop el riu vaixels anclats
jardins, ventalls, fantasies

La Expo, universal
de Pabellons que ho son massa
el contingut es ideal
amb versions de tota classa
d'idees fenomenals
i atraccions a cada passa.

I anant a la nostra posada
per Lepe varem pasar
El Rocio, entre arenada
i una Verge que hi ha allá
molt famosa i advocada
on té de plata l'altar.

Llavors varem arribar
al Cap de Palos, ver l'Atlántic
La Rábida, vora la mar
Monestir d Angels, dolç càntic
a on Colon va embarcar
aigua endins amb el cor romàntic

Allá en varem alegrar
essent cinque centenari
quan Amèrica va arribar
el molt il.lustre "cosan"
Déu la maina u va dar
per aguantar aquell calvari.

I conseguí el Descobriment
del nou món que ell somiava
i contra tempestes i vent
pels tres vaixells sospirava
i amb l'energia rebent
amb forca ¡Terra! cridava.

. Per tant m'enrecordaré
el temps que hem queda de vida
la Expo, de lo primer
i lo damés no te mida
Sevilla, el que te va fer
per jo et va fer molt garrida.

Bárbara Matas Sastre

GLOSES DE GABRIEL MONSERRAT

Hem de fer una vetlada
que ha d'esser per recordar
i aqui o en Es Revellar
torrant llom i sobrassada
qualque carne) ben cantada
de voltros vull escoltar
i si ho voleu aceptar
VOS convit si vos agrada.

Grácies a voltros segueix
es camí de sa cultura
història i hermosura
lo que un poble mereix
sa gent d'edat reconeix
que lo que és bo no s'atura
lo divertit no apura
sinó que augmente i segueix.

Esper que me contestareu
si aceptau sa convidada
al manco una vegada
sentiré sa vostra veu
a jo millor no m'escolteu
que tenc sa veu mal trempada
escoltar és lo que m'agrada
així si voltros voleu.

Gabriel Monserrat
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EN MEMORIA DE LA MADONA CATALINA
MATAS BAUZÁ (BURAXONA) 

Bon repòs per sa madona
que Déu del cel va cridar
perquè está allá d'ecá
al costat del seu espos
que en vida tant va estimar.

Era bona cristiana
era aguda i graciosa
i amorosa en so parlar
i cuidadosa de ca seva
tot es temps que bé va estar.

Per això es	 seus dos bons fills
molt bé la varen cuidar
Ha viscut distanciada
uns cic mesos en total
amb extremada enyorança
i ses fatigues des seu mal.

Passant a sa nova vida
tot es veu recompensat
ara el Senyor els haurà dat
aquella eterna unió
que guarda per galardó
als seus benaventurats
i de bell nou s'hauran donat
un abrag de pau i amor.

Catalina Jaume
EN MOTIU DE LA JUBILACIO DE DONYA
CATALINA BARCELO GAYA (SA MESTRE
GANA)

Pareix que en aquest moment
grácies a Déu pot donar
per haver pogut agafar
un normal jubilament
que sa llei va disposar
per fer bé a tota sa gent

El jubilar-se suposa
dos nous esdeveniments
primer: merescut descans
i cedir puesto an es jovent
i dins sa vida sol trobar
uns nous entreteniments.

Vulgui Déu nostre Senyor
i la Verge Sobirana
que ara ho pugui disfrutar
junt amb la seva germana
i tranquil.les puguin passar
una llarga temporada.

Catalina Jaume

A SANT FRANCESC XAVIER

Els qui tenen per p atró
a Sant Francesc Xavier
a bon port les conduesqui
ell que és tan bon mariner.

Mos conta la seva història
que va escampar molt bé
anant a avangelitzar
per distintes regions
Déu dispongué que el nombrassin
Patró de ses Missions.

A eh u vull demanar
que guardi de tot perill
els nostres missioners
que són a evangelitzar
continents estrangers.

També u vull demanar
que se digni intercedir
que sigui glorificat
un gran martir mallorquí
el nostre Fra Lluis Jaume
i de segon Vallespir.

Que a Califòrnia morí
amb el seu cos destrossat
quan intentava posar
remei a tanta maldat
que prest vegam beneir
del seu martiri la pauma.

Catalina Jaume

DEDICADA A SES CATALINES

Molts d'anys per ses Catalines
que bé ho pogueren passar
es vint-i-cinc de Novembre
que es Sant vàrem celebrar

Que sa sort les acompany
i puguin continuar
a ses que estan amargades
per motius d'enfermetat
o altra dificultat
que les tengui apenades
que es trobin reconfortades
i també recuperades
de lo que les ha privades
de tenir felicitat.

Catalina Jaume



POEMES, GLOSES 1 GLOSADORS

CANÇONS DE TARDOR

Casualment va arribar a les nostres
mans una cinta enregistrada per un
" cantautor " local ( per denominar-
lo de qualque manera ). Mitat poema,
mitat glosa, reproduIm avui alguns
fragments amb el títol de " Cançons
de tardor ".

Qualque estrofa está incompleta
i possiblement alguna estrofa mal
reproduIda, per esser la cinta inin-
tel.ligible en alguns moments.
L'autor, davant la nostra petició
( la cinta ens havia arribat mit-
jançant una tercera persona
ens	 ha autorizat a reproduir-la,
sempre que mantinguem el seu anonimat.
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Era una tarda
del mes de gener
la primera vegada
que ella vingué

De negre vestida
pálid lo semblant
la mirada trista
el cor palpitant

VeInada 1
entre tu i jo no hi ha res
solament una mirada
que en mi era enamorada
i tu no havies comprès

Dins la nit no se sent res
els cans que lladren enfora
un infant que plora i plora
luna mare junt al bres

Si escoltes la meya cançó
la meya cançó trista
quan ens creruem lal vista
tu sabrás del meu amor

Voldria anar-me'n enfora
a un altre país
i al passar pel teu poble
passar de llis

Voldria anar-me'n enfora
a un altre carrer
si et tenc tan devora
ja mai t'oblidaré

El que m'has prom6s
ara ja no m'importa
no sentiras mon clam
la veu d'un estrany
que truca a la porta.

He penjat la guiterra
la guiterra a la paret
el seu so no desterra
la tristor i el fret

Arriben hores tristes
i encara que brilla el sol
la seva llum no il.lumina
les sombres del meu cor



1 2
	

ENTREVISTA

FRANCESC COMPANY (DE SON REBASSA) 

Molts de santjoaners que han vist
aparcat en el carrer de la Pau,
un camió-trailer de gran tonatge,
amb les sigles "Xaloc", més d'un
s'haurá preguntat: ¿ de qui es aquest
camió ? ¿ que tregina aquest ca-
mió ?

Per contestar aquestes preguntes,
duim aquest mes a la secció d'entre-
vistes a un camioner santjoaner,
a Francesc Company, de Son Rebassa.

- Quin temps fa que condueixes ca-
mions de l'empresa Xaloc ?

- Fa devers 5 anys aproximadament

- Quantes tones pot transportar el
camió que tu condueixes ?

- Exactement 38 tones

- Que transportes ?

- Mercaderia de tota classe per
Mallorca i fruita des de la Penín-
sula.

- Don duis la fruita ?

- D Alpicat (Lleida), de Madrid,
de Don Benito. .Fruita espanyola
i fruita d'impotació.

- Vas totsol amb el camió o dus
un ajudant ?

- Sempre vaig totsol. Jo solament
conduesc. Allá on vaig em carreguen
el camió.

- Es necessita un carnet especial
per conduir aquest tipus de vehi-
cle ?

- El de primera especial, el C-2.

- Has sortit fora d'Espanya
Per rutes europeas ?

- No ... per() m'agradaria sortir.

- Per aquells que no han viatjat
per les carreteres i autopistes de
la Península (que son molts) sobretot
el qui no han conduit ¿ són les
autopistes d a lla 	 amb més	 carrils
que les de Mallorca ?

- Tenen més carrils, normalment tres,
pera estan molt ben senyalitzades.

- A quina ciutat o ruta és la que
- Durant aquestes travessies penin-

fas més ?	
sulars ¿ t'has	 trobat amb algun

- La ruta de Barcelona-Lleida
(Alpicat) la fas tres vegades a la
setmana, emprant entre anar i tornar
unes 5 hores.

- Passes moltes hores al volant ?
¿ Dura molt un viatge ?

- De Madrid a València, anar i tornar
unes 12 hores.

- A quina velocitat vas normalment
per la carretera ?

- Del 80 la 90 per hora.

accident greu ?

- No...però amb camions girats sí.
El problema es que s'adormen...i
d'altra banda els trailers son bons
de girar.
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- ti viatge mes llarg que ras ?
- A Don Benito, on hi vaig dos pies
en l'any. Anar i tonar és un viatge
de 1.225 Km.

- Podeu aguantar viatges tan llargs
els x6fers ?

- A les autopistes hi ha les ano-
menades "Areas de descanso" on hi
ha	 cafeteria,	 restaurant,	 dutxes
i a alqunes, llocs on dormir. A
més de surtidor o gasolinera. En
els paradors de Barcelona a València
(i en altres rutes) hi pots comprar
articles de regal	 (souvenirs)
també articles o productes de la
comarca: mel, formatge...

- La cabina del camió esta habilitada
per poder dormir ?

- La cabina du llitera per dormir.
Quan faig un viatge de més d'un
dia solc dormir en un parador.

- Has dormit mkoltes vegades dins
el camió ?

- Algunes vegades, mentres era ca-
rregat i quan estava carregat, en
despertaven i havia de sortir per-
qua el camió feia nosa.
- I dins el vaixell o canguro on
dormiu ?

- La cia. Transmediterranea el xó-
fers tenim dret a camarot, dutxa
i dinar si es migdia i si es el vespre,
sopar. També tenim dret a dues con-
sumicions al bar.

- Pels que no han viatjat per la
Península,	 ¿	 quina diferència hi
ha entre una carretera	 "Nacional"
i una autopista ?

- Les autopistes de la Península,
són de peatge, es a dir, has de
Pagar per circular per elles i en

canvi per les carreteres "nacio-
nals" no.

- Per on es fa més via ?

- Anant a Lleida per la Nacional
II el camí es més curt, pera s'arriba
més prest si vas per l'Autopista
A-2, per posar-te un exemple.

- Els cap de setmana sempre tens
lliure ?

- Durant 8 mesos -, el caps de setmana
feia la ruta de Pares del Vallés-
València. Els dilluns atracava a
Palma, traginava productes "Danone".
Per la península quasi sempre duc
un trailer-frigorífic.

- Quan de	 litres	 de	 combustible
carrega el trailer que condueis ?

- 350 litres.

- L'empresa Xaloc, que té un nom
tan nostre ¿ es una multinacional
o empresa d'ambit illenc ?

- Joan Oliver ( Marranxó	 aquest
empresari santjoaner, és el cap de
l'empresa Xaloc.

Gràcies	 Francesc,	 per	 l'infor-
mació que ens has donat. Les pàgines
de la revista serien	 insuficients
per recollir totes les anècdotes
que has visgut. Un dia entrevistarem
al teu patró, Joan Oliver, un sant-
joaner del qui molts desconeixen
la seva activitat	 empresarial	 en
el transport de mercaderies.

Miguel Florit Huguet
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CONTRA LA MACROPRESO DE MALLORCA

	Davant les informacions i notí-	 No es tracta tan sols del conjunt
cies que s'han fet públiques sobre de petits propietaris expropiats
la ubicació d'un nou centre peni- - molts dels quals tenen en aquestes
tenciari a l'illa de Mallorca, amb terres sa font prinéipal d'ingressos-
les característiques d'una macro- sine) de les conseqüències generals
presó, que segons el model exposat sobre el cojunt de l'economia: pár-
el 9 d'abril de 1992 pel Ministre dua del valor dels terrenys, desec-
de Justicia, Tomás de la Quadra tivació comercial, etc. Sense dubte
Salcedo, estaria dissenyat prácti- la Macropres6 no creará cap casta
cament com a una ciutat independent, de riquesa per a la gent de la nostra
dominada per una torre de control comarca i de Mallorca en general,
de 70 metres d'altura, dividida en en tot cas la destruirá.
14 mòduls amb una capacitat total

Volem constatar també la manca
acostada als 1000 reclusos, i amb

d infraestructura i de recursos que
una	 superfície	 construIda	 d'unes

pateixen	 els pobles	 de	 Mallorca,
50 Ha, consideram com a molt nega
tiva	 la	 construcció	 a	 Mallorca

-
producte de les	 insuficiáncies	 de

,
1 inversió públique i que fan in-

d'aquest centre, qualsevol que sigui
possible	 l'absorció	 d'un	 impacte

el punt en que es faci.
tan traumátic: la inexistència d'un

La seva ubicació a la nostra abastiment d'aigua potable garantit;
comarca tendria uns forts	 efectes a vegades de xarxa de clavegueram;
desarticuladors	 sobre	 l'economia de depuradora; de les males condicions
agrària, en efectar de forma molt de les carreteres, camins i 	 vies
important la zona del	 vinyet,	 i públiques; la insuficiáncia de vi-
rerduir de manera	 considerable	 la giláncia policial, etc.
superfície de vinya integrada dins

També hem de considerar els im-
la Denominació d'origen " Binissa-

pactes medioambientals	 que	 provo-
lem " precisament ara quan s'ha a-

caria aquest macroassentament urbà
conseguit la seva	 concessió,	 des-

a la nostra rularia ( a una zona
prés	 de	 molts	 d'anys	 d'esforgos. .

la prou castigada per	 l'autopis-
D'aquesta manera en sector agrí-

ta ). El territori i el paisatge
cola amb possibilitats - el viti-

constitueix el bé més preciat 	 de
cola - el veuria greument afectat.

la nostra illa, i - sense dubte -
EL reconaixement d'aquesta comarca el recurs  bàsic per al nostre futur.

vitícola de part de la Comunitat La macropresó sacrificaria irrever-
Europea, i tots els esforços duits siblement el paisatge, l'entorn i
a terme per a la seva consolidació, el medi natural.
ara serien desaprofitats.

Per últim aquesta casta de ma-
Els pobles de la nostra comarca cropresons massificades, obeeix tan

no estan en condicions de suportar sols a criteris d'estalvi econòmic.
els impactes socials ( demogràfics, no raspón a cap de les necessitats
de convivència, seguretat ciudadana, existents a Mallorca, i es contra-
etc. ) que es produirien, transfor- diu amb els objectius de la rein-
mant d'una manera negativa el teixit serció social establerts a la Llei
social i la qualitat de vida acon- General Penitenciària.
seguida als pobles.

Les	 consequencies	 de	 carácter	 Agost de 1.992

econòmic	 repercutiran	 sobre	 una Coordinadora Local de Santa Maria
zona que no ha estat beneficiada
directement	 pel	 negoci	 turístic, el Camí contra la Macropresó de Mallorca

i	 que	 amb	 la crisi	 industrial,
comercial i agraria, té plantejades
dificultats importants.
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LES BIBLIOTEQUES DE SANT JOAN

La Biblioteca Republicana 	Per l'Abril de 19131 es varen
Durant la II	 República . (1931- registrar 1.500 llibres de diferents

1936) el ¡Doble va adquirir una gran matèries:	literatura,	 història,
importancia, es feren campanyes per economia, 	 agricultura,	ciències,
culturalitzar els pobles	 (especial- enciclopèdies, diccionaris, geografia,
ment la part rural),els quals s'ha- literatura 	 infantil,	 poesia,	 medi-
vien de defensar dels cacics.	 cina,....
Però	 l'Ixit	 de	 les	 biblioteques
no fou tan gran com esperaven els
	 La biblioteca "Pare Rafel Ginard

seus creadors. Els pocs llibres de
	 Bauza

les colleccions	 feren passar	 les	 En virtut d'acord de 7 de maig
biblioteques inadvertides en molts de 1981 del Patronat del Centre Coor-
de llocs i els canvis de la polí- dinador de Biblioteques de Balears,
tica dugueren noves persones als depenent de la Conselleria d'Edu-
ajuntaments que no tenien cap in- caci6	 i	 Cultura,	 llavors	 Consell
terIs per les biblioteques. A això General Interinsular, avui del Govern
també s'hi ha d'afegir el desinte- Balear, va ser creada la biblioteca
rIs general per la lectura.	 Tot municipal, a la qual es va acordar
això va fer que des de l'any 1931 denominar Biblioteca Pública Munici-
fins al 1936 només s'haguessin creat pal Pare Rafel Ginard Baupá i que
196	 biblioteques	 municipals	 quan es va situar en els baixos de la
el projecte inicial era de crear- Casa Consistorial amb entrada pel
ne 100 cada any.	 carrer Consistori.

Respecte a la Biblioteca de Sant 	 Dia 11 de novembre del mateix
Joan durant aquests anys s'ha tro- any la Biblioteca fou inaugurada
bat un contracte de	 l'Ajuntament oficialment. 	 Es	 firma conveni	 de
amb l'editorial Espasa- Calpe S.A. 	 corlaboració entre el Centre Coor-

	

dinador de Biblioteques	 i	 l'Ajun-

La Biblioteca del Teleclub tament, quedant integrada la Biblio-
teca Municipal en la Xarxa de Biblio-

Estava situada a la part de baix teques del Centre Coordinador.	 A
de la Cámara Agraria,	 a l'antic la inauguració presidia el Conse-
Teleclub. No hi havia sala de lec- ller d'Educació i Cultura del Con-
tura, sino que la gent que estava sell General Interinsular, 	 Sr.Josep
interessada en algun llibre anava Francesc Conrado de Villalonga.
a demanar-lo al vocal de bibliote- Obrí l'acte el Delegat de Cultura
ca, Miguel Florit Huguet, i el po- de l'Ajuntament de Sant Joan, Car-
dia tenir a caseva durant quinze les Costa, que va oferir al públic
dies. els 3.600 llibres dels quals es dis-

El	 President	 del	 Teleclub	 de posava: 1.500 del Centre Cultural,
Sant Joan, Carles Costa, que al 350 de l'Ajuntament, 100 donats per
mateix temps era el Delegat de Cul- particulars i 1.650 cooperació del
tura de l'Ajuntament, solicita po- Centre Coordinador de Biblioteques.
der traslladar la biblioteca del Guillem Gaya en representació del
Teleclub a l'aula Pare Ginard. Batle, Sr.Joan Barceló i Matas, sig-

Pel mes de Juny de 1979 es fa ná el Conveni del Centre Coordina-
el registre dels llibres del Tele- dor.L'acte fou clausurat pel Sr.
club i són traslladats a la nova Conseller.Per celebrar aquesta da-
biblioteca, a càrrec de varis grups ta els alumnes de l'escola havien
de joves del poble per poder-la fet un concurs de redacció.
obrir el més prest possible.

L'Ajuntament crea una biblioteca
pública amb els llibres depositats
pel Centre Cultural (abans Teleclub), Carles Costa i Salom

els que eren propietat de l'Ajun-	 (Continuara)
tament i els dels particulars.
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LES CAPELLES DE L'ESGLESIA VELLA DE SANT JOAN

VI. Capella del Sagrat Cor de Jesús
(abans de Sant Cristòfol, i del Misteri de Betlem)

La capella que avui és dedicada al Cor de Jesús
fou des d'un principi, fins als inicis del segle
XIX, capella de Sant Cristòfol. La devoció a
aquest sant es va estendre per tota l'Església
durant l'Edat mitjana. La llegenda el presentava
com un gegant solitari que vivia en un paratge
escabrós, travessat per un riu d'aigües profundes,
i que practicava la caritat de transportar damunt
les espatles els caminants que volien traspassar el
riu. Un dia portava a coll un nin i sentí que li
fallaven les forces perquè era feixuc com plom,
i s'adona que era el Nin Jesús. Aquesta llegenda
el convertí en protector dels caminants i viatgers,
i la seva imatge gegantina es posa a la sortida de
moltes esglésies, prop del portal. Així quan els
feels sortien del temple es topaven amb Sant
Cristòfol que els augurava "bon camí".

La nostra vila des de l'antigor li professà
devoció i u va dedicar la capella del costat del
portal lateral, que era l'unic portal de l'església,
fins que s'obrí el portal major cap a l'any 1675.
La primera dada histórica de la capella de Sant
Cristòfol és de l'any 1564, a l'acta de la visita
pastoral del bisbe Diego de Arnedo, però devia
fer ja molts d'anys que existia. A les cinc visites
pastorals de 1568 a 1580, els bisbes ordenen que
es faci un retaule millor, perquè el que hi ha ja
és molt vell'. No és arriscat suposar que un
retaule necessita al manco cent anys per tornar
vell, i d'això es pot deduir que Sant Cristòfol
tendria ja capella a mitjan segle XV, és a dir,
desde els principis de la construcció de l'esglé-
sia.

La capella era a càrrec dels fadrins del
poble. A la tercera visita del bisbe Arnedo l'any
1568 es diu que "suposat que desde temps enrera
los fadrins d'aquesta vila aceptaren el càrrec
d'ornamentar la capella de Sant Cristòfol, es

mana que s'hi s'hi faci un retaule decent, una
llàntia i altres guarniments necessaris". L'obra
no s'emprengué fins trenta-cinc anys després. A
la visita pastoral de 1603 es fa constar que el
retaule s'està fent, i a la de 1609 es diu que el
bisbe "visita l'altar i retaule de Sant Cristòfol i
nenguna cosa ordena". Això vol dir que el
retaule nou estava ja collocat, a plena satisfac-

En el primer llibre d'Obreries de l'arxiu
parroquial que comença l'any 1625 ja hi figura
l'Obreria de Sant Cristòfol. Aquell any l'obrer o
baciner, era mestre Pere Gelebert, i havia recollit
5 barcelles de blat que es veneren a 11 sous la
barcella, i 29 sous en metál-lic, fent un total de
4 lliures 4 sous. Les despeses de la festa sumaren
1 11. 4 ss., restant 3 lis. per mantenir d'oli la
llàntia que cremava tot l'any, i per la conserva-
ció de la capella. La festa se celebrava amb
Completes el dissabte a vespre, i Ofici i sermó a
la diada3 .

Dins la història d'aquesta capella hi ha
una nota curiosa que ens informa d'una práctica
penitencial dels avantpassats, estesa per Mallorca
des dels temps de la predicació de Sant Vicenç
Ferrer a principis del segle XV, práctica que a la
nostra sensibilitat pot semblar inhumana i quasi
diria salvatge. A les processons de Setmana
Santa o de rogatives i en ocasió de missions
populars, hi havia persones que volien fer pe-
nitència pública pels seus pecats. Es vestien una
túnica blanca, oberta per l'esquena des del clatell
fins a la cintura, i es tapaven el cap i la cara amb
una caputxa; amb un manat de cordells s'assota-
ven l'espatla nua, a voltes fins a fer-se sang.
Aquest és l'origen de les "cucuies" de les proces-
sons de Setmana Santa, que per això s'anomenen
també "penitents"4.
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Una informació de l'existència d'aquest
costum a Sant Joan es troba a la "Historia del
Colegio de Montesión". L'any 1631 els PP. Pere
Ripoll i Francesc Alsamora, jesuïtes, predicaren
una missió a la nostra parròquia, i diu la crónica:
"Después del sermón se seguía la disciplina para
los hombres, algunos de los cuales, no contentán-
dose con ésta, la tornaban de sangre, yendo por
los humilladeros del lugar y haciendo sus estacio-
nes5 ". "Los humilladeros del lugar" eren les
Estacions del Viacrucis que anava des de l'esglé-
sia parroquial fins a Consolació. Aquesta prácti-
ca, que molt probablement venia ja de temps
enrere, solia fer-se precisament dins la capella de
Sant Cristòfol, i es mantenia l'any 1657 quan, a
la Visita pastoral, el bisbe ordena "que no se
assoten disciplinants" a l'esmentada capella6 .

Les referències sobre l'obreria, després
de 1679, són molt escasses. L'any 1767 es troba
un compte de 5 ss. "per trons per la festa". El
darrer obrer de qui tenim notícia és el senyor
Josep Amengual, que passà comptes el 29 de
juny de 1768; es comptaren 7 lliures 16 sous 4
diners d'entrades i 4 lls. 6. ss. 6. ds. d'eixides7 .

Cap a l'any 1790 s'havia renovat el
retaule de la capella. Segons notícies de Jeroni
Berard, "sólo contiene (la capella) un grande
lienzo pintado en estos tiempos por el mismo que
pintó las del techo de las bóvedas, que es el
reverendo señor Antonio Company, natural de
esta villa (de Sant Joan) y presbítero beneficiado
en la de Sineu". Mn. Antoni Company fou
pintor, gravador i escultor; pels anys 1768-1789
pintà sis teles de diversos sants per decorar amb
medallons les voltes de l'església vella, que per
aquestes saons es feien de bell nou; pintà també
un retrat de la venerable sor Isabel Sabater,
monja del monestir de Concepcionistes de Sineu,
i feu l'obra d'escultura de la portada de l'església
d'aquest monestir, en pedra de Santanyí. Morí
a mitjan segle XIX. La gran tela de Sant Cris-
tòfol fou retirada quan la capella es dedicà al Cor
de Jesús l'any 1890, i les de la volta de l'es-
glésia, quan aquesta s'enderrocà l'any 1935 en
acabar de construir-se el buc de l'església actual;

seria interessant aclarir on anaren a parar, i si
encara es conserva alguna d'aquestes obres del
nostre compatrici.

L'any 1809 Mn. Bartomeu Montes, rector
de Sant Joan de 1806 a 1817, dedicà la capella al
Misteri de Betlem, sense desplaçar, emperò, Sant
Cristòfol. En el centre del retaule s'hi col.loca el
Misteri, que fora del temps de Nadal era cobert
per la tela de Sant Cristòfol del prevere pintor
Mn. Company, acompanyada dels quadros de
Sant Marçal i Sant Llorenç, avui instal-lats a
l'església de Consolació, a la primera capella a
la dreta del portal major; en la part superior del
retaule hi havia una pintura del Naixement. En el
racó de la part esquerra de la capella s'obria un
petit portal que donava a l'escala del campanar.

Al mateix temps es funda l'obreria del
Misteri de Betlem, el primer obrer de la qual fou
Guillem Mas; per les festes de Nadal es feia
canee del novenari que les precedía, de les
Matines -que el llibre de l'Obreria anomena
"Ofici del Gall"-, i de les festes del dia de
Nadal, segona festa i dia del Reis. Aquel primer
any es pagaren 30 lls. per les figures del Misteri,
12 ss. per una cadireta pel Bon Jesús, 2 lls. 14
ss. per altres figuretes pel Betlem, 1  lis. 15 ss.
per 400 neules blanques, i 111. 19 ss. per aiguar-
dent pel refresc. 9

El darrer canvi de titular de la capella fou
l'any 1890, per iniciativa del llucmajorer Mn.
Miguel Tomás i Contestí, que fou rector de Sant
Joan de 1887 a 1901. Retira el retaule vell de la
capella, i la dedica al Sagrat Cor de Jesús, po-
sant-hi el retaule i la imatge que encara s'hi
venera, obra de l'escultor Guillem Galmés amb
la col.laboració del fuster mestre Mateu Bauzá i
Ros (1863-1954), que fou per molts anys escolà
de la parróquial°. La benedicció de la nova
capella es va fer "amb gran solemnitat" el dia 20
d'abril d'aquell any; el batle d'aleshores D.
Ramon Gayá i Mas féu la consagració del poble
al Cor de Jesús. D'aquella diada en queda me-
mòria en una inscripció que es troba en la part
inferior central del mateix retaule.

Josep Estelrich 1 Costa
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de Li.

ON S AJ AURÁ EN GEL.AT

J. 1 Mates

Es Diari de Mallorca
diu si aixó podía esser...
no sé si deu esser ver
i si o no, poc me importa
però una branca torta
propens está a escuxar-se.

Ja está feta sa torrada
ara ja esterero a ple
si l'any que ve tornas fer-la
será que ha estat acertada,
si sinó será bugada
que no valdrá estendre-la.

Això se vela venir
forçat havia d'arribar
pues sa fam de comandar
quasi sempre ho sol fer aixi
i es molt sillar prevenir
que no haver-se de curar.

Si sa farida está oberta

1 la mos hew de mendicar

segons quins augments hi ha

amb alguns hem d'anar alerta

perqu è una cosa hi ha corta

que malament mos prendrà.

qualque lloc, saponsonya

cree que fructificará
perquè si ho hem de dir clar
varia gent passa vergonya
i es qui s'hagi cercat ronya
ara la se pot gratar.

Ha on s'ajeurá en Gelat
diu un refrany mallorquí
es sabut que la va dir
va estar molt bén acertat
perquè quan va estar efiganxat
s'ajegué enmig des casi.

Això era d'esperar
torçat havia de venir
just per lo que se va dir
un vespre ara un any fa

que un a s'altre contesté
és ara que has d'aplaudir!.

Per lo tant hem de seguir
1 quan vengui temporal
si fent-mos allá mos val
mentres aixd vaigi aixi

per ventura podrem dir

de mal any hem tret cabal.
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RECORDANT ESDEVENIMENTS I CURIOSITATS

PASSATS EN EL	 MES	 DE NOVEMBRE

Novembre 1.960. En aquest mes el Novembre 1.973. Es va iniciar a

Pare Ginard va publicar dins 	 la Sant Joan la práctica del basquet

col.lecció " Illes d'or ",un llibre promogut per la Secció Femenina de

com a pròleg dels volums que com Falange, mitjançant la Delegació

pondrien la col.lecció dels 4 toms Local. Prepararen un equip que par-
Cançoner Popular de Mallorca ti. ticipá a un Torneig de Cadetes es-

Novembre 1.966. Don Joan Julia colar. Fou l'entrenador Ernest Miró

Gaya va publicar el seu llibre amb i entre les jugadores hi figuravan:
prosa i vers " Divagaciones ". Catalina Dalmau, Catalina Pocoví,

8-11-1.970. Dins els actes culturals Catalina Fiol, Juana Barceló, An-

del Tele-Club ( avui Centre Cultu- tònia Font, Margalida Mas, Paulina
ral ) es va representar al Teatre Magro, Bárbara Matas i Catalina Mas.

Centre Catòlic l'obra " Ai Joaquin
18-11-1.974. En el Café Ca Na Matesque has vingut de prim " per aficio-

nats	 locals;	 entre	 ells	 mestre es va inagurar una Penya del Real

Antoni Bauza Fiol ( Escola ), Maria Club E. Mallorca. Fou el president
Company Bauza ( Mena ), Catalina Miquel Gomis ( Parric ). A l'acte
Más Font ( Payesa ), Francesc Bauza d'inaguració hi assistiren el Presi-
Jaume ( Rosa ), santjoaners que ja dent del Mallorca Antoni Seguí, com
els anys quaranta l'havien repre- també l'entrenador Cesar i jugadors
sentada. El personatge central coneguts com Sans, Forteza, Bolao,

d'en Joaquin el va intrepretar Joan Currucale, etc.
Mates Sastre ( Ferrer Peremates ), 3-11-1.991. Es va retre un homenatge
tota vegada que el Joaquin d'anys per part de la Parròquia, al rector

anteriors l'havia interpretat Guillem Mn. Gabriel Ferriol amb motiu de
Mas Font ( Pagas ), que havia mort complir-se els 20 anys de treballs
en el Setembre de 1.967. apostòlics al capdavant de la Pa-

2-11-1.971. En el camp de Consolació, rròquia.
lAtoo. Sant Joan ( juvenils ) va 13-11-1.991. Cinc regidors de l'A-'
golejar al Club Vazquez de	 Mella juntament de Sant Joan, tres d'ells

de Manacor per 12-1. Marcaren pels de la mateixa coalició PP-UM pre-
locals:	 Gabriel	 Company	 5	 gols, sentaren una moció de censura en

Toni Company, Mayol, Joan Company contra del batle Joan Barceló Mes-•

dos gols cada un i Fontirroig va quida i cap de fila del PP-UM. Com

arrodonir la dotzena. a conseqüència passa a esser nou

L Atco Sant Joan alinea:	 Gaya batle Gabriel Mora Mas.

I, Cerda, Nigorra, Morra, Payeras,	 Joan Jaume Nigorra
Sansó,	 Fontirroig,	 Maiol,	 Oliver,
Toni, Company II, Company I i Jesús.
27-11-1.971 Amb motiu de la " Fiesta
del Maestro ", el Governador Civil
de Balears, va imposar a Don Miguel
Fuster Aguiló, director de l'escola
Graduada de Sant Joan, la " Cruz
de Alfonso X ", el Sabio, distinció
otorgada pel	 Ministeri	 d Educació
i Ciència, com a recompensa per
tota una vida dedicada a la labor

nedagòPica.






