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SALUTACIÓ

En aquests dies, propers a les i/o senyalen directrius i perspectives
Festes de Nadal i Cap d'Any (Any de futur. Missatges en definitiva,
Nou) els mitjans de comunicació (TV, que cerquen influir sobre la teva
radio, premsa ...correu) fan arribar manera de pensar.
a les nostres llars una gran quantitat 	 No volem posar-nos "transcendentals"
de missatges incitant-nos a comprar,i en aquestes festes, davant un any
a consumir.	 que acaba i un altre any que ha de

També arriben a les nostres llars, començar. No volem cansar-te ni posar-
en aquests mateixos dies, uns altres nos solemnes, analitzant el poc que
missatges, no comercials, uns altres hem fet, allò que hem deixat de fer
missatges més transcendentals, mit- i parlant dels projectes de futur.
jangant les mateixes vies.	

En aquesta salutació 	 d'avui sols
I deim missatges "transcendentals" volem 	 dir-te,	 desitjar-te,	 lector-

als parlaments i escrits que surten a, col.laborador-a
de dirigents, autoritats (polítiques,
religioses o d'altre índole) dirigides 	 BONES FESTES
als seus afiliats, súbdits, seguidors, 	 I UN VENTUROS ANY NOU
en definitiva cap al ciutadá. Missatges
on habitualment s'analitza el present
	

Sant Joan, Desembre 1.992
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COM OLOR D'ALFABAGUERA	 ACCIDENT DE TRANSIT

	Aquest és el títol d'un disc que	 El passat dia 11 de	 Desembre,
fou editat l'any 1.978 per l'Associació el -nostre paisà Tolo Catalá Rebassa,
de Donants de Sang de Mallorca, on quan tornava de Petra, d'un entreno
está inclòs un nadala ("villancico") de futbol, en un dels revolts de
que fou cantat per la Coral de Sant Son Rebassa, tingué la mala sort
Joan, i a on destaca l'intervenció de sofrir un aparatós accident de
com a solista de Gabriel Company tránsit.
(Forner boVeta).	 Pareix esser que Tolo no sofrí

La lletra i la música són del ferides.greus, però sí un gros esglai.
compositor Francesc Ramis, un músic El cotxe en el qual viatjava sí que
prou conegut, per estar vinculat en sortí molt mal parat.
al Concurs de Nadales (Villancicos)
que anualment es celebra a Porto CALENDARI DEL DAVALLAMENT

Cristo, els dies anteriors a 	 les
Festes de Nadal.	 Segons en ha informat Antoni Bonet

(Sindic)	 i amb	 l'objecte	 d'ajudar
Aquest disc fou entregat als donants a les despeses dels actes projectats

de sang i conté un discurs-salutació per al Davallament i Setmana Santa
de D. Jeroni Albertí, aleshores Pre- de 1.993, ha estat editat un Calendari
sident de l'Associació	 de	 Donants de 1.993, que és distribuït al preu
de Sang de Mallorca, a més d'altra de 400 pessetes.
música.

D'aquest	 calendari	 n'han	 estat
L'actuació de la Coral de Sant editats 1.000 exemplars. De fulles

Joan i del nostre col.laborador el bimestruals, aquest calendari repro-
Forner Boveta, en el Poble Espanyol dueix 7	 fotagrafies	 corresponents
de Palma, va esser seguida per uns a distintes escenes del Davallament
10.000 espectadors. 1.992. on apareix la figura hierática

La placa dedicada a la Coral de de Jesús de Natzaret i sigui Joan
Sant Joan per la seva col.laboració, Florit Bauza. (Rafalet).
i que rebé directament el Forner,
duu la data de Maig de 1.978.

Dies passats i en motiu de cercar
música nostra, adequada a les properes
festes de Nadal, tinguérem ocasió
d'escoltar altra vegada "Com olor
d'alfabaguera", on sobresurt l'actuació
del Forner amb la seva veu harmoniosa
i en el nostre modest criteri, adequada
per cantar "nadales".

Han trancorregut 14 anys des de
l'enregistrament del disc i la cançó
"Com l'olor d'alfabaguera", d'una
manera que a primera vista, pareix
incomprensible, aquesta "Nadala"
resta inèdita a Sant Joan, és a dir
no ha estat estrenada aquí.

Preguntats els motius, el Forner
ha declinat fer cap declaració alegant
que les seves paraules podrien inter-
pretar-se com a desig de protagonisme.

Parlant de calendaris, el Bar Ca
Na Mates, obsequia els seus clients,
amb un calendari de butxaca, numerat,
que dona opció	 al	 sorteix	 d'una
-
" -Panera	 de	 Nadal".	 Qualcú	tindrà

la sort de treure-la

FEDERACIO DE MUSICA I BALLS MALLORQUINS

Després d'uns anys de parlar-ne,
fa unes setmanes va quedar consti-
tuïda la Federació de Música i balls
Mallorquins, a la qual hi estan a-
ssociades la majoria d'agrupacions
de ball de Mallorca.

Carles Costa, director d'Aires
de Pagesia el grup santjoaner fou
elegit volcal de la Junta Directiva.
Enhorabona Carles.
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SANT JOAN UN POBLE MOTORITZAT NOCES   

	Sant Joan amb un cens de 1.607	 El passat dia 28 de Novembre
habitans i un cens de 1.273 vehiclel 'uniren en Matrimoni Juan-Ramón
té una mitja de 079 vehicles pel eon Mariao amb Aina-Maria Mora Bou,
persona, essent el tercer poble de l'acte relligiós se celebra en
Mallorca que té més vehicles 	 pel l'església Parroquial de Sant Joan.
habitant,	 quedant	 situat	 darrera

Les famílies Mora i León, obse-Pollenga (0'83) i Deià amb una mitjE

	

—guiaren als	 familiars i	 amistatsde 0'80.
al sopar de noces que es féu en el

Aquestes dades tretes d'un article restaurant de Can Tronca.
publicat pel "Diario 	 de	 Mallorca"
(13-12-92), demostren que el nostre
poble figura entre éls primers en 	 El dia 5 de Desembre, i a l'ermita
aquest aspecte.	 (Santuari)	 de Consolació s'uniren

	

el sineuer Miquel Puigros amb	 laD'altra banda creim que no 	 es
santjoanera Francisca Barceló Costa.pot dir de Sant Joan, allò de "com

més cotxes, més deutes". Podria esser 	 Els	 recent	 casats	 sortiren	 en
ens equivocásim.	 viatge de noviis cap a la Peninsula,

Portugal, Illa de Madeira.

El sopar de noces es féu a Can
Tronca.

CICLE DE CONFERENCIES AL CENTRE 
CULTURAL Feim avinent la nostra enhorabona

als noviis i les seves repectives
famílies, desitjant-los que la seva
estimació no s'acabi mai.

LA MUSICA QUE ESCOLTAM AVUI

Ha començat el cicle de confe-
rències que organitza el Centre
Cultural de Sant Joan. La primera
conferència a càrrec de Fernando
Merino, periodista i comentarista
musical, tractà de la música que CATI FULLANA ENS HA DUIT LA SORT
escoltam	 avui,	 centrant-se	 en	 el
Pop i el Rock que es fa a Mallorca Una notícia que ens es molt grat
i per grups mallorquins, 	 des	 de poder donar, es refereix a Cati Fu-
principis dels anys 1980 als 	 90. llana, que sense deixar d'estudiar,

La vetlada va estar acompanyada ha començat des de fa uns dies a
d'una audició de distintes gravacions esser venedora del "Cupón del Mi-
seleccionades, corresponents a mú- nusválido"
sica	 interpretada pels grups 	 als Segur que si compram els cupons
que feia referència el conferenciant. que ens ofereix na Cati, algun dia

treurem, ens arribará la sort. Però
El públic més bé reduït,	 s'ho si miram al nostre voltant, sense

passà d'allò més bé. indiferència, treurem una cosa segura:
El conferenciant parlá, entre d'altres, treurem la lliçó de coratge i espe-
dels grups "Ocults", Forats Negres", ranga, de ganes de viure, que molts
"Peor Imposible", etc. Una conferència, necessitam i que ens dona aquesta
interessant, seguida pels assistents joveneta lluitadora que es nom Cati
amb molt d'interás. Fullana.
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JOAN MOREY A BALEART -92

Repassant el catàleg-guia de l'espai
expositiu de	 la Mancomunitat del

Pla de Mallorca, veim que 	 l'únic
expositor santjoaner inclòs	 és	 el
flavioler Joan Morey.

Es Sant Joan, juntament amb Ariany
i Costix, un dels pobles amb un sol
expositor. El poble amb més expositors
és Sineu amb 10, Montuïri i Petra
amb 7, Algaida i Lloret amb 4, Maria
de la Salut amb 3 i amb dos expositors
hi ha Llubí, Santa Eugenia, Sencelles
i Vilafranca.

Entre els 46	 artesans	 inclosos
en el Catáleg hi ha cordadors de
cadires, ceramistes, ocariners, vidriers
pintors, pirotInic, fusters, primaters,
fusters grossers, ferrer, margers,
tapissers, matancers, enquadernadors,
selleters, carassers, picadors de
pedra, vinaters, rajolers, xeremiers,
trinxeters, restauradors i estampadors
de teixits. L'ofici artesa més repetit
ás el de fuster en les seves distintes
variants, seguit del de ferrer.

UN SANTJOANER A LA GUIA GUITNES

Cosme Morey	 Ferragut	 (Bovarri)
és un santjoaner digne de figurar
al llibre Guitnes de records. Sens
cap dubte és la persona de Sant Joan
que més intervencions quirúrgiques
ha sofrit durant els seus 75 anys
de vida.

DESFILE DE ROBA ANTIGA A SANT JOAN

Capells, mantos, camises, faldes...
van sortir de	 caixes	 i	 calaixos
(canteranos), peces antigues, peces
que poden anomenar de museu, varen
ser recuperades, desplegades i així
fou possible que el passat dia 6
de desembre, a les 830 a la Casa
de Cultura, amb motiu del XVI aniversari
d'Aires de Pagesia, es dugué a terme
una desfilada pels membres del propi
grup de ball.

consistí

En 12 operacions (de tipus no
traumatic) les que ha sofrert l'amo
Cosme, el situen en bastan aventatge
en el número 1 de les persones que
nan passat pel quiròfan. Un record
que segurament no voldria ostentar La desfilada
l'amo Cosme, pera que a pesar de mostra de roba dels segles XVIII
cot no han acabat amb el seu bon i XIX i algunes peces del XX i .es
lumor, va dividir en tres parts.

amb una
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Primerament la mostra fou de roba	 La tecera part fou una desfilada
d'anar a dormir, on es van poder de mantos de roba i temática variada:
veure les camises més comunes	 de de	 fantasia,	 vellut,	 pinyetes...

roba de drap, feta de casa i a ca- 	 Finalment,	 l'aniversari	acabà
misoles i ornaments més fins, fets amb una ballada popular a	 cárrec
de fil.	 del grup "Voramar".

La segona part va anar variant:
de roba de llista amb vestits de
fer feina, amb davantals, mocadors,
rebosillos...Roba que estam més
acostumats a veure ja que sol ser
la que empren els grups de ball tra-
dicional.

I roba que podem dir de senyora
o d'anar mudat, que variava en roba
de passatjar, d'anar a missa, de
dol i fins i tot un vestit negre
de novia.

Es una llástima que molta de la
roba que es va passar a la desfilada
sigui tant sols una petita mostra
de la molta que s'ha perdut o s'ha
fet malbé, però que ens ha servit
per acostar-nos a un passat i a uns
costums que encara que ho semblin
no són tan llunyans.

Catalina Gaya Morra'
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DEDICAT A BIEL MONSERRAT

Biel aquesta vegada
més bé no podeu parlar
teniu un fondo educat
i també vos heu disculpat
que així com vos espressau
pareix missatge de pau
que Déu del cel ha enviat.

Segons els meus pensaments
merexeu esser escoltat
i que acceptin vostra proposta
de generós donau mostra
convidant a un torrat
amb tots voleu amistat
que és lo que més importa.

Catalina Jaume

CONTESTA A BIEL MONSERRAT

Mestre Biel Monserrat
desperta sa simpatia
i pareix una grosseria
amb ell no tenir amistat
és modelo d'homo honrat
no coneix sa dolentia
i ara es feliç quan somia
que es forner l'ha perdonat.

T'esper en Es Revellar
o a sa partió de terme
en sa confiar-19a ferma
que no en tenc per començar
si se tracta de glosar
el dimoni me governa
no fa por sa gent externa
ni es seu modo de cantar

Gràcies per sa convidada
bon amic vilafranquer
si Deu ho vol hi vindré
de molt bon cor a sa torrada
si acaba amb una glosada
també hi participaré
i més que en vaig endarrer
de fer-te qualque putada.

( Hi ha per cagar-se en tot
i deixar anar sa poesia
o mollar qualque flastomia
si em tornau llevar cap mot )

Gabriel Company
( Forner Boveta )

NADALENCA

Que aquesta nova vinguda
Je Jesús el Redentor
mos dugui pau i concordi
amistat i germanor.

Catalina Jaume

RECORDANT A MADO FRANCISCA FLORIT
BAUZA ( MARIONA )

De jove va esser rumbosa
i sempre vestia molt bé
i tenint bona veu també
exercí de cantadora
essent col.laboradora
ies Coro Parroquial
ara sa veu d'un nét seu

ambé honra sa Coral

Jesprés pensà casar-se
amb gran satisfacció
amb un moreno salat
de nom Mateu Teixidor.

Uniren el seu amor
cercant sa felicitat
per() sa ditxa futura
que ells s'havien projectat
promte va esser capturada
en calvari i amargura.

En pocs anys de casada
la pobre viuda quedà
després de llarga agonia
i menys mal que li deixar
dos bons fills per companyia
que amb sacrificis surà
i li han pogut dar sa mà
es temps de sa seva vida.

Que hagui estat ben acollida
a un lloc de benestar
que és lo que ella mereixia.

Sa virtut de sa prudència
que sempre va posseir
bon rendiment li va dar
fins a s'hora de morir.
Que en el cel pugui tenir
un lloc de preferència.

Catalina Jaume
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ARA FA UN ANY. LA MOCIÓ DE CENSURA. 

Després d'un any haver passat
que es va fer la moció
és oportú recordar-ho
i analitzar com ha anat
avengut o equivocat
vos don la meya opinió
crec que res está millor
si de cas més espanyat.

Amb l'aigua canalitzada
que tant havíem de'sitjat
a ca nostra no hi ha arribat
l'obra ha quedat aturada
menys mal que de traginada
el qui en vol en té aviat
ja mai m'hauria pensat
fessin cosa tan sonada.

No se per a quin sentit
sa moció se presentà
lo que és cert i se veu clar
que no ha dat cap profit
i si no está arrepentit
aquell la va començar
crec que el dia de denlà
se veurà empegueIt.

Quan aquest acord es va fer
pareixia cosa fina
o casi divina
tot havia d'anar bé
juntar el partit de PP
i els d'Unió Mallorquina
se clavaren mala espina
els del poble santjoaner.

Amb les festes poden dir
que casi es va fer de més
i tots els santjoaners
mos poguérem divertir.
Una cosa s'ha de dir
i ja no en parlarem més
no pagant dels seus diners
fàcilment es pot lluir.

Marc Vidal Bonet

NADALENCA 92

O dolces campanes
del nostre campanar
generoses i amb ganes
d'un alegra repicar

Del nadal el vostre só
hi el dolç reclam de pau
que en anima nostre cor
hi vest de festa el cel blau

Vosaltres sou la veu
de nit i dia
que dau pel poble arreu
veus d'armonia
que ens neix Jesús infant
fill de Maria
ii nosaltres exultant
-eim canturia

?mb ximbomba i tambor
tnant pels camins pedregosos
.antarem cançons d'amor
alegres hi tots gajosos

'Pau als homes de la terra
hi als de bona voluntat
descartem odis i guerra
sembrant l'amor i amistat

Que tot sigui blanc de neu
com l'inocent infantesa
tots junts facem un trineu
de dolçor i de fermesa

Dinc, Danc, Donc, tocau ben	 fort
fent vibrar el món inmens
on s'adressi el camí tort
amb justícia, espai i temps

Vostre res() escampa el vent
amb la pluja i en fredor

_ ens guYi en tot moment
)el bé, el tendre minyó

B. Mates Sastre
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ACOMIADAMENT I FELICITACIÓ DEL FORNEF CANÇONS DE NADAL DE GABRIEL MONSERRAT

Ara que estic jubilat

i tenc la vida descansada ;

a la Verge Inmaculada

l'hi agraeixo la bondat

per lo molt que m'ha ajudat

just per surar la llocada

i a la darrera fornada

espero ésser perdonat.

El temps que he estat en actiu,

els anys que he fet de forner,

he fet el que he sabut fer

i he mirat de fer el cap viu

procurant cercar el motiu

110 forma de quedar bé.

Déu faci que a lo darrer

en el cel tinguen ernpriu.

Per un Nadal alegre
per un Nadal sezill,
qui amb ganes entrega
jocs sense perill.

Un Nadal defora
un Nadal dedins
de fer es betlem és hora
ninetes i nins.

Pastorets de terra
que noltros facem
pasta ben feta s'aferra
així com volem.

Sa coya i ses cames
basta d'un brotet
que de llargues iguales,
s'aguantará dret.

De fang i pedres sa coya
molt guapa fareu bé„
feta vostra i nova
sense cap dotbé.

D'una caramutxa fresca
podeu fer es llitet
lo més fi que se vege
pel bon Jesuset.

De paper un clomet
per adornar-lo,
i de farina un poquet
que doni blancor.

Així se juga i s'adora
sense gastar ni fer mal,
no arranqueu un pi jove
per fer sabre de Nadal.

Gabriel Monserrat

NOTA: Del llibre "Un glosador" de
Gabriel Monserrat i de la secció
"Gloses sobre les Festes de Nadal"
hem tret aquets versos.En el començament
d'aquesta secció hi ha següent comentari

"En els versos següents veureu
que el poeta desitja unes festes
de Nadal plenes de pau, de felicitat

sobretot, d'igualtat. La senzillesa
predomina tant en el contingut com
en la forma."

I que l'infantó en el bres

ens lliberi de tot mal,

ens doni un Bon Nadal

i un Feliç Noranta - tres.

Gabriel Company

NOTA: En motiu de les Festes de Nadal
el Forn Company (Major, 31) ha entregat
als seus clients i amics una postal-
felicitació on está incluit el vers
que acabau de llegir. Es la despedida
de Gabriel Company (pare) que s'ha
jubilat i la felecitació de Gabriel
Company (fill) continuador del Forn
Company.



  

ENTREVISTA           

ENTREVISTA AL BATLE GABRIEL MORA

Senyor Batle, ara fa un any que a) Clavegueram
vostè prengué possesori del seu  càrrec. Es construirá a cárrec d'IBASAN una
Si vostè és tan amable li demanam nova estació depuradora d'aigües
que ens contesti el present qüestionari. residuals. Concedida cooperació  tècnica
Com vostè sap és ben lliure de contestar pel CIM per la redacció de projecte
o no contestar. No sentim cap curiositat de clavegueram a diversos trams de
personal, però afirmavem ara fa un carrers.
any que des d'aquesta revista "tenim

b) Camins rurals
l'obligació moral d'ajudar a governar

Concedida	 cooperació	tècnica	 pelal nou batle i Ajuntament 	 seguem-
CIM per redacció de projecte d'asfaltperò no	 ens	 confonguem,	 governar del Camí del Calderers i	 propera

no és comandar". I també, tenim obligació
execusió de l'obra.

d'informar als nostres lectors, pel
que creim oportú, ara, fer-li aquesta
nova entrevista. No és una entrevista c) Casa de la Vila (obres)

"en directe" on hagi vostè d'improvisar Restauració de la façana de la Casa
les respostes, per això, u demanam de la Vila i local per la policia
que contesti concretament a les nostres Per cap d'any estaran acabades les
preguntes ben concretes. Li demanam obres.
no ens doni respostes generalitzades, d) Senyalització de carrers
o "no tenc aquesta informació	 en S'ha senyalitzada tota la zona de -,
aquest moment", etc..el	 que	 diuen camp, s'han marcat diversos cantons
"tirar balons	 defora"	 i	 sosleiar de no aparcament i s'han adquirit
la resposta, cosa en la que són molt unes valles reflectans.
ábils casi tots els polítics 	 (de
dretes o d'esquerres), en el "dir e) Policia
molt i no dir res". Si no té l'in- Control de renous i velocitat dins
formació a mi, la pot demanar a Se- el nucli urbà.

cretaria o allá on procedesqui. Alguna f) Informatització oficina
pregunta estará plantejada de diferentes Integració de l'Ajuntament al Consoci
formes i será reiterativa. D'altra d'Informática Local de Mallorca,
banda aquest qüestionari li donará promogut pel CIM.
l'oportunitat de fer un balang d'aquest
any de "Govern Mora", demostrar al g) Agilització o tasques administratives

poble el que ha fet...i sortir al Adquisició d'un telefax, etc..
pas de qualsevol rumor confús o tende- h)	 Personal	 (Guardies	 Municipals
ciós.	 i Secretaria)

Vet aquí les preguntes que li feim: Estam intregrats 	 dins	 la Policía
Mancomunada del Pla de Mallorca i

1-A judici seu ¿ Quines coses noves possible creació d'una nava plaga
i positives hi va haver a les Festes de policía.
Patronals de 1.992 ?
-Enllumenat nou. Varen esser unes i) Ensenyança

festes totalment populars. Aconseguirem S'ha  construït en el Col.legi públic
rebaixar les despeses en unes 350.000 un mini paro pels alumnes de preescolar;

pts en relació a les de l'any passat. Adequació deis banys i beguedors.
En la festa del Quart Diumenge, l'Ajun- j) Escoles
tament va patrocinar i	 organitzar Reparació d'una tercera part de la
la "I FIRA I MOSTRA" que va esser calefacció del col.legi que no havia
un total acert. 	 funcionat mai.
2-Qué és el que s'ha fet en aquests
11 o 12 mesos darrers en matèria 	Segueix a la página següent
de:
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k) Cursos per a adults	 r) Assistencial	 (Assistenta Social
El realitzan a la Casa de Cultura, i treballadores domiciliáries)
diversos cursos per adults d'acord S'está realitzant aquest servei d'acord
amb el programa de la Mancomunidat amb la Mancomunitad Pla de Mallorca.
Pila	 de	 Mallorca.	 L'Ajuntament	 ha s) Renous nocturns ¿ Hi ha hagutgestionat	 2	 cursos	 d'informática.

denúncies ? Sha amonestat algú ?
També es va realitzar un nou curs

S'ha amonestat a diversas persones
de cuina de 3 mesos, en conveni en
la Mancomunidad,	 però sense denúncies.

1) Mancomunitat del Pla
Apart de la recollida de ferro vell
i altres que fa la Mancomunitat,
1 Ajuntament a posat en funcionament
un nou servei a base de contenidors
per aquesta classe d'objectes.

11) Circulació viaria
La que hem dit abans

Mercats
E 	 mercat setmanal del dijous	 es
fa al mateix lloc de costum (Carrer
de Jaume Mas i Noguera) encara que
s'ha millorat la neteja d'aquest
tram de carrer.

n) Sanitat
S'ha complementat de nou mobiliari

despatx del metge i ATS. Hem donat
suport a les gestions realitzades
davant el Ministeri de Sanitat per
aconseguir l'Hospital de Manacor.

t) Altre obres públiques
S'ha executada la 2 1 fase de l'aigua
potable al poble i ara s'ha adjudicada
part de la 3 1 fase. Construcció de
la piscina municipal; s'ha fet un
bar al camp de fútbol, col.locació
de "termo" en els vestuaris i s'ha
arreglat el terreny de joc; adequació
del local pel club Colaubofil a
l'edifici de l'escorxador. S'ha ges-
tionat amb l'empresa ICESA la remo-
delació de les capelles i 	 nitxos
del Cementen, que havien 	 quedat
en mal estat des de la seva construcció
totalment	gratuït	 pels	 afectats.

u) Neteja de places i carrers
S'ha renovat totalment el	 sistema
de neteja i a criteri meu está impecable

v) Ajudes a les entitats del poble
S'han concedit ajudes a les entitats
locals que ho han solicitat com
són

(i) Tercera edat	 -Centre	 Cultural	 •▪ Pel	 "Certamen
.,..rovacic5 del anex al projecte Club poètic Verge de Consolació" i per
d'Esplai 3 1 Edat, 2 1. fase, i solicitud la celebració de la "Rua 92".
de subvenció a la Conselleria	 de __Grup d'esplai : Pel "VI Enterrement
Sanitat de 11.600.003 pts.	 de la sardina" i per l'acta del

p) Ocupació de la via o espais públics "Davallament" en la Setmana Santa.
A les revistes locals "Mel i Sucre"Sol.licitud al CIM de la construcció
"Damunt Damunt" per la labor cul-d'una pista de petanca. Per 	 part

tural i informativa.de l'Ajuntament s'ha adequat el solar
-A l'Associació	 de Premsa foranade devora el pes, però degut als
amb motiu de la inaguració de laproblemes	 que han sorgit	 s'hagut

d'ocupar	 provisionalment	 part	 de nova seu social.
-A l'Associació de Pares d'Alumnesla Plaça de la Constitució per la

pista de petanca.	 per la "Fasta del Sol que Balla".
-Penya Motorista per la festa de

q) Informació (crides, tauló d'anuncis, "Sant Cristòfcl"
rodes de premsa)	 -Al grup Colombòfil pel concurs de
A part de les oficials, es fan crides coloms.

gratuites per tots els santjoaners, -A l'Associació de "Donants de Sang"
i	 ha instal.lat un tauló d'anuncis per la seva festa anual.
nnu.	 (Segueix a la página següent)
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(Ve de la página anterior)

x) Cultura
Signatura del nou conveni entre el
Centre COordinador de Biblioteques
del CIM i l'Ajuntament ; així com
nomenament de nova bibliotecària
per medi d'un concurs públic per
tots els santjoaners.
S'ha aprovat inicialment el Reglament
de Normalització Llingüística d'aquest
Ajuntament.

y) Altres temes
Participar amb un crèdit de 1.000.000
pts per a millorament de façanes
de particulars d'acord amb el Pla
del Govern Balear del proper any.

Gestionar el servei de piscina municipal
mitjançant la concessió administrativa
i convocar un concurs públic per
a 1.993.

Establir un preu públic pel suministra
domiciliari d'aigua potable a la
població amb la següent tarifa
-Quota de servei 200 pts / mes
-Quota de consum 86 pts / m3
Si l'Ajuntament hagués entrat en
el Consorci del CIM el preu del m3
hauria estat a 105 pts i el mante-
niment a unes 300 pts, per tant creim
que sense entrar en el Consoci els
santjoaners en sortim beneficiats.

4-Per qua el darrer Ple no va esser
anunciat mitjançant les dues crides
com es feia les altres vegades ?
-Perquè l'aparell estava averiat.

5-Hem observat (les poques vegades
que hem assistit a un Ple, l'eficàcia
i agilitat seva per conduir el Ple
i no perdre's "por los cerros de
Ubeda", (com diuen els castellans)
i sense perdre temps en explicacions
supèrflues, encara que si els Plens
són perquè el poble s'enteri del
que fa l'Ajuntament (marxa interna
i externa), moltes vegades no s'entera
degudament a aquest "laconisme".
També hem observat que vostè després
d'haver exposat el tema que está
per aprovar, demana el "si" o "no",
sense donar l'oportunitat a l'oposició
d'exposar el seu punt de vista.
Encara que a una majoria absoluta
es "rodillo" tanmateix ho aprova,
és molt important de cara als electors
o seguidors de tal o qual partit,
el sentir que els seus representants
defensen els seus punts de vista.
A les corts o Congrés, tothom té
l'oportunitat d'exposar el seu punt
de vista, disposant d'uns minuts
per exposar el seu punt de vista.
Suposam que això está ben reglamentat
i que el President del Congrés (ara
Felix Pons) sols és un moderador.
Ens els Ajuntaments l'oposició té
dret a exposar el seu punt de vista?
Quants de minuts per cada tema ?
EL batle pot "Tallar" o sigui inte-
rrompre l'oposició ? Es legal aquest
procediment del "si" o "no" que vt
empra ?
Jo entenc que allá on s'han de discutir
els assumptes que s'han de dur a
Ple és en les reunions de les Comissions
informatives, allá on s'intenta arribar
a un millor acord per part de tots
els grups polítics.
Ademés , per informaci6 al públic
assistent he posat al final de la
sessi6 plenària un torn de preguntes
pel públic per qualsevol aclaraci6.

3-Raons o motius de la pujada distintes
taxes ?
S'ha acordat incrementar la tarifa
de la taxa per servei de recollida
de fems en un 10 %. Aquest aument
és tant sols per acostar-mos a l'import
que l'Ajuntament abona a la Mancomunitat
per aquest servei del poble.
També s'han incrementat el tipus
de gravamen de l'impost sobre Báns
Inmobles, fitxant-lo en el 045 %
i les quotes de l'impost de Vehicles
de Tracció mecánica, aplicant el
coeficient de 1'50 sobre les tarifes
actuals, que són els minims que
estableix la llei.	

Segueix a la página següent)
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Cada grup polític té 2 minuts perlAmb el PSM-NM, les relacions 	 són
debate cada tema i exposar el seu'cordials. L'equip de Govern sempre
criteri. a intentat ajuntar amb un màxim les
I si és legal aquest procediment? propostes polítiques per un bé pel
Si ho és. poble.

6) Relacions amb els diferents grups
polítics ?
Amb el PP-UM, per part meya estic
dispost a mantenir les millors rela-
cions, però els recordaria de que
assistissin a les reunions de Comissió
per poder tractar més bé els assumptes
del poble.

Amb Arrels : Está integrat dins
de Govern.
Amb Unió Santjoanera : També está
integrada dins l'equip	 de	 Govern.

Gràcies per les seves respostes.

Miguel Florit Huguet

ENTREVISTA A L - EX BATLE JOAN BARCELÓ

Sr. Barceló ara fa un any que foreu desposseït del  càrrec de batle, arree
que havíeu aconseguit mitjançant una elecció democrática. Si sou tan amable
vos deman que em contesteu les següents preguntes. Com vós sabeu sou ben
lliure de contestar o de no contestar. No sentim cap curiositat personal, però
aquesta revista que es titula "d'informació local", té l'obligació d'informar els
seus lectors sobre el que es fa i el que no es fa en el municipi. Aquesta
entrevista vos donará l'oportunitat d'expressar amb calma el que queda per dir
de la moció de censura, al pas de qualsevol rumor confós i/o tendenciós sobre
la vostra actuació passada i actual.

Vet aquí les preguntes que vos feim:

1, Qué teniu a dir sobre la moció de censura d'ara fa un any?
Abans de començar vull agrair a la direcció de la revista Damunt

Damunt l'oportunitat que em dóna de poder exposar el meu punt de vista a
través d'aquesta entrevista, tot i que, aquest ja és un fet passat.

Quant a la moció de censura, s'ha de dir que ha quedat demostrat, tant a
nivell local com, presumiblement, a nivell insular, que hi havia un pía
preestablert, cosa que jo no creia, però les paraules d'alguns dirigents del PP i
els següents fets ho demostren:

- Els dirigents del PP no expulsaren els tres o quatre membres que
havien donat suport a la moció, simplement sels  aconsellà que es donassin de
baixa després d'haver passat més de dos mesos de la moció. No va ser així en
el cas de Calvià, on hi va haver expulsió rápida només havent-hi intent de
moció, al contrari que a Sant Joan.
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He parlat de tres o quatre membres pel fet que el qui havia estat líder del
PP en el poble, va fer una altra candidatura "Unió Santjoanera", per poder ser
el cap de llista, sense que el donassin de baixa del PP, per tal de juntar-se més
endavant amb els tres que varen sortir elegits per la llista PP-UM.

- La reunió de la Comissió de Seguiment dels pactes PP-UM no es va fer
prest, per la "inoperáncia" dels dirigents d'UM d'aquella temporada.

- El dinar de "victòria" celebrat per dos dels responsables (un d'ells del
poble) de la moció poc temps després a un conegut restaurant d'Algaida.

- Els darrers esdeveniments de crisi política en la coalició PP-UM amb
la destitució de la 'consellera de Cultura.

Tot això demostra la intenció de desestabilitzar i desintegrar UM per
part del seu soci, el PP, i per alguns aleshores responsables d'UM que s'ho
miraven amb les mans aplegades. Malauradament per a alguns polítics els fins
justifiquen els mitjans.

Per altra banda, cal afegir que també he estat acusat de mala gestió, si bé
quan vaig proposar que es realitzás una auditoria, ja que jo no tenia res a
amagar, varen trobar que no era procedent, això demostra que no es basaven
en fets justificats.

2, Quina és la situació actual dqUA4 a Sant Juan?
La situació d'UM a Sant Joan está consolidada, encara que després de la

moció, la gent se sentia enganyada amb els successos ocorreguts.
Fa poc temps ens visitaren la Presidenta i altres  càrrecs directius d'UM, i

ens exposaren la bona situació i la bona acceptació que tenen en els municipis
que visiten. A Sant Joan hi va assistir un bon nombre d'afiliats i de
simpatitzants, d'entre els quals es feren nous afiliats amb ganes de fer una UM
forta a Sant Joan.

En aquestes visites es van reestructurant els comités locals, i després de
les eleccions internes es nomenaran els càrrecs rectors a cada municipi, ja que
ara no hi ha jerarquització de càrrecs en el nostre poble.

Més endavant vos seguirem informant si és del vostre interés. Moltes
gràcies.

Miguel Florit Huguet
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ENTREVISTA A MI MAGDALENA VIETMA

Amb l'intenció de donar a conèixer
l'Assistent Social de Sant Joan i
al mateix temps la feina que está
fent, concertàrem amb ella una en-
trevista.

-El teu nom ?
-MI Magdalena Viedma
-Tu parles el mallorquí i el castellà,
però els teus llinatges semblen es-
trangers...
-Som de Porreres i els meus pares
són peninsulars.
-Quina és la teva professió ?
-Assistent Social
-I el teu lloc de feina ?
-Mancomunitat del Plá de Mallorca.
-A quins municipis desenvolupes la
teva feina ?
-A Sant Joan, Sencelles i Vilafranca.
Quines feines fa un Assistent So-
cial al poble de Sant Joan ?
-El que feim, es dur endavant uns
projectes, amb la finalitat de donar
resposta	 a necessitats	 socials	 i
per tant de reduir els problemes
que les generen. Tpt això amb l'ob-
jectiu d'aconseguir un Benestar Social,
i una igualtat social davant	 els
recursos existents.
-Que vol dir això de Benestar Socia3
i una Igualtat Social ?
-Aixo vol cir, que la reina que rea-
litzam és, per una part acostar al
ciutadà tots els recursos necessaris
per aconseguir el seu Benestar i
per altra banda que qualsevol persona
que patesqui una malaltia, deficiència,
edat...no sigui aquesta causa per
la qual no pugui accedir als recursos
necessaris per tal d'aconseguir el
seu Benestar.

-Uom no aconseguiu ?
-Per tant desenvolupam una política
social per tal d'aconseguir la igualtat
de condicions.

Quins projectes duis a terme ?

-Primer	 d'informació	 i	 orientació,
amb la finalitat de donar l'informació
de recursos, etc..existents, per
això cada dijous de 9 a 13 h. estic
a l'Ajuntament, per tal de donar
l'informació, assessorament i orientació
més adient.
-I després ?
-Després duim a terme el projecte
de sevei d'ajuda a domicili. Aquí
a Sant Joan compta amb una Treba-
lladora Familiar, que dóna suport
als casos que han demanat servei.

(Segueix a la página següent)
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( Vé de la página anterior)

(Ve de la página anterior)

- Te coneix la gent de Sant Joan?

- Si, comengan, i el que és més impor-
tant es que coneixen el que feim•

- Quines altres coses ?
-Amb	 el	 projecte	 d'integració	 de
disminuïts, es du endavant una sèrie
d'activitats per aconseguir l'eli-
minació de barreres arquitectòniques.
-Altres projectes ?
-També un projecte damunt la pre-
venció i tractament de drogues. En
aquest projecte duim per una part
l'assistència	per	 totes	 aquelles
persones que abusen de les drogues
(alcohol,	 tabac i les ilegals)
per altra la prevenció i sensibi-
lització mitjançant xerrades	 infor-
matives.
-Fas feina tota sola ?
-No, per una part som component d'un
equip que está format per 4 Assistents
Socials i una coordinadora. I dins
el projecte d'Ajuda a Domicili feim
feina tres treballadores familiars

jo. I a Sant Joan amb els Serveis
Socials col.labora moltíssima gent
com por esser el grup d'acció Social.
-Teniu col.laboradors voluntaris
-També com a voluntaria comptam amb
Na Maria Ferriol, com a voluntaria
del programa de telealarmes, que
recentment s'ha istal.lat a Sant -A més s'ha de dir que s'ha tramas
Joan. Aquesta gent fa una sèrie d'ac= una solicitud per gaudir d'un objector
tivitat sense remuneració de cap de consciència al municipi i que
tipus. el Ministre de Defensa ha a-_rovat,
-L'Ajuntament col.labora en la teva per tant dins un temps el Departement
tasca ? Quines accions ha pres damunt de Serveis Social comptarà amb un
el tema d'Acoló Social ? objector.
-Per part de l'Ajuntament no he tingut
mai problemes i col.labora en tots
els temes.	

Antonia Amengual Salva

-Que més tens per dir-nos ?
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Treballadora Social i Monitora d'Educació Sexual de professió,
desenvolupa actualment activitats d'animació a la lectura per biblioteques i
escoles amb un muntatge de creació  pròpia on teresetes, petits teatres, mòbils,
cortines i maletes l'ajuden a crear un simpàtic ambient, en el qual presenta una
selecció ben diversa de llibres per a nins. En un estil col.loquial i fent participar
directament els menuts aconsegueix l'atenció de nins i grans que escolten

embadalits unes històries de la vida quotidiana, que a més d'entretenir
transmeten uns valors que avui contemplan molts dels autors de Panomenada
"literatura infantil" i que aquesta contadora amb els seus comentaris i estil
personal sap fer resaltar.

És jove, però no tan jove. Té al darrera molts d'anys d'activitats amb nins i
això es nota.E1 seu món professional ha abarcat feines des de nins marginats del
Tribunal Tutelar de Menors a nins "superprivilegiats" de petits col.legis privats.
Anys de campaments, intercanvis escolars, centenars d'excursions, de sortides
pedagògiques per la ciutat, d'asisténcia a concerts, pintades murals i la codirecció
d'un cine-club infantil dins la Universitat de Santander la varen convertir en un

personatge conegut 1 estimat a la seva ciutat.

Nati tu tens una gran preparació i experilncia amb infanta,

pero ... ¿ com va començar la teva actividad de contecontes"?

Si, 1 - activitat de "contacontes" la vaig perfilar després.. Vaig viure a un
poble de Cantabria que conservava l'escota buida -els nins asistien a la
concentració- i vaig organitzar activitats de temps lliure. Després, per la patrona
,vaig preparar una sessió de contes d'un parell d'hores i em va estimular tant la
presència de públic de tota edad que em vaig replantejar el meu ofici. Em varen
cridar d'altres nobles, d'altres escoles, d'altres centres culturals...

Nati ens sorpren la teva versatilitat" ¿ com 1s possoble el

” especilizar-se" en temes tan variats ?

(Segueix a la página següent)
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Quan ets educador, educador de veritat no costa gens passar d'una branca a

una altra, tot són aspectes al servici dels mateixos objectius. Acompanyar els nins

d'excursió a la muntanya dóna peú á xerrar d'ecología però també a neutralitzar

unes actituds negatives, a educar la sensibilitat, a contestar les mil preguntes que

els nins formulen de paraula o amb el seu silenci... Pintar amb els nins un mural

col.lectiu no és no més ensenyar tècniques de pintura i ajudar a que resaltin els

aspéctes que els autors tracten d'expressar, és educar les actituds, compartir, no

tudar les pintures, no cridar, conseguir transmetre el gust per la feina ben

acabada... Per això és tan cansat ser educador. Però també és per això que és tan

apassionant.

I del pares que ens Dots dir ?

Sí, després de molts d'anys de fer feina pels nins, ara m'agraden els pares.

Deu ser que jo també som mare i he modificat la meya intransigencia juvenil de

que "els pares ja no tenen remei" M'agrada fer xerrades teórico-practiques per a

pares, explicar-los la importancia de qué contin contes als nins, de que a partir de

la veu es produeix una relació que cap jogurna, cap pel.lícula, cap llibre per el

mateix ,pot aconseguir.
(Segueix a la página següent)
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Devant l'oferta televisiva que hi ha	 no et sorpren l'inte-

res del nins	 ?

Bah!, la tele és només una qüestió de prioritats, quan hi ha moltes
d'alternatives, la majoria dels nins no són beneits i saben triar. Les quatre
setmanes que he vengut a Sant Joan pocs nins han quedat a casa seva. Si l'activitat
a la biblioteca, a la plaça, a l'església fos interessant els nins sortirien. No en
parlem a casa, si l'ambient és l'adequat. No em refereix tant a mitjans con a
intenció. La clau és compartir. Fer les coses amb els nins, no és igual dir

-dibuixa" així estarás entretemzut- que "anam a dibuixar", "patina" que "Anam
a patinar"... ciar, ja ho he dit que és cansat. Ser pares de menuts és una feina de

temps complet.

Trobes bona col.laboració entre els mestres i Professors?

Sí, encara m'agrada més l'activitat amb mestres, faig cursos d'animació a la
lectura i d'enquadernació rústega. Si aquests llibrets que vos he mostrat són fets
meus. Amb cartons, amb miralls, amb plastelina, amb roba.., en tenc de moltes
formes i materials i m'agrada mostrar-los. He passat per moltes escoles que
després m'han copiat el sistema. Per un educador és una de les satisfaccions més
grans que pot sentir.

Que és el que t'agradaria fer que encara no has fet ?

Qué m'agradaria? Puf,moltes de coses. Poder mostrar i ensenyar dins les
Escoles de Magisteri. Tenc poca fe en la Reforma  perquè estic desenganada del
nivel] del professorat, però aquest tema millor que el deixem avui...i posats a
demanar m'agradaria fer la volta al món en un vaixell i en arribar a cada port
muntar al meu espectacle... abans he de conseguir parlar  l'anglès almenys amb la
mateixa fluïdesa del català. Em conformaria.

Essent natural de Santander ens sorpren el bé que parles el

IzatalA ?

No no xerr bé però sé que té mèrit. L'any passat la Conselleria de Cultura
em va incloure en les activitats que s'organitzen per a les escoles que fan
Immersió Lingüística i va resultar una feina molt interessant.

(Segueix a la página següent)
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Nati ara per acabar, perqul no ens parles dels teus proiectes

inmediata ?

Ara me'n vaig a la Península i el mes de febrer tornaré. El Centre ce
Professors d'Inca ha demanat la meya col.laboració. A més l'Ajuntament de
Palma prepara un curs per a bibliotecaris que promet ser molt interessant. En una

paraula, enfeinada en un futur de conte.

Catalina LluIsa Gaya Bauza
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ENTREVISTA A CRISTINA FLORIT POCOVI

Qualque amic-crític de D.D. ens
ha fet arribar la seva opinió sobre
aquesta secció d'entrevistes "gent
joven, dient-nos que el nostre qües-
tionari era massa "infantil" i que
per tant les repostes havien d'esser
necessàriament "infantils". 1 que
no calia fer entrevistes, perquè
a Sant Joan tothom es coneix.

Sobre la primera aseveració volem
dir que la majoria de grans entre-
vistadors ( a que no intantam imi-
tar ) es valen d'un qüestionari,
sempre el mateix, on moltes vegades
hi ha preguntes bastant "puerils".
I es que voler donar a conèixer una
persona en 10, 20 o 30 respostes,
no és descriure les carecterístiques
tècniques d'una máquina, és intentar
"apropar-nos" a un ser humà distint
en tot, o en mostes coses, a altre
ser humà i tothom té drets, idees,
característiques distintes del seu
germà, del seu amic, del seu veïnat.
I no es ver que tots ens coneixem.

Prescindir de tot qüestionari
simplement conversar amb l'entre-

vistat o l'entrevistada, pot esser
un caminar en zig-zag, però no tens
aquella sensació "d'interrogatori
policial" i pots captar tota l'es-
pontanitat, simpatia i dimensió hu-
mana de la persona amb qui converses,
encara que tenguis una dificultat
posterior per reflectir damunt el
paper tot l'interés que t'ha despertat
el teu contertuli-entrevistat.

L'entrevistada d'avui amb qui
hem conversat prescindint del "qües-
tionari jove", es Cristina Florit
Pocovi, i podríem dir que té aquells
trets que en un principi pareixen
contradictoris: una gran espontaneïtat,

un seny, que se demostra en unes
respostes segures i contundents sobre
temes "espinosos", que sortiren en
la conversa. precisament aquestes
aparents contradiccions, donen a
Cristina Florit aquest encant, que
fa néixer envers d'ella una simpatia
i apreci, un interés difícil de valorar,

Pera deixem que sigui ella i les
seves respostes el que ens descobres-
quin la seva personalitat.

-Quan d'anys tens ?
-Tenc 14 anys !
-Quina és la teva millor qualitat
Qualitat ? No, res, no res -diu
sonrient- Em consider una persona
normal...i crec que	 no	 tenc	 cap

qualitat	 destacable...En	 que	 fos

així...no m'agradaria dir-ho.
-I el teu defecte més gros ?
-M'agrada fer les coses massa bé,
massa	 correctes.	 M'agrada	 fer-ho
tot massa ben fet...i no li puc fer...

(Segueix a la página següent)
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-Que penses estudiar més envant ?
-No ho sé encara, m'agrada Arquitecte,
Biologia, Quíquica o també Veteri-
nária...perquè m'agraden molt els
animals.
-Les preguntes que t'he fet fins
ara, són les "tradicionals" del
"qüestionari gent jove", però a ti
et vull fer unes preguntes sobr(
temes i problemes "candents", mé
"espinosos", perquè pels teus comen-
taris anteriors veig que tens criteri
i les idees clares. Per això magra-
darla que em donassis la teva opinió
sobre nacionalisme-zenofobia, discri-
minació-marginació, drogadopendIncia...
-Estic en contra de tota discrimi-
nació...Tots som persones.. .tots

hem d - esser iguals...A lo millor
aquell que roba, sia o no gitano,
ho fa per sobreviure...o aquella
dona o al.lota de "vida fácil", és
tal volta perquè de petita va esser
abandonada...i encara que crec que
la prostitució es un dels mals de
la societat, per ventura aquella
al.lota agafà aquell camí, com el
drogadicte...
-Encara que sols tenguis 14 anys
Cristina, est molt "madura" ¿ Què

creus de la droga ? del fumar po-
rros ? Fumes tu ?
-Porros no !. He fumat qualque ciga-
rret normal,	 després	 d'un	 dinar,
amb motiu de noces, primera comunió...
un	 vespre	 extraordinari...per	 això
deman permís al meu pare o la meya
mare.
-A Francia i Itàlia (segons els dia-
ris) darrerament ho han agafat en
serio a això del privar de fumar...
A Espanya seguim igual...
-Estic en contra del fumar...Tenc
amics meus que fumen i els estic
dient "Ho heu de deixar anar, ho
heu de deixar.." Tenc amics que
m'están convidant i jo fas lo po-
ssible !.
-M'agrada sentir-te parlar així
Cristina. Però parlant de la droga

Tens amics o amigues o coneguts
Que se droguin ?

-Amics o amigues meves que se dro-
guin ? No! Però tenc una amiga que
té un amic més gran...que va estar
enganxat...
-Com en sortí ?
-Anant a un centre de rehabilitació

El tabac i 1 - alcoholisme afecta
joves i ,majors, homes i dones.

la droga incideix més en la joventut...
Ai ha un tema, que també preocupa
als governants com és el sida. Per?)
hi ha encara un altre tema que preo-
cupa molt als governants...Per la
teva sensatez que em demostres
Cristina, en les teves repostes,

(Segueix a la pàgina següent)
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-Saps Cristina ? M'agraden molt les
teves idees. Les teves respostes
són	 intel.ligents.. .i	 contundents!
Però parlem un poc de temes més
"juvenils".	 Parlem	 de	 música.. .de
ball...
-M'agrada la música, m'agrada ba-
llar ! Boleros, rock, música lenta...
-Desde quan balles amb l'agrupació
"Aires de Pagesia"
-Fa uns tres anys
-Un grup. musical.. .un disc ?
-M'encanta en Rosset...Som una fa-
nática de Rosset...m'encanta, men-
canta Rosset...m'agrada tot i tenc
tots els discs...és un grup que
m'agrada molt...Tothom sap que
m'agrada Rosset...Molts de pics quan
el posen en els pubs de Sant Joan,
comeng a cantar fort...M'alucina
Rosset.
-T'he vist creuar el poble amb ci-
clomotor...i me pareix que éts un
poc "brusquera"... ? T'agrada la
velocitat ?
-M'encanta anar en lanxa...creuar
l'aigua a "tope".. .Anar en lanxa
va esser per jo una de les emocions
més grosses de la meya vida...Anar
dins la lanxa...enmig de la mar...
si tens problemes...pareix que tots
se n'han d'anar... que te despejes
de tot, perquè veus que tota l'aigua
és per tu.. .M'encanta anar en lanxa.
-Bono Cristina...és hora de deixar

les preguntes i fer-te les fotos
per il.lustrar	 l'entrevista.	 Avui

vaig a fer-te una pregunta...que
inclús gent major (homes i dones)
n'amaguem o eviten la reposta ¿ Qut
opines de l'esvort ? de l'embaré. o

juvenil ?
-Estic en contra de l'esvort. N'esti ,

en contra !
-I dels "accidents" o sigui embará-
de menors ?
-No sé el que pensen els
edat...Jo	 no	 esvortaria
a mon pare i a ma mare.
aixó...
-Parlant de matrimoni ¿
consideres la idanea
se ?
-En haver acabat la carrera

de la meya un cinquanta per cent del teu encant
...ho diria personal...i de la teva personalitat
..que hi ha i les teves respostes, que he pro-

curat	 transcriure	 feelment 	
Quina edat Gràcies Cristina.
per casar-

	

Miguel	 Florit	 HLá¿Áet
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EL COMERÇ DE SANT JOAN

-L'estudi ha estat realitzat amb CONCLUSIONS
el	 mode	 d'estadística	 descriptiva	 El.. comerg de Sant Joan és un comerçi directiva, es a dir,	 recollint que es manté quasi sempre 	 igual,la totalitat de la població, ja que 	 .

hi ha un equilibri de	 beneficis,
a Sant Joan la població es bastant ja que no són indústries grans sinó

que són negocis familiars i	 aixó
L'estudi	 s'ha elaborat damunt	 14 dóna lloc a una eliminació de gastos

de personal i altres gastos.

1 Estanc
1 Drogaria
1 Tenda d'embutits
1 Carniceria
2 Forns
1 Papeleria
2 Concesionaris de cotxes
5 Tendes de comestibles

El comer	 no está molt	 esplotat.

En els darrers dos anys se nota
una petita crisis provocada per una
més forta competència (llibertat
d'horaris	 dels	 grans	 establiments)
i un aument d'impost, tot aixó provoca
que encara que s'aumentin les yentes

-Fases que hem seguit per realitzar no aumenten els beneficis.
l'estudi :	 PREGUNTES REALITZADES EN L'ESTUDI 

a) La primera dificultat va esser
Primera : Durant els darrers cincredactar	 les	 possibles	 preguntes

que haviem de fer per lestudi, es anys ¿ Hi ha hagut increment en els' 
a dir, fer les preguntes amb una beneficis ?
finalitat.	 Respostes

b) La segona dificultat ha	 estat a) Han aumentat... 	 3
la recollida de dades, ja c,ue hem b) S'han mantingut... 6
hagut d'anar un per un a cada comerç. c ) Han disminuït...	 5

e) Una vegada obtinguts les corres-
pondents	 respostes,	 hem hagut	 de Segona : Si durant el mateix

trobar la forma d'agrupar-les per ¿ Han aumentat els impots ?
la relació amb les respostes. 	 Respostes

d) La quarta ha estat calcular els a) Han pujat... 	 14
%, confeccionar les gráfiques o dia- b) Han disminuït... 	 O
grames circulars.

reduïda.

comerços

021 %
042 %
0'35 %

periode

100 %
0 %

Si„ ha estat una opinió massiva.
-Les	 diferents	 preguntes	 que han el que els impots han pujat.
estat realitzades en 	 l'estudi	 són
atributs, ja que totes elles, ténen Tercera : Opinió dels impots 	 que
característiques	 qualitatives,	 que paguen ?
no es poden medir amb unitats de
magnituts, tan sols es poden cali- Respostes

ficar entre diverses	 opcions,	 per a) Són excesius...	 11	 785 %
exemple,	 la	 pregunta	 de	 l'opinió b) Están bé...	 3	 215 %
sobre els impots, les posibles res-. c ) Haurien de esser més elevats-No
postes són : Estan bé, són excesius
o haurien desser més elevats.	 Quarta : ¿ Han hagut de millorar' 

o aumentar l'oferta ?
-Mitjançant	les	 dades	 obtingudes
hem calculat la freqüencia absoluta Respostes
(que és tantes vegades com es repeteix

a) Si...	 8
la mateixa resposta) i la freqüencia

b) No...	 7
relativa (el que surt de	 dividir
la freqüIcia absoluta i el	 total
de la població).

Segueix a la página següent
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EL COMERÇ DE SANT JOAN

(Ve de la pagina anterior)

(1_:tuses

idenys rentabilitat...	 1

Competència...	 4

Millorar qualitat...	 2

Mantenir nivell yentes... 1

Quinta : ¿ Temporades que hi ha més
oferta i més demanda ?

Respostes

Demanda	 Oferta

a) En l'estiu... 2	 0

b) En l'hivern	 4	 2

c) Sempre igual.. .8	 12

Sexta : Han aumentat o disminuït
la plantilla en els últims cinc
anys ?

Respostes

a) L'han aumentada... 4 	 028 %
b) L'han disminuida... 2	 014 %
c) Es manté igual...	 8	 057 %

Septima : Opinió de la 	 llibertat
d'horari	 dels	 grans	 establiments?

Respostes

a) Está bé	 3	 021 %
b) No és just	 3	 021 %
c) No els afecta	 8	 057 %

Margalida Gayà Rotger

Cristina Gaya Bauza

Margalida Gayà Rotger

Cristina Gayl Bauza
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SA CASA ROJA

El passat diumenge dia 29 de
Novembre, un grup de famílies sant-
joaneres, es treslladaren a la po-
ssessió de Sa Casa Roja, propietat
de la família Pastor, dins el terme
municipal de Llubí, convidats per
la madona Joana Oliver de Solanda,
viuda de l'amo En Bartomeu Pastor.

En un principi pareix casi im-
possible que la gent de Sant Joan,
que ha visqut sempre dins un ambient
rural hi ha tingut més d'una oca-
sió per visitar les possessions del
terme, es pugui soiíprende i mera-
vallar visitant _una	 possessió
llar pagesa.

La rehabilitació que s'ha fet
a la Casa Roja, baix de les directrius

de Catalina MI Pastor de Solanda,
respectant l'antic carácter mallor-
quí d'una construcció que de
finals del segle passat i que el
pas del temps havia deteriorat i
estava en el mateix estat que estan
tantes possessions de la ruralia
mallorquina, es ha dir en estat semi-
ruïnós.

Sa Casa Roja consta actualment
de cinc vivendes : tres per quatre
persones, amb dues habitacions dobles;
una per dues persones, amb una habi-
tació - doble; i una altra per sis
persones, amb tres habitacions dobles.

Aquestes vivendes estan prove-
ïdes de bany complet, cuina, sala
d'estar, calefecció central, terrasses
i xemeneia en quatre vivendes. Hi
ha una piscina comunitària.

A Sa Casa Roja hi ha un servei
de berenar i menjars cuits en foc
de llenya a l'astil de la típica
Casa Solariega Mallorquina.

L'encert de Sa Casa Roja, i la
seva originalitat está en que s'ha
aprofitat tot el que hi havia tant
de la " casa de l'amo (
gés ) i de la " casa del
que tantes possesions
de les construccions anexes
sestador, solls, etc.

El silenci i laïllament, els
pins i ullastres que enrevolten Sa
Casa Roja, fan del conjunt, un lloc
pau i sossec, on desitjaries viure
o passar una llarga temporada.

L'interior de " la casa del se-
nyor ", actual residència de la fa-
mília Munar-Pastor reuneix una pe-
tita serie de mobles i altres obres
d'art, que fan més agradable la vi-
sita a Sa Casa Roja. Hi ha una sèrie
de pintures, olis i aquarel.les,
que foren realitzats per hostes de

Sa Casa Roja i recullen des d'anglas
distints vistes de la mateixa possessió.

Els visitants pogueren contemplar
dos retrats: un corresponia a l'avia
de la familia Munar, una valla fo-
tografia de tons suaus i un altre
retrat de l'avia de la familia Pas-
tor. En el " saló-porxo " ( sala
d'estar ), hi ha un cartell de toros
històric, d'una cursa de braus (toros)
anunciat pel dia 19 de Julio] de
1.936. cursa que no es realitzà,
per coincidir amb els esdeveniments
que iniciaren la nostra guerra civil.

Els visitants,	 tot	 santjoaners
com hem dit al principi, forem ob-
sequiats i atesos per Catalina Pastor,
la filla de l'amo En Tomeu i la
madona Joana, amb aquesta elegancia
innata i al mateix temps sem:illesa

o del pa- que té Catalina, el que va fer que
senyor " tots guardasim un molt grat rt-cord

tenen,	 com d'aquesta visita a Sa Casa	 Roja.
sostre,
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MESTRE PEP BIROMBO, EL DERRER CORDADOR

D D -OLLES I RIBELLS

Josep Valls Salas,	 més	 conegut cerámica, cuiro, etc.. el cordador
entre els seus veïns per En Pep d'olles mestre Pep Birombo segueix
Birombo, és el darrer artesa dedicat emprant la mateixa "pasta" per tapar
a cordar olles i ribells. Té actual- les juntes que emprava son pare fa
ment 64 anys i ha exercit aquest cent anys enrera, pasta que fabrica
ofici durant tota la seva vida. ell mateix amb blanc d'ou i cals.
Tenia 6 anys quan comengà a cordar Una "composició" senzilla i eficaç
ribells i greixoneres al costat del
seu pare.

Els atuells de plàstic, les olles
a presió, els recipients de vidre
per forns electrics i els microones,
les rentadores automàtiques han fet
deixar de banda els cossis, que
abans s'empraven per fer la bugada
i netetja de la roba de la llar,
fa que el treball dels cordadors
hagi anat mencabant.

No obstant mestre Pep Birombo,
una volta a l'any, recorre els pobles
de Mallorca, els de la comarca de
Manacor, els del Pla arribant a Muro,
Sa Pobla, Pollença, Alcúdia.

Mestre Pep Birombo el cordador
d'olles no anuncia la visita amb
antelació insertant un anunci a la
pubicació o ràdio local. El dia que
té decidit anar a un poble, agafa
la senalleta amb .les gafes i el
martell, la baldufa i recorre els
carrers del poble cridant amb la
seva entonació peculiar i especial
-Si hi ha ribe e e e 11...Cordador
d'000lleees...cap olla a cordaaar...

L'equipatge o eines de treball
del cordador són ben sencilles: la
baldufa que está proviste d'un tre-
pan o barrina per fer els forats
per eficar les gafes, una bossa amb
gafes i un martellet per eficar les
gafes. Les gafes o pinces que col.locp
el cordador dolles, són d'acer que ha resistit segles.

Les juntes són tapades d'una
pasta blanca. La seva composició
no ha variat encara que en el mercat
han sortit nous productes, "pegaments";
que aferren desde el vidre, tests,

Mestre Pep Birombo a més de cor-
dador d'olles també sap adobar pa-
raigües. Un altre ofici artesà en
decadència, perquè els paraigUes
d'avui en dia fabricats a Xina o
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MESTRE PEP BIROMBO , EL DERRER CORDADOR

D - OLLES I RIBELLS

Les tarifes	 que aplica mestre
Pep Birombo per cordar un ribell
olla o greixonera han anat pujant
conforme han evolucionat els preus.
Fer cordar un ribell gran dels que
empren per trempar sobrassada per
les matances pot costar fins a 4.000
pessetes. Tot depèn de la quantitat
de gafes que hi posa el cardador.
Actualment mestre Pep Birombo esta
cobrant 100 pessetes per cada gafe
posada. Ell recorda que quan va
començar a cordar olles i ribells
sols cobrava 10 cIntims cada 3 gafes.

Aquesta es en poques paraules
(breument)	 la crònica del	 darrer
cardador	 d'olles,	 que	 també	 era
conegut pel "casi ribell".

Es curiós que moltes mares per
assustar els seus fills, o per fer-
los callar quan ploraven, a més de
"calla que vendrá un maraca", que
fa referència a les antigues incur-
sions dels corsaris i pirates ber-
berics, també empressen per acovardir
als nins, "calla que vendrá el casi
ribell". Possiblement se deu a què
la veu gangosa i estentòria dels
cordadors, anunciant-se pels carrers,
essent homes vinguts d'altres pobles,
en definitiva desconeguts, asustas
als nins i les mares emprasin aquest
"recurs", per fer callar o obeir
al seus infants.

Tailandia	 són	 molt	 barats,	 per()
també molt bons	 d'espenyar	 i	 no
tenen adob.	 Una	 vegada	 espenyat
l'adobador no té res que fer. Amb
aquest dos oficis, el de cordador NOTA:
d'olles i el d'adobador de paraigües
ha passat com els sabaters que a-
dobaven les sabates, posant mitges
soles o com en les cuidares o exe-
cadores de punts	 de	 les	 calces:
Ara conve més comprar-se'n unes de
noves.

Ant¿nia Amengual Salvà

Aquest article tenia que sortir
el passat mes de Novembre. La falta
d'espai va fer el que ajornasim
la seva publicació.



(Lloc, data í signatura del licitador)

a t Joan, sembre de 1992.

Gabriel Mora Mas.-
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	 Ajuntament de Sant Joan

(MALLORCA)

CONCESSIO DEL SERVEI DE PISCINA

Aprovades per l'Ajuntament Ple, en sessió del passat 27

de novembre, les Bases de la concessió del servici de piscina

municipal, s'exposen al públic per temini de 30 dies a efectes

de reclamacions.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat

cap al.legació, es tendrá per convocat aquest concurs:

Objecte: Explotació i gestió del servei de piscina munici-

pal, amb vestuaris i bar, per termini d'un any, prorrogable.

Cánon: La suma de despeses a que obliguen les Bases,

extensives a tot l'any, i, a més, la neteja de la pista de

tennis.

Fiances: 10.000 pts. la provisional; 20.000 pts. la

Documentació: Es podrá examinar en la Secretaria Municipal,

en hores d'oficina.

Proposicions: Podran presentar-se durant els 20 dies

següents al de la finalització del termini dels 30 abans senya-

lats, en hores d'oficina; l'obertura es farà a la Casa de

la Vila a les 1230 hores del següent dia hábil.

Model de proposició 

El Sr. .., veí de.., amb domicili a.. (telf...) i D.N.I...,

en nom propi (o en representació de..), assabentat de la convoca-

tòria de concurs per l'explotació del servei de piscina munici-

pal, i pren part i es compromet a prendre el seu  càrrec la

concessió d'acord amb les Bases de la mateixa, adjuntant proposta

de tarifes.

A més, es compromet a:.. (es relacionaran les millores

de l'oferta).



RECORDANT ESDEVENIMENTS I CURIOSITATS

PASSATS EN EL MES DE DESEMBRE

6-12-1964	 La Caixa. de Balears lis a -:Desembre 1976	 En el "Concurso de
Nostra" inagurá les noves oficinés_Villancicos" organitzat a Porto Cristo,
de la Sucursal a Sant Joan al carrer la Coral de Sant Joan obtingué el
de Sant Joan, essent el Delegat- Mi- primer prémi.
quel Oliver Oliver "dels Calderers". També én aquest Nadal varen tenir

més	 carrers	 amb	 il.luminació	 que
10-12-1967 Morí a Sant Joan la mestra en els anys anteriors.
de la "Escuela Graduada de Niaas"
la santjoanera Francisca Juan Bauzá 19-12-1981	 A Madrid, el President

(Teixidora-).	 -	 de la "Real Federación Motociclista
Española" va fer'entrega - al President

Nadal de 1967	 En el tele-club es de la Penya Motorista, de la "Placa
va celebrar el "ler Certamen de Fo- de Plata al Mérito Motociclista"
tografía de Navidad". Foren guanya- otorgada a la Penya Motorista Sant
dors Antoni Sastre, Joan Calafat Joan, amb motiu del seu 25 Aniversari.
i Joan Nicolau.

4-12-1968	 Als seus	 moria
a Sant Joan, després	 , curta	 Joan Jaume Nigorra

malaltia Maria Estelrich - Costa -(de
Ses,,RoqUeS), espea.: de Bartomeu - 'Mora LES FESTES DE NADAL
Màs_ .(ge-f:ml. del - avui. - batle).	 i 'mare

ENS PARLEN DE GERMANOR
de' dos	 .Tomelj	 (mbnieipaY5	 •

Joan.	 Joan Jaume Nigorra.	 _

8-12-1968	 En l'Assamblea del tele- 2-
Llum i alegria eh aquest dies,

bLub fay ,elegit president JCsep -

en els que ha nascut un SALTADOR,
telrich Mieras. que ve a omplir de goig, la buidor
8-12-1971	 A la plaga anomenada a que hi ha dins les nostres vides.
les hores de Calvo Sotelo, avui Rei
En Jaume, va tenir lloc una demostració Contemplem ara, al Fill de Maria,
del joc de petanca a càrrec de ju- i així procurem l'Amor a tot portal,
gadors de Palma. Una de les tripletes fent que els dies joiosos de NADAL,
locals que hi participaren estava siguin per tots plens d'alegria.
composta per P. Dalmau, M. 	 Gomis

i M. Juan.	 Que la música, les cançons i l'ambient,
ens ajudin a 'una conducte sincera,

20-12-1971	 Fou jornada victoriosa que ens procuri una pau vertadera
pel futbol local, tota vegada que que afavoresqui la vida de la gent.
a l'entretant el C.D Sant Joan gua-
nyava dins Santanyi per 0-4 en partit 	 - ,

Molts d anys que és la felicitació,
de II Regional, el Atco Sant Joan desitjosa de tota felicitat,
guanyava per 6-0 al Santanyi (juvenils) que tant en la vila com a la ciutat,
en el camp de Consolació. renesqui arreu la GERMANOR.

Nadal 1.992






