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SALUTACIÓ

Què és el que et preocupa lector-a en aquests moments?

Et preocupa la pau mundial, la guerra interminable de Bósnia?

Et preocupa la droga, la marginació, el sida?

Et preocupa la crisi económica quasi generalitzada, la feina, l'a-

tur, el "pacte social"?

Et preocupa la política local, autonómica, la de més enllà, la co-
rrupció?

Et preocupa la deshumanització creixent i la manca de germanor

dins el món?

Et preocupa la carretera, els accidents de  trànsit, la contamina-

ció, la destrucció delmedi ambent?

Et preocupa el teu colesterol, l'hipertensicó, ara que estam en

temps de matances?

Et preocupa el teu mal de caixal, ara que s'acosta Nadal i vols

menjar torró, encara que sigui car?

Et preocupa...¿ Et preocupa...?

I es que tots tenim les nostres preocupacions com a sers socials i

com a ser indiviudal.

A l'Equip de Redacció de Damunt Damunt i responsables de la

publicació ens preocupa:

La continuïtat de la revista i que aquesta surti puntual la darrera

setmana de cada mes.

El dèficit que se pugui acumular al "final d'exercici", encara que

la publicació de la revista no está concebuda per obtenir uns benefi-

cis econòmics.

Els col.laboradors, perque tots, absolutament tots, treballen gra-

tuïtament per la revista i això és necessari que ho sabin els lectors,

perquè mereixen un reconeixement.

La censura o autocensura, perquè volem respetar la llibertat

d'expressió en primer lloc, i d'altra banda evitar que alguna de les

notícies publicades o opinions expresades sigui interpretada com u-

na desqualificació.

L'equivocar-nos o fer omissions "imperdonables" perque Da-

munt Damunt vol esser per tothom.

Les crítiques i elogis perquè ens arriben en massa poca freqüèn-

cia, i unes i altres són absolutament necessàries per la bona marxa

de la revista.

Gràcies lector-a, per atendre les nostres preocupacions.

Miguel Florit Huguet
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NOTÍCIES LOCALS

Informatiu del Col.legi Públic Son Juny. Sant Joan
Octubre de 1993

SALUTACIÓ
Hem començat un nou curs. És hora d'iniciar els projec-

tes que s'han pensat fer en aquest curs. Ja sabem que sem-
pre es pensen i s'ideen més projectes que els que porterior-
ment es realitzen, exercici necessari i positiu perquè genera
il.lusions i ganes de progressar i millorar, encara que té la
contrapartida de provocar frustracions i desenganys si les
expectatives no s'acompleixen mínimament.

Els projectes que es pensa desenvolupar en aquest curs
són:

*Hem de seguir adaptant al nostre Centre tots els contin-
guts i objectius de la reforma educativa: introduir els nous i
revisar els de sempre. En aquest curs aquesta innovació
s'estén a 3r. i 4rt. a més de Ir i 2n i d'Educació Infantil on
s'inicià el curs passat.

*Volem muntar el racó de l'ordinador per continuar
acostant el món de la informática als alumnes, encara que
sigui d'una manera puntual.

*Es vol organitzar una sala taller laboratori, aprofitant
una de les aules que ens ha quedat buida, per poder oferir
d'una manera més ordenada i sistemática observacions i ex-
periències dins el camp de les ciències i de la tecnologia.

*Exposició del treball sobre les possessions de Sant Jo-
an. És un treball iniciat per alguns alumnes durant l'estiu,
que es vol mostrar i si és possible, completar.

En el camp organitzatiu:
*Anar completant l'exposició "SO DE LA FUSTA A

MALLORCA" i millorar l'ornamentació del Centre amb
l'inici d'una futura exposició de plantes  autòctones.

*Millorar els espais exteriors tant els esportius com la
zona dedicada a hivernacle i hort escolar.

*Adaptació d'una nova aula a la planta baixa per a Edu-
cació Infantil i d'una sèrie de dependències per a la
instal.lació dels tallers de música, informática i treball indi-
vidualitzat-tutoria.

*Continuar amb l'edició d'aquest full informatiu.
Aquestes accions se sumaran a totes les activitats escolars i
complementàries que s'han jutjat positives en el curs passat
i anteriors i que per tant tendran continuïtat, com per exem-
ple: la setmana cultural, les sortides, les celebracions i fes-
tes, l'acampada, la coral i el taller de música popular, la im-
plicació dels pares en activitats escolars.

Si examinam el camp de les possibilitats per poder
afrontar aquest pla de treball pel curs hem de dir que no són
del tot esperançadores:

*Comptam amb menys professorat (pràcticament dos
professors menys) i per tant menys recursos humans per po-
der dedicar a les activitats pròpiament lectives, a les activi-
tats complementàries, a la confecció del Projecte Curricu-

lar...
Per tot això s'ha hagut d'ajuntar els grups de 7è i 8è a

més de no poder oferir quasi cap sessió de recolzament indi-
vidualitzat a alumnes amb necessitats educatives impor-
tants.

*Comptam amb pocs recursos econòmics tant de part
del M.E.C. com de les institucions locals: Ajuntament i
A.P.A. Aquests recursos encara no s'han concretat però si
valoram les manifestacions d'aquestes institucions hem de
concloure que disposarem d'uns recursos mínims i per tant
un nou fre als projectes esmentats.

Aquesta és per tant la cara i la creu d'aquest curs que
acabam d'estrenar. Esperem que les dificultats es puguin su-
perar amb la il.lusió i col.laboració de tots.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL CURS 93/94

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE:
UNITATS:

-1 d'Educació Infantil.
-4 de primària-E.G.B. (S'ha perdut una unitat d'E.G.B. i

un lloc de feina respecte al curs passat).

LLOCS DE FEINA:
* 5 places per a professors definas, actualment cobertes

totes:
-1 d'Educació Infantil: F. Xavier Moratinos.
-2 de C. Inicial -Mitjà: Fca. Font i Joan Morey.
- 1 de Filologia anglesa: Pep Lluís Morales.
-1 d'Educació Física: Josep Roig.
*1 plaga per a professor provisional (el professor can-

viarà cada any): Apoliónia Crespí.
*Una plaça per a professora interina per a mitja jornada

a Educació Infantil: Isabel Riera.
Els mestres que han deixat l'escola són: Catalina Barce-

ló, Martina Vives, Maria Antònia Beltran i Maria Barceló,
que han estat substituït per Pep Lluís Morales i Isabel Riera.

MATRÍCULA, GRUPS I TUTORIES:
Número d'alumnes: 100
Número de famílies: 78
Distribució de l'alumnat: (Hi ha 5 grups tutorials)
Ed. Infantil. Tutor: F. Xavier Moratinos.

P-3: 3 alumnes.
P-4: 15 alumnes.
P-5: 10 alumnes.

Ed. Primària,	 cicle). Tutor: Apollónia Crespí.
9 alumnes.
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2n: 10 alumnes.
Ed. Primària (2n cicle). Tutor: Francesca Font.

3r.: 6 alumnes.
4t.: 8 alumnes.

E.G.B. Tutor: Joan Morey.
5è: 8 alumnes
6: 10 alumnes.

E.G.B. Tutor: Pep Lluís Morales.
7é: 10 alumnes.
8: 11 alumnes.
Hi ha hagut un augment 11 alumnes respecte al curs

92/93, motivat per un increment de la matrícula a Educació
Infantil i a causa d'haver suprimit la matriculació a 4 i 5
anys en el Col.legi privat de les Monges. En els altres cur-
sos la matrícula és manté estable.

Varen acabar l'escolaritat al Centre 12 alumnes, dels
quals 10 obtingueren el Graduat Escolar.

AREES - PROFESSORAT:
LI. Castellana (de lr a 8è): Pep Lluís
Ed. Física (de P-3 a 8è): Pep Roig.
Música (de 4 anys a 8é): Francesca Font.
Religió (de Ir a 80: Gabriel Ferriol.
Anglès (de 3r a 8è): Pep Lluís
Català (7è i 8é): Pep Roig.
Ciències Naturals (7è i 8è): Pep Roig.
Tecnologia (a 7è i	 F.X. Moratinos
Plástica, dibuix i taller de música popular (a 7è i 8è): Joan
Morey.
Ciències Socials (a 7è i 8è): Joan Morey.

En els cursos inferiors a 7é-8è les àrees no esmentades
són impartides pels propis tutors.

HORARIS:
*JORNADA LECTIVA: Setembre, Juny i dies 23 de de-

sembre i 30 de març: de 9 a 13'30 h. Resta de l'any de 9 a
12'30 i de 14'30 a 16 h.

*ACTIVITATS PROGRAMADES A LES 12'30 H.:
-CORAL: Tots els dimecres, i algun divendres fins a les

13 h. (ja s'avisarà).
-TALLER DE MÚSICA POPULAR: Tots els dilluns

fins a les 13 h.
-BIBLIOTECA: dilluns i dimecres.
-REPÀS-TUTORIA PER ALS ALUMNES: dilluns i di-

mecres. El tutor notificará als pares quins alumnes han de
quedar.

-VISITA DE PARES: Divendres de 12'30 a 13'30 h.
*MENJADOR: de 13'30 a 14 h.

FESTES ESCOLARS:
*Les generals per a tota la població.
*Les fixades pel M.E.C.: 7 de desembre, 11, 14 i 15 de

febrer.
*Com a festa local per als alumnes s'ha escollit dia 17

de gener, festa de Sant Antoni.

SERVEI DE MENJADOR:
*Número d'alumnes fixes: 24. Es pot quedar a menjar

per dies avisant el dematí a la professora Apollónia Crespí.
*Preu: 400 pts./dia per als fixes i 425 pts./dia per als que

no són fixes.

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR:
Per als alumnes que viven a més de 3 kms. del Centre.

En aquests curs hi ha 8 alumnes.

EQUIP DIRECTIU: (elegit pel Consell Escolar per a 3 cur-
sos escolars).

*Director: Josep Roig.
*Cap d'estudis: Apoliónia Crespí.
*Secretàri a: Francesca Pont.

CONSELL ESCOLAR: (elegit fins al Desembre del 94)
President: Josep Roig.
Secretari: Francesca Font.
Representant pares: Maria Barceló i Catalina Dalmau
Representant alumnes: Pere Galmés Gomila i Jaume

Florit Company.
Representant professors: Francesca Font i Xavier Mora-

tinos.
Representant Ajuntament: Miguel Torrens.

NOTICIES. ACTIVITATS REALITZADES

-Dia 1 d'octtubre d'integrá a la plantilla del Centre la
professora Isabel Riera. Únicament exerceix al nostre Cen-
tre els dematins i treballa amb el grup d'Educació Infantil.
L'horabaixa substitueix una professora al C.P. de Porreres.

-Durant la primera quinzena d'octubre es va dur a terme
una recollida de roba i sabates usades per col.laborar amb la
campanya de lluita contra el cáncer promoguda per aquesta
Associació.

-El passat dia 21 d'octubre el grup d'Educació Infantil,
ajudat per un grup de mares celebraren la festa de les Verges
fent una bunyolada. Després convidaren a la resta d'alum-
nes i mestres. També el grup de 3r i 4t se sumà a la festa re-
alitzant bunyols en aquest cas de vent que més tard ompli-
ren de dolç.

-El divendres 22 d'octubre realitzàrem tots la sortida a
Sóller en tren. El temps al final acompanyà i es pogueren
aconseguir els objectius marcats. El tren i túnels fou una no-
vetat per molts, la bellesa de la Sena de Tramuntana, del
poble i vall de Sóller captivà tothom. La visita al museu de
Ciències Naturals interessà també a tots els alumnes i a tra-
vés de la col.lecció de fòssils ens imaginàrem els paisatges,
els animals (on no hi faltaren els dinosaures), les plantes de
temps geològics llunyans, fantàstics i sorprenents, aquesta
visita es completà amb un recorregut pel jardí botànic que
conté plantes autòctones. Per completar la llista de sorpreses
viatjàrem també en un autocar de dos pisos. Com a contra-
partida a destacar el preu bastant elevat de l'eixida.

-El passat dia 30 de setembre l'A.P.A. realitzà l'assem-

5



NOTÍCIES LOCALS

blea ordinària on es renovà la meitat de la Junta Directiva.
-Respecte a les millores que necessita al Centre, en

aquests dies s'està arreglant el fossat d'arena del pati de da-
rrer que utilitzam per a activitats d'Educació Física.

-Canvi d'Inspector del M.E.C. al Centre: amb l'inici de
curs es produí el canvi d'Inspector. L'anterior Ma. Agustina
Galindo ha estat substituït per Francesc Garcia.

-Una representació del Consell Escolar de l'A.P.A., dels
pares afectats i de l'Ajuntament visità el passat dia 20 de se-
tembre el cap de Personal del M.E.C. per aconseguir un nou
professor per a Educació Infantil i impulsar la creació de la
segona unitat d'aquesta etapa educativa per al curs 94/95. A
rel d'aquesta entrevista s'aconseguí la professora Isabel
Riera, això sí, únicament per als dematins.

-També amb el propòsit d'instar la creació aquesta sego-
na aula d'infantil els mateixos representants de la nostra co-
munitat escolar es varen entrevistar amb el Director Provin-
cial del M.E.C. el passat 15 d'octubre. Se'ns va indicar que
amb el número d'alumnes ara existent era bastant probable
(no es pot assegurar de totes maneres al 100 % la creació
d'aquesta nova unitat i que abans del 25 de novembre a tra-
vés de l'Inspector s'havia de cursar la petició formal.

ACTIVITATS PROGRAMADES

A finals d'aquest mes d'octubre el Consell Escolar  haurà
d'aprovar definitivament la Programació General Anual que
conté totes les actuacions, el pressupost i organització per
aquest curs.

-Dins aquest trimestre hi ha programada una sortida a
Palma per als cursos de 3r-4t i 7C-8è per estudiar aspectes
històrics i culturals de la nostra Ciutat.

-De cara a Nadal s'està ja treballant, a nivell de projecte,
en el betlem que es vol fer per a aquella celebració.

FULL DE SORTIDES I ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES

SORTIDES
	

TRIMESTRE
	

NIVELL
Sortida a Ciutat
	

Ir
	

3r-4t17e-8è
Anada en tren a Sóller
	

Ir (22 d'Oct.)
	

TOTS
Castell d'Alaró
	

2n
	

TOTS
Pinar Sant Joan-Bonany
	

2n
	

5è a 8è
L'Albufera
	

3r (9 de maig)
	

TOTS
Aula de la mar
	

3r (23 de maig)
	

3r a 8è

ALTRES ACTIVITATS TRIMESTRE
	

NIVELL
Concert de la Coral
	

Ir-  2n - 3r
	

TOTS
Celebració de Nadal
	

Ir
	

TOTS
Festa de la Pau
	

2n
	

TOTS
Festa de St. Antoni
	

2n
	

TOTS
Setmana Cultural
	

3r
	

TOTS
Sa Rua
	

2n
	

TOTS
Festa del llibre
	

3r
	

TOTS
Trobada de Corals Infantils

	
3r
	

TOTS
Campament
	

3r
	

Ed. Inf. i 1r-2n

Robatori
El passat dia 22 d'Octubre (divendres), devers les 9 del

vespre, un desconegut o desconeguts, entraren a la llar
d'Antònia Rotger, d'on s'endugueren un aparell de vídeo i
les joies d'or de n'Antònia i de la seva filla.

La tan repetida "inseguretat ciutadana", que coneixíem a
través de les cròniques dels diaris, ha arribat aquí, a Sant Jo-
an.

Domund 93

La recepta que es féu a la  Parròquia de Sant Joan, destina-
da a les missions, va arreplegar la quantitat de 252.000 pesse-
tes, un quantitat important -en temps de crisi- com va remar-
car el rector Mossèn Nofre Torres.

Precisament en aquests dies, els mitjans de comunicació
han parlat molt sovint de la tasca missionera i  humanitària
d'un grup de missioners i sanitaris mallorquins, allá en el
conflictiu Burundi.
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Necrològiques

*Catalina Florit Company (Mataderina), morí el passat
dia 18 d'octubre, als 83 anys, essent fadrina.

Catalina Mataderina, "la tia Catalina" com l'anomenaven
molts, era per la seva gran bondat i esperit alegre, apreciada
de tots els qui l'havien tractada.

El nostre condol a les seves germanes i amics que l'esti-
maren.

*Martí Jaume Bauçá. (de s'Hort), morí el passat dia 20
d'Octubre a l'edat de 78 anys.

Martí de s'Hort, va viure gran part de la seva vida molt
aprop de Vilafranca, a la finca que comprà el seu pare l'amo
Martí de s'Hort dins Sant Martí, motiu pel qual eren molts
els joves santjoaners que no el coneixien o no l'havia tractat.
Morí fadrí.

El nostre condol a les seves germanes i nebots.
*Llorenç Mas Antich (Fraró), va morir a Palma, el pas-

sat dia 30 d'Octubre a l'edat de 73 anys.
Llorenç Fraró residia feia bastants d'anys a Palma. Esta-

va casat amb Francisca Bas Botí, natural de Sabadell i no te-
nien fills.

El nostre condol a la seva vídua i altres familiars.
*Gregori Nicolau Veny, de Son Baró, morí el passat dia

8 de novembre als 86 anys.
L'amo de Son Baró era natural de Porreres, pero vivia a

Sant Joan des de feia més de 60 anys, que va venir d'amitger
a la possessió de Son Baró.

Rebin el nostre condol la família del difunt, filies, fills
polítics i néts.

*Antònia Aina Ginard Company, de Can Molondro, va
morir el passat dia 14 de novembre a l'edat de 89 anys.

Rebin el nostre condol la família del difunt, fill, filies,
fills polítics, nets.

Noces

*El passat dia 5 de setembre s'uniren en el Sacrament del
Matrimoni Frederic Febrer Colomina amb Margalida Bauzá
Roig, beneint la seva unió mossèn Gabriel Ferriol.

Els recent casats han fixat la seva llar en el carrer Major,
cap de cantó del carrer de la Pau, una casa que sense esser un
palau de gran luxe, ofereix una "habitabilitat" i uns encerts,
on se veu les directrius i la bona mà d'un bon arquitecte i
d'un bon mestre picapedrer.

*El passat dia 31 d'Octubre a l'ermita de Bonany, es ca-
saren Rafel Nigorra Gayá i Magdalena Barceló Rosselló. Va
oficiar la missa de noces el P. Amador Bauçá, oncle del nu-
vii.

Rafel i Magdalena, ell és Enginyer Tècnic Agrari i ella és
professora d'E.G.B., han fixat la seva residencia en Es Re-
volt, entre Ses Fontanelles i Son Juny.

La nostra enhorabona a la novella parella, que feim ex-
tensiva als parents més propers.

Noces d'argent

El passat mes d'octubre, el matrimoni format per Joan
Barceló Morey i Isabel Matas Mas, celebraren el 25 aniver-
sari del seu casament, reunint amb motiu de dita commemo-
ració a familiars i amics a un dinar a Can Tronca.

La nostra col.laboradora Catalina Jaume dedicà el passat
mes, un dels seus poemes a Isabel i  Joan.

Rebin la nostra enhorabona i vos desitjam també que
"amb salut i alegria pogueu celebrar les d'or".

Naixements

La llar d'Amador Gayá Bauzá i Catalina Dalmau Mulet,
es va veure alegrat el passat dia 21 d'Octubre amb el naixe-
ment d'una preciosa nina a la que se li ha posat el nom de
Maria del Mar.

Enhorabona Amador i Cati, felicitació que feim extensiva
als padrins i més familia.
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X Moto Cross La Tardor a Binifarda
Amb bon ambient de pilots i d'afi-

cionats se celebrà el darrer diumenge
d'octubre la desena edició del Moto
Cross La Tardor que va comptar en-
guany amb el Gran Premi Yamaha
Motos del Barrio.

Una prova que va organitzar la
Penya Motorista Sant Joan i a on parti-
ciparen els millors pilots de les illes,
tota vegada, que era puntuable per al
Campionat de Balears.

La novetat d'enguany fou la parti-
cipació de Pep del Barrio, un pilot ma-
llorquí, que ha participat en el Campio-
nat del Món i acaba d'aconseguir la
quarta plaça en el Campionat d'Espan-
ya.

La classificació en la categoria de
juvenils i cilindrada 80 fou:

1.- Pep Peralta, de Menorca amb
Yamaha.

2.- Miguel Perelló amb Suzuki.
3.- Gabriel Fons, amb Yamaha.
fins a vuit classificats.
En la categoria de 125 iniciació

Festa de Tots Sants
i el Cementiri

Com és habitual tots els anys, el
dia 1 de Novembre, festa de Tots
Sants, foren nombrosíssims els santjo-
aners residents aquí i vinguts de fora
que feren visita al cementiri, per resar
uns sufragis i dipositar unes flors a la
sepultura dels seus avantpassats.

L'Ajuntament instal.là una corona
en record de tots els santjoaners que
ens han precedit.

Tots els visitants pogueren contem-
plar la reforma que s'ha realitzat a
l'aparcament i la filera de palmeres
que han estat sembrades a la part de
migjorn. D'aquestes reformes en par-
len Gabriel Company i Catalina Jaume
a la secció de "Poemes i Gloses" i el
batle Gabriel Mora a l'entrevista.

D'altra banda a les fotografies que
s'inserten es poden veure les reformes
efectuades.

guanyà Joan Coll amb Yamaha, 2.- Jo-
an Garcia amb Yamaha i 3.- Jordi Pé-
rez també amb Yamaha. A la classifi-
cació de 125 s'imposà el menorquí Li-

to Bosch que fou el guanyador de les
dues mànigues. El 2n lloc fou per Toni
Gelabert amb Yamaha, 3r José Marí
d'Eivissa, 4t David Taltavull de Me-
norca els dos amb Honda. Fins a deu
classificats.

La categoria reina i cilindrada de
250 cc. fou un recital de bona conduc-
ció i d'espectacularitat de Pep del Ba-
rrio amb Yamaha que guanyà la prova
després d'aconseguir el primer lloc en
cada una de les dues mànigues. En 2'
posició fou pel pilot d'Eivissa Javier
Tur amb Suzuki que encapçala el Cam-
pionat de Balears. 3r Juanjo Pons amb
Yamaha, 4t Toni Sacares amb Honda
(germà del jugador del Mallorca), 5è
Joan Clapés d'Eivissa amb Kawasaki.
Fins a vuit classificats.

La prova fou interessant i el fet de
no tenir la pols de proves anteriors,
afavorí el que els espectadors gaudissin
d'un bon espectacle de Moto Cross, del
que diferents programes de TVE ens
oferiren uns reportatges.
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NOTÍCIES LOCALS

AJUNTAMENT:
PLE EXTRAORDINARI

En un Ple extraordinari celebrat el

dia 3 de Novembre es va donar compte
de les despeses de les passades Festes
Patronals que foren de 3.045.000 pes-
setes. Per ingressos del bar que s'ins-
tal.là a la Plaga de la Constitució hi ha
que comptabilitzar 125.000 pessetes,
quedant les despeses de les festes pa-
tronals en 2.918.000 pessetes.

La urgència de la sessió fou moti-
vada pel fet de la modificació de ere-
dits per tal d'ajustar les partides amb
previsió de déficit amb les dels pressu-
posts i fer front a aquestes deficiències
amb el superávit de principis d'any.

24 DONES

Diucn que sols els "matxistes" i ho-
mes d'idees desfassades, són els qui no
accepten la igualtat de la dona.

Ho feim tu i jo?, a nivell privat i
públic?, quan tendrem dins l'Ajunta-
ment el mateix nombre de dones que
homes? Tendrem algun dia a S. Joan
una hatlesa?

Algunes preguntes les podem con-
testar-nos ara mateix. Altres les contes-
tará el temps.

El que és notícia, possiblement per
a algun irrellevant, el que un grup de
dones, 24 en total, on n'hi havia de fa-
drines i alguna casada, quasi totes jo-
ves en edat i totes joves en esperit,
"fletassin" un mini autocar de l'empre-
sa Coll de Manacor i partint el diven-
dres a vespre, el passat dia 5 de No-
vembre a les 10 de la nit, després de
sopar en el celler de Ca n'Andreu d'In-
ca, passassin la resta de la nit de bauxa
i divertiment, sense arribar a la disbau-
xa, per pups i discoteques de la Badia
d'Alcúdia. retornant a Sant Joan a les 8
del matí del dissabte dia 6. Molt bé!.

AMETLA MALLORQUINA

Un nombrós grup de santjoaners
acudiren a Consell, el passat dia 6 de
novembre, convidats pel consell rector
de la Cooperativa del Camp Mallor-

quí on es féu una torrada i la presenta-
ció de bossetes d'ametles (torrades,
pelades i farina), de les bossetes
d'ametla mallorquina ecológica.

El Camp Mallorquí és una socie-
tat cooperativa limitada de segon grau,
que actualment agrupa 15 cooperatives
i una SAT (Societat Agrària de trans-
formació) de 15 municipis de l'illa de
Mallorca, on está integrada la Coope-
rativa de Sant Joan.

La cooperativa del Camp Mallorquí
presenta unes ametles que són fruit de
la nostra terra i provénen de les collites
de les cooperatives associades de Ma-
llorca, envasades sense cap tipus de
conservant ni aroma artificial, només
els ingredients que són el clima medi-
terrani, la saba de la terra i el sabor an-
cestral del pagès.

Sincerament l'ametla mallorquina
és qüestió de bon gust.

Una nova perruqueria
a Sant Joan

Des del dia 1 de novembre és ober-
ta una nova perruqueria a la nostra vila,
situada al carrer Bellavista, 15 i regen-
tada per Toni Gayá Rotger.

En Toni va estudiar perruqueria a
l'institut de Formació Professional de
Manacor i posteriorment al "Francesc
de Borja Moll" de Ciutat. Ha fet varis
cursets d'estètica i ha treballat ja a và-
ries perruqueries fins que ha decidit es-
tablir-se per a ell mateix, obrint aquesta
perruqueria unisex.

El local fou inaugurat pel batle, Ga-
briel Mora, i beneït pels rectors de la
vila, amb un refresc per a tots els assis-
tents.

La nova perruqueria és oberta de
dimarts a dissabte, de 9 h. fins al ves-
pre; així doncs, si voleu dur un pentinat
ben garrit, ja sabeu on podeu anar.

Enhorabona, Toni, i per molts anys!

GREUS ACCIDENTS DE
TRÀNSIT

El dilluns a vespre, dia 8 de No-
vembre, a les vuit i mitja del vespre
uns metres passat el creuer de la carre-
tera de Sant Joan, que enllaça amb la

de Palma-Manacor, potser degut a un
excés de velocitat el cotxe Opel Corsa
PM-5283-BB, conduït per una al.lota
de 19 anys de nom Monserrat, venia
de Porto Cristo, que no tingué res, sor-
tí de la carretera, pegant a la paret de
Son Gili, endret de la finca d'en Jaume
Pobil, donant quatre voltes de campa-
na. L'acompanyant de Monserrat, un
jove de 20 anys, també veí de Porto
Cristo de nom Mateu, quedà greument
ferit i fou traslladat a una clínica de
Palma, per esser atès de les ferides.
* * *

La mateixa setmana també a la ca-
rretera de Manacor, concretament el
divendres dia 12 de Novembre, les
germanes Antònia i Isabel Matas Gi-
nard, a primeres hores de l'horabaixa,
quan tornaven de Manacor, just passat
el creuer de la carretera que ve de Pe-
tra, sofriren un greu i aparatós acci-
dent, se creu que degut al mal estat de
la carretera, degut al ploure, havent
d'esser evaquades, per esser ateses, de
les ferides i contusions.

Aquesta notícia que arribà a Sant
Joan el mateix horabaixa, commogué
el poble, per les fatals conseqüències
que podia haver tingut l'accident, es-
sent les dues germanes, joves esposes i
mares d'un fill respectivament, de
molt poca edat. Les dues germanes,
Isabel i Antònia treballen de fa uns
quants anys ençà a una gestoria admi-
nistrativa de Manacor, essent molt
apreciades per l'empresa i companys
de feina, per la seva eficàcia i diligen-
cia.

Desitjam que les dues germanes es
recuperin aviat i es puguin reintegrar a
les seves respectives llars.

5
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El magazin Brisas i Sant Joan:
Maià i Mel i Sucre

'

NOTÍCIES LOCALS

El núm. 314 del magazin Brisas,
corresponent al diumenge dia 14 de
novembre, que inclou el fascicle núm.
258 de la "Gran Enciclopèdia de Ma-
llorca" inclou informació sobre la pos-
sessió de Maià (no Mea) i de la revista
Mel i Sucre.

De Maià diu el següent: "Maià,
Possessió del terme de Sant Joan, si-
tuada entre el Rafael Aixat, Son Costa
Nou, Tagamanent, sa Tortuga i Solan-
da. Apareix documentada el s. XIII.
Fins al s. XVII, apareix assignada in-
distintament als termes de Montuïri i
de Sant Joan. Segons una tradició lo-
cal, el senyor de la possessió, greument
malalt, requerí simultàniament els au-
xilis dels vicaris de Montuïri i de Sant
Joan. Aquest fou el primer a arribar i,
en agraïment, disposà que la propietat
fos definitivament adscrita al terme de
Sant Joan, dins el qual figura des del s.
XVIII. El 1656, pertanyia al senyor
Gabriel de Comelles i confrontava amb
el Rafal Aixat, Solanda, Carrutxa, Ta-
gamanent, Son Costa dels Frares de
sant Domingo i Son Barceló. Tenia ca-
ses, amb molí de vent fariner. Era de-
dicada a conreu de cereals, llegumino-
ses i Hi havia ramaderia ovina. El
1789, Jeroni de Berard la descriu com
una gran propietat, que pertanyia als
Vilallonga, dedicada a la producció de
blat i ramaderia, amb hort i un extens
pinar. El 1863, era de Marià Vilallonga

i tenia 113 quarterades. Entre els s
XIX-XX, s'hi bastiren un gran celler i
un aljub de volta. Però la destrucció de
les vinyes per la fil.loxera determinà la
crisi de la família propietària i la refor-
ma de les cases restà inacabada. El
1993, pertany a la família Oliver. Té
un gran casal, situat sobre un petit turó,
amb capella, dos cellers i una clastra
empedrada, té devers 100 quarterades.
(DF)"

Sobre la revista Mel i Sucre infor-
ma el següent: "MEL I SUCRE. Pu-
blicació mensual editada a Sant Joan,
des de setembre de 1980, per la delega-
ció local de l'Obra Cultural Balear.
Centrada en la informació local, conté
seccions d'opinió, cultura,  història i es-
ports. Es publica íntegrament en català
i té un tiratge de 500 exemplars. És
membre de l'Associació de la Premsa
Forana (1986) (MCF)"

Sant Joan, el poble de Mallorca
que paga menys imposts

Durant la primera setmana de no-
vembre la gran majoria de santjoaners
tingueren "l'oportunitat" de pagar les
taxes municipals i altres més imposts
sobre béns immobles de naturalesa
rústica i urbana.

Per altra banda el Diario de Ma-
llorca del diumenge dia 14 de novem-
bre publicava un article sobre la pres-
sió fiscal municipal en els distints po-
bles de Mallorca, segons unes dades
recollides per l'Institut Balear d'Esta-
dística.

És Sant Joan, amb una mitja de
12.252 pessetes per habitants, el poble
de Mallorca on se paguen menys im-
posts.

El poble que ens ve darrera en pa-
gar poc és Ariany amb 13.380 pessetes
per habitant i any. Per l'altra part estan
els pobles que paguen més de Mallor-
ca que són Alcúdia i Calvià amb
141.553 i 106.586 pessetes per habi-
tant, respectivament.

És una notícia sorprenent per a més
d'un.

111.11110.1"..
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NOTÍCIES LOCALS

Canvi en la consergeria de la
Casa de Cultura

Margalida Mas, esposa de Tolo
Putxo, aquesta simpática petrera, mare
de dues encantadores nines, está pre-
vist es faci càrrec de la consergeria de
la Casa de Cultura, substituint a Cati
Pocoví (de Cas Carter), que fins ara
havia fet aquesta tasca.

Dues foren les pliques presentades:
la de Margalida Mas Horrach i la de
Joan-Antoni Sansó Roig.

Desitjam sort i encert a la nova res-
ponsable de Consergeria i que mit-
jançant la Casa de Cultura, tots els
santjoaners ens poguem sentir més
units i enriquits cultural i socialment.

Dia de l'Església Diocesana:
129.525 pessetes.

El passat diumenge dia 14 de no-
vembre se celebrà a la nostra Parró-
quia i a totes les de Mallorca, una
col.lecta extraordinària, destinada a
l'edificació de nous temples i a cobrir
les necessitats humanes i pastorals de
l'Església de Mallorca.

Durant els darrers cinc anys s'han
edificat nous temples a Sant Elm (An-
dratx), Son Ferrer (Costa de  Calvià),
Verde de Monserrat (Es Rafal) i Sant
Albert Magne (Platges de Muro)  grà-
cies a les respectives comunitats parro-
quials i a les ajudes del Bisbat a través
d'aquesta col.lecta extraordinària i del
fons comú diocesà.

Els feligresos de Sant Joan respon-
gueren bé a aquesta col.lecta extraor-
dinària aportant la quantitat de
129.525 pessetes.

Nova merceria

El passat dia 19 de novembre fou
inaugurada en el carrer Bellavista un
nou establiment comercial dedicat a la
venda d'articles de merceria, confec-
ció i complements de vestir, decorat
amb molt bon gust.

Enhorabona Cati i per molts
d'anys!

Desbarats

El passat dia 13 de novembre la
Companyia Turmeda Teatre feu l'es-
trena de l'obra "Desbarats" de Llorenç
Villalonga, sota la direcció de Pere
Noguera, en el Teatre Principal.

La notícia és prou interessant en sí,
culturalment parlant, perquè es tracta
de l'esforç de la Companyia Turmeda
per recuperar o donar a conèixer a Llo-
renç Villalonga com a autor teatral,
molt més conegut com a novel.lista.

L'Associació de la Tercera Edat té
previst organitzar l'assistència a una
de les presentacions, on podran veure
l'actuació del santjoaner Antoni Bonet
(Síndic) que encarna el personatge
Mestre a l'obra de Villalonga.

Cupón del Minusválido:
250.000 pessetes a Sant Joan

El vespre de dia 17 de novembre
va ser una gran alegria per dues famí-
lies santjoaneres quan es van veure
agraciades per coincidir els seus cu-
pons amb les quatre xifres del Cupón
del Minusválido, que ven la també
santjoanera Cati Fullana. Una d'aques-
tes persones té 200.000 pessetes i l'al-
tra 50.000.

Enhorabona a les dues persones
que han estat sortades. I a esperar si en
un futur pròxim ens veim agraciats
amb el premi gros.

Registre de la propietat
a Petra

La creació per part del Ministeri de
Justícia del Registre de Propietat a Pe-
tra ens "acosta" a Sant Joan dit Regis-
tre.

Els pobles d'Ariany, Montuïri,
Sant Joan i Vilafranca pertanyeran a
Petra. Pels santojaners quasi era el ma-
teix anar a Manacor o haver d'anar a
Petra, ja que la majoria de ciutadans
solen acudir amb molt poques oca-
sions al Registre de la Propietat.

En l'ordre administratiu Petra ara
té la seu de la Mancomunitat del Pla,
mentres que en l'ordre sanitari és Vila-
franca on s'ha ubicat el PAC.

Sant Joan, de l'únic que podem
enorgullir-nos és de tenir des de fa
molts d'anys l'Oficina de Correus i la
Caixa Postal, més coneguda per s'Es-
tafeta, amb "jurisdicció" damunt les
carteries de Montuïri i Vilafranca, po-
bles amb un cens d'habitants superior
al nostre.
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Elecció del Comité local d'Unió Mallorquina
de Sant Joan

El passat divendres dia 19 de no-
vembre, la presidenta d'Unió Mallor-
quina, Maria Antònia Munar, acom-
panyada del secretad general del Partit,
Antoni Pascual, i del secretad d'orga-
nització de la Part Forana, Alfred Mus,
entre d'altres del Partit, es varen reunir
amb els afiliats d'UM de Sant Joan per
tal d'elegir el nou comité local del par-
tit en el poble.

Primerament es va constituir la Me-
sa Electoral, integrada pels afiliats del
poble de major i menor edat. Després
es va procedir a la votació de l'única
llista que es presentava. Aquesta llista
va tenir el suport unánim de tots els
afiliats, i va quedar de la següent ma-
nera:

President: Llorenç Llull i Bou.
Secretad: Amador Bauzá i Sastre
Vocals: Joan Barceló i Mesquida,

Bartomeu Company i Monroig, Joan

Jaume i Nigorra, Josep Jaume i Morey,
Joan Matas i Gayá, Joana Obrador i
Colom, Joan Oliver i Gornals.

Després de l'elecció del Comité
Local d'Unió Mallorquina de Sant Jo-
an, i durant un petit refrigeri, es varen

tractar diversos temes d'una manera in-
formal, demostrant els afiliats la seva
il.lusió i les ganes de fer feina per tal
de presentar el Partit com la força na-
cionalista de centre, capaç de ser una
autèntica opció de govern.
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POEMES I GLOSES

SA PESCADA DES CALÓ

No pretenc de llestarró
ni me sobra sa memóri'
i vos cont aquesta históri'
amb una gran il.lusió,
la vida del pescador
está plena de retori,

Entre el cel i la mar blava
penjada a l'acantilat
un bon amic estimat
hi té la seva morada
aprop de Sa Foradada
en un paisatge encantat.

a S'Estaca vaig anar
a devers Sa Foradada
a treure peix a escarada
però es peix no va picar
i mos varem conformar
fent nadar a una arengada.

Es forner duia una coca
i com que té mal caminar
es nas per en terra posà
i ara quan té moc no es moca
perquè no es pot amocar.

No heu vist un forner collapes?
amb una coca amb sa mà
que en sos dellons se trevá
i tot sol va caure de grapes,
se va omplir es morros de nafres
i es genolls se va pelar.

Per cantar aquesta cançó
no tenc de mester guitarra
el Papa besa sa terra
quan baixa de s'avió
de s'Estaca en es Caló
vaig posar es morros pen terra

Es digne de veurer-lo
aquel] paisatge encantat
amb un poc més i me mat
davallant a n'Es Caló
es meu cos prengué es redó
tot m'agrada menys s'esclat.

I vingueren dos pescadors
a treure peix a S'Estaca
jo hi disfrut com una vaca
en es café, escoltant-los
no tregueren cap amfós
molt de fardar i molta caca

Un peix que varen pescar
sols no arribava a mig pam
devia estar mort de fam
i no podia nedar
es més beneit de la mar
i justament se topà amb s'ham.

M'agraden ses coses clares
i no me vengueu amb ambuis
jo no vaig de nous ni vuits
i no me conteu coses rares
només mirant treure oblades
n'Arnau s'hi va treure ets uis.

En Parric i es Forner
anaren a cercar blaves
i llavors les caien ses baves
a n'en Boveta i en es Barber
i a sa pella des cuiner
hi posaren fasols-faves

En Parrec i en Parric,
N'Arnau i es Forner Boveta,
En Riera i En Garreta
i En Raimundo un altre amic
just de s'olor de marisc
se posaren p... dreta.

No vull perdre s'amistat
humilment deman perdó
si he pecat d'omisió
o he dit cap disbarat
Déu ajut a l'enganat
i mirau d'oblidar-ho.

Gabriel Company
(Forner Boveta)

SA TUMBERSA DEL PAPA

El Rei va caure en sa neu
i el Papa se va [rayar
i es Forner va travelar
a S'Estaca a disgut seu,
se comprèn que davant Déu
molt poc avantatja hi ha
de ser un senzill cristià
o persona de relleu

Gabriel Company
(Forner Boveta)

13



POEMES I GLOSES

TURISTES ANDRITXOLS 93 A
SANT JOAN

El set de novembre era
que una genatada vingué
a on feia de bunyolera
i orellanes també,
amb la [ardor viu quimera
a Sant Joan solem fer.

Vingueren d'excursió
la gent compraren bunyols
i quasi fent processó
per tot hi havia andritxols,
i em veig una a un cantó
mesclada amb aquells estols

Una dona coneguda
on vingué a la meva part
i vaig quedar ben fotuda
na Cati Ferrà Ginard
una amiga benvolguda
andritxola en gràcia i art.

Que tal? com anam? com va?
mos darem dues besades
bunyols tots vàrem comprar
i nosaltres encantades
els ho vàrem donar a tastar
i se n'anaren carregades

Que sou de la tercera edat?
vaig preguntar a una d'elles
i respon: No, vos heu errat
som joves com a poncelles
si es preus mos heu baixat
des bunyols, podem esser velles.

A berganta! Ii vaig dir
pels preus ho voleu esser
però en canvi per huir
sou pollastres de ver
quin món més mal de polir
on vells no ho volem esser

Catalina te vull dir
que molts d'anys pogueu tornar
i amb els teus companys gaudir
on bunyols puguen menjar
orellanes i bon vi
i a ses Maioles dinar.

Bárbara Matas Sastre

EL CEMENTERI

Es poble sempre se queixa
i passa gust de criticar,
aqueixa forma d'obrar
pareix que mos ve d'es néixer
que mos augment amb so créixer
però ho hem de deixar anar
i es que ha de comandar
no es queixarà d'aqueixa.

Digníssim Ajuntament
ja s'ha acabat sa miseri'
heu deixat el cementeni
que és un descans per la gent
i heu fet un aparcament
que es digne d'un ministeri
i aqueix pic no fas comedi
només vos dic lo que me sent.

Qui serveix per criticar
ha de sebre quedar bé
i ha de donar a n'el qui té
alabances que donar,
en el batle don sa mà
per tot lo que ha sabut fer
molts d'anys i que l'any qui vé
amb salut hi poguem tornar.

Gabriel Company
(Forner Boveta)

FELICITACIÓ A LES
CATALINES

Molts d'anys per ses Catalines
salut i felicitat
i progrés dins sa convivència
cadascú en el seu estat,
en que es sant hagi passat
tot això es conveniència

Catalina Jaume Ginard

FELICITACIÓ ALS
XAVIERS

Els qui tenen per Patró
a Sant Francesc Xavier
que guii les seves vies
sempre pes camí des bé,
les guardi de tot perill
i molts d'anys festa puguin fer.

Catalina Jaume Ginard
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EL CEMENTERI

Mereixen s'enhorabona
ses nostres Autoritats
per aqueix adecentat
que han fet en el "cementen"
són molts que en so seu criteri
ho donen per acertat,
i s'aspecte de s'arribada
ha recobrat dignitat,
sa corona fou hermosa
i més el seu significat

I ara demanem a Déu
la seva protecció
que no vegem fracassada
sa part de destrucció
novament edificada
que per tercera vegada
s'ha intentat salvar-ho
perquè sa gent afectada
a més de perjudicada
no surt mai des retgiró

Catalina Jaume Ginard.
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ENTREVISTA

Climent Picornell i Maria Bauzá
en motiu de les Noces d'Or

Possiblement una de les festes o
commemoracions que més alegria pro-
dueix als interessats i als seus deseen-
dents directes, sigui la celebració de les
noces d'or, una fita a la qual no tots els
matrimonis arriben.

Així ho entengueren el matrimoni
format per Climent Picornell i Maria
Bauza, que durant el passat més d'oc-
tubre, en motiu de cumplir-se els 50
anys del seu casament, reuniren a fami-
liars i amics per celebrar les seves "no-
ces d'or". Per aquest motiu hem fet
una entrevista a aquest matrimoni.

- Quan vos casàreu?
- El dissabte de les Verges de l'any

1943
- Quina edat teniu?
- Na Maria vint-i-tres i jo vint-i-

quatre
- Com vos coneguéreu?
-Ens havíem conegut pel Quart

Diumenge de dos anys abans... Un
company que estava a Cala Rajada
amb jo fent el servici militar em dona
memòries per Na Maria. Així va se
com vaig xerrar amb ella.

- Tornem arrera i i comencem
quan éreu nins. Quins varen esser els
vostres mestres?

- No anàvem plegats abans a esco-
la, ella amb les monges i jo amb el
mestre Rosselló i el mestre Petro.

- Recordau algunes coses en espe-
cial de quan éreu nins?

-La formal de ca mon pare... En So-
laner que ens contava rondalles

- I vos que recordau Maria?
- Recordo una infància molt feliç...

D'al.lota fèiem esflorades d'alls,
aplanàvem figues als saquers...

- I quan anàveu a escola?
- Jo vaig anar poc a escola perquè

aviat me llogaren. El que record són
anècdotes infantils, cançons que inven-
tavem, bromes...

- I vos Maria que recordau?
- El que més m'agradava era l'ex-

cursió de les Verges a Bonany. I cantà-
vem "Ursula y la capitana del bata-
llón"... De més joveneta vaig fer mol-

tes comèdies per
ajudar a recollir do-
blers per a les obres
de l'església i per a
les monges.

- Quines feines
o treballs heu fet
vos (Climent)?

- La meya histò-
ria laboral és molt
llarga. Vaig fer de
mosso de ferrer amb
el ferrer Jeroni. Però
un any per la festa
vaig voler fer un co-
et i vaig esbucar la
fornal de la ferreria
de mon pare. De
càstig em llogaren
de porquer a Son
Gual per cent pesse-
tes cada any... Als
dotze anys ja vaig començar a fer de
mecànic a Can Martí Garaví. Tot el
que havia après ho vaig haver de fer
servir de major al Port de Pollença, du-
rant la guerra, amb els alemanys. En
aquell temps fèiem 8 anys i mig de ser-
vei. El vaig acabar a la Maestrança als
tallers d'aviació de Son Bonet...
Desfèiem motors d'avió i els ajustà-
vem... Aquí treballava amb els ita-
lians... Vaig estar divuit anys a la Ma-
estrança i després ja vaig passar a la
del tramvia... Quan s'acabà el tramvia i
es compraren els autobusos nous vaig
anar a Barcelona i hi vaig estar fins
que els vàrem haver duit tots, només
en cabia un a cada viatge en el vai-
xell... Després vaig treballar a la Pega-
so i als Autocars Florit... Sempre al ta-
ller. No he conegut, per sort, l'atur.

- Quin any vos jubilàreu?
- L'any 79, a causa d'un accident

em vaig rompre cinc ossos del braç
dret... això va ser el meu final als ta-
llers

- I vos Maria, on heu fet feina?
- Fèiem sants, aquí a Sant Joan, en

el taller de Horacio de Eguia. A Palma
vaig treballar a Santa Matrona (La Cai-

xa de Pensions)
- He sentit comentar que heu

viatjat moltes vegades a Roma
- He fet seixanta quatre (64) viatges

a Roma
- Quin any féreu el primer viat-

ge?
- L'any SAnt (1950) va ser la Pro-

clamació del Dogma de la Immacula-
da. Hi vaig anar amb la Germandad
Obrera d'Acció Católica (HOAC). El
concilian i em proposà d'encarregar-
me'n i així va ser com vaig començar a
dirigir grups. Així vaig continuar fent
viatges perquè Roma és un lloc que
m'agrada.

- Quan vàreu fer el darrer viat-
ge?

- El darrer viatge encara no ha arri-
bat. Si Déu ho vol hi tornaré

- Quants de Papes heu conegut?
- Pius XII, del que conservo un hust

fet per l'escultor Salvà. En Joan XXIII,
el Papa més bondadós i més progres-
sista; en Pau VI, en Joan Pau I que no
he conegut i enJoan Pau II, que és
"quinto" de sa meya dona.

- Sabeu parlar hala?
- Molto bene! ja n'havia après a
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Son Bonet, amb els militars italians.
- En els vostres viatges a Roma,

actuàveu de guia-acompanyant.
- Era "ji cappo di grupo". Encara

que anava amb una agència.
- Quina durada tenien normal-

ment els vostres viatges?
- Solíem estar-hi una setmana. Però

Ilavors no era com ara que hi anam di-
recte. Fèiem Palma - Barcelona amb
vaixell i Ilavors en tren.

- Quantes persones normalment
formaven el vostre grup?

- La vegada que hem estat més,
érem cent. Tots santjoaners... Les ve-
gades que érem pocs érem vint o vint-
1-cinc

- Sempre hi havia santjoaners en
el grup?

- Quasi sempre venia algun santjo-
aner, per això seria impossible recor-
dar tots els noms

- Tinguéreu en tants de viatges
alguna incidència, accident, robatori
de la cartera, de la maleta, despiste
d'algú del grup etc

- De tots aquests viatges el més
destacable és no haver tengut mai cap
denou, ni robatori. Sempre ens hi hem
sentit corn a casa nostra, aquest és el
nom de l'hotel on sempre ens instalam:
"Tra Noi" (ca nostra). És molt prop del
Vaticà, així fent una passejada hi

anam.
- Alguna anècdota?
- Quan no hi havia aquí tantes co-

ses a les botigues i tendes, tothom in-
tentava passar coberteries, roba in-
terior, etc. Hi havia excessos.

- Deixem el tema de Roma.
Sabem que una de les vostres
afeccions és el col.leccionisme.
Quines coses heu coLlecciona-
des?

- Eines antigues o ormetjos,
quinquers, quadres...

- Dins les vostres col.lec-
cions, quins objectes considerau
de més valor?

- Els quinquers.
- La cosa més aareciada?
- Un clau que vaig comprar.

imitació dels que enclavaren el
Bon Jesús.

- La cosa que més vos va
costar? en doblers? en trobar-
la?

- Els quinquers... pero) així
poc a poc s'aprecia més

- A quina edat comecáreu a
col.leccionar? Quan?

- Ja no me'n record
- Canviant de tema, que vos ha-

gués agradat ser?
- Ermità de Bonany. Sempre reiem

a ca nostra perquè ells em diuen que
només hagués durat un dia

- De nin somiàveu en esser pilot

d'avió?
- Sí, sempre feia avions amb llau-

nes. I vaig ajudar en Guerreta a fer-ne
un que l'amollaren pel Revellar i no es
va alçar

- Quines altres afeccions teniu?
- Esculpir. fer coses de coure,

d'aram. Hi ha un poal al museu de l'es-
glésia fet meu amb imatges repujades
de la Mare de déu, els pans i els pei-
xos... M'agrada també foravila. Tres-
car, cercar de tot: espárecs, esclata-
sangs...

- Com passau actualment el
temps?

- A un bocí que tenc al Puig del Cá-
rritx.

- No vos vull cansar més, però vos
vull fer una darrera pregunta. El
vostre fill Climent, és possiblement,
ara, un deis intel.lectuals de més và-
lua que hi ha a Mallorca. De nin o
quan era estudiant ja s'endevinava
que seria un "fora de serie"?

- Li agradava estudiar, sempre va
ser un bon estudiant.

- L'equip que feim Damunt Da-
munt té en projecte fer una 'larga
entrevista, un "número  monogràfic"
al vostre fill Climent. esperam que
un dia ens pugui dedicar un poc del
seu temps així com vós i la vostra do-
na tan amablement ens heu dedicat.
Gràcies per tot i que molts d'anys
poguem viure junts en salut i alegria
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al Sr. Batle Gabriel Mora
Aquesta revista, que no vol tirar da-

munt la cara de ningú, ni tomàquets ni
poncelles, on rarament es parla de la
política local, en el segon aniversari de
la moció de censura, hem volgut fer
una entrevista al batle.

- En aquest temps de crisi, alguns
Ajuntaments, han fet un retall en les
despeses, concretament l'Ajunta-
ment de Palma enguany no encendrà
per Nadal tants de Ilums com els al-
tres anys. Aquí s'han fet retalls?

- Confiam posar el mateix llum.
Quant a retallar despeses no s'ha fet,
però si es mira amb ulls de lupa en
l'administració dels doblers que són
dels santjoaners.

- El dia 3 de novembre el Diario
de Mallorca publicava unes declara-
cions seves i es comentava que des de
l'obertura del museu de Els Calde-
rers, ara "circulen" per Sant Joan
bastanta gent forana "el qual consti-
tueix un potencial econòmic que deu
esser aprofitat". Com i de quina ma-
nera?

- S'estan estudiant
- S'han realitzat contactes amb la

parròquia per "promocionar" el
Museu Parroquial, Consolació, etc?

- Fins ara no hem tingut un contac-
te amb profunditat amb els responsa-
bles de la Parròquia.

- Unánim lloança creim que ha
merescut de tothom l'acondiciona-
ment de l'aparcament fet devora el
cementiri, que és digne d'alabar per
dos motius: per haver ampliat el lloc
d'aparcament i per haver arranjat
aquell redol pel d'enderrocs i brutí-
cia. Qué ha costat aquesta millora?

- Unes 400.000 pessetes. Tenint en
compte que les palmeres sembrades
dins el cementiri varen esser cedides
gratu'itamet per Miguel Gayá Rotger de
Sa Nostra.

- Quin criteri es va seguir per
aranjar els arbres ja grossos que hi
havia dins el cementiri i sembrar en
el seu lloc les palmeres?

- Els arbres feien molta brutor. A

més les arrels havien foradat la cisterna
i feien mal al ninxos o sepultures.

- Alguns pobles han "negociat"
amb la Cia. Telefónica i amb GESA
l'enterrament dels cables que tant
enllegien les façanes de la cases.
L'Ajuntament de Sant Joan ha fet
algun gestió en aquest sentit?

- Sí, s'han fet gestions, però és un
projecte milionari, i no es podrá dur a
terme aquesta reforma fins que les inti-
tucions donin el seu suport.

- Com está el projecte d'obrir els
carrers Princes fins a Can Torrat i el
Ramon i Cajal fins al carrer Pau?

- Actualment s'està fent el projecte
tècnic. Aquestes millores estan
des dins el Pla de Vies i Obres de
1994.

- Hi ha altres projectes?
- Tenim el Projecte de clavegueram

dels carrers que encara no el tenen. Un
projecte que puja més de 16 milions i
está incluit també dins el Pla d'Obres i

erpattlmipsmi11ha
:Innállóüómitoltoxistymetitall,

Serveis de 1994.
- S'ha estudiat una via de circum-

valació del carrer Palma al carrer de
Petra (de la Matança al Pou Llarg)?

- Seria una via de circumvalació
entrant dins poble pel carrer de Solan-
da, seguint pel carrer Consolació, Ma-
nacor, Pare Ginar o Pau fins a la pro-
jectada prolongació del carrer Ramon i
Cajal.

- L'actual equip de Govern s'ha
limitat a fer o dur a terme el que te-
nia projectat l'antic equip?

- Com a cosa de l'actual equip hem
fet la 3fase i tenim adjudicada la 4a
fase de les aigües netes. També s'ha
asfaltat el camí d'Els Calderers i está
previst acabar durant 1994 la xarxa del
clavegueram i obrir els dos carrers del
que ja hem parlat.

- Com a respost la gent al Pla de
millorament de façanes? Aquest Pla
de millorament de façanes, subven-
cionat per l'Ajuntament i altres cor-
poracions, ha tingut resposta aquí?

- L'Ajuntament ha destinat un mi-
lió de pessetes a aquest Pla. Són quatre
els propietaris de cases que s'han aco-
Ilit a aquest pla. Per l'any qui ve está
previst mantenir el mateix pressupost,
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governar és tenir el poble content i
fer marxar les coses públiques. Creis
que el poble, o la gran majoria está
contenta de l'actual equip de go-
vern?

- Crec que sí
- Creis que les coses públiques,

aquí a Sant Joan, marxen bé?
- Jo crec que sí i és perquè hi ha

una transparència total
- Com a batle quin nombre de vi-

sites rebeu cada dia?
- Unes 3 o 4 cada dia

momo,13'

ració del poble?
- He tingut la máxima col.laboració

per part de tots els santjoaners, que
m'han animat a seguir en el càrrec

- I els regidors com han col.labo-
rat?

- Per pan de l'equip de govern una
col.laboració excelent, del PSM una
col.laboració acceptable i del PP-UM
nul.la

- Com estan les arques munici-
pals?

- Com a màxim responsable, procur

inclús augmentar-lo un poquet.
- Si fos ara vos acolliríeu al con-

sorci de les Aigües?
- El que era més facil i duia manco

mals de caps era acollir-nos al Consor-
ci, perquè hauríem recuperat tota la in-
versió, però l'equip de Govern i el
PSM pensà que convenia més pel po-
ble tenir llibertat per administrar la
nostra aigua. Avui els santjoaners es-
tam pagant l'aigua a 86 pessetes el m3
i als altres pobles acolllits al Consorci
l'estan pagant a 106 pessetes.

- Alguns veïns del lloc on hi ha
contenidors de fems, s'han queixat
de la mala olor i de la brutícia que hi
ha a terra en voltant dels conteni-
dors. Aquest probleme té solució?

- Una part del problema és degut a
la irresponsabilitat o falta de civisme
d'uns pocs usuaris que no miren prim a
l'hora de deixar els fems. Per altra ban-
da l'empresa adjudicatària de la reco-
llida del fems té l'obligació mitjançant
contracte, de netejar els contenidors un
pic a la setmana a l'hivern i un dia per
altre (dies alterns) durant els mesos
d'estiu. Netejar els contenidors amb
detergent i els sòls dels voltants.

- Passem a un altre tema. Saber

- Com es porta l'oposició? E fa
una oposició constructiva?

- Per part del PSM hi ha una oposi-
ció constructiva. Els regidors del PSM
acudeixen a totes les Comissions i
Plens i tracten d'arribar a un màxim de
consens. Per part de PP-UM no acudei-
xen a quasi cap Comissió i sols a qual-
que Ple.

- Quin és el disgust més gros que
heu tingut des de que sou Balte?

- No he tingut cap disgust gros.
- I l'alegria més grossa?
- El càrrec de batle no dóna massa

alegries.
- Quin projecte no s'ha pogut dur

a terme?
- Fins ara tots s'han duit a terme
- Li ha faltat o fallat la col.labo-

administrar els doblers dels santjoaners
el millor possible. D'altra banda els
proveedors cobren tot d'una de presen-
tar les factures i el personal administra-
tiu, subalternes i laboral tots cobren ca-
da mes. Podem dir que les arques mu-
nicipals estan totalment sanejades i es-
peram que a final de l'exercici hi hagi
un superávit de tres millons i mig.

- Per acabar. Té previst presen-
tar-se com a batle a les properes
Eleccions Municipals?

- Falta un any i mig de fer feina pel
poble i encara no m'he plantejat el pre-
sentar-me.

- Gràcies senyor batle per la in-
formació que ens ha donat

Miguel Florit Huguet.

19



BIBLIOTEQUES DE MALLORCA 
Centre Coordinador  

Algunes suggeréncies damunt la lectura de
llibres de la Biblioteca Pública

"Pare Rafel Ginard":

- Li. Villalonga: La bruixa i l'infant orat
- D. Manga i E Ramos: Neuropsicología de la edat
escolar
- Obres completes de Tisner

- E Valle: Psicolingüística
- E. Ras: Diccionari (Català-Castellet-Alemany) Conceptual
de l'elcetrónica
- J. Sureda: La pesta de 1.820, a Son Servera, Arta í
Capdepera.
- A. Manzano: Queen. Canciones
- J. Mayol i A. Madrado: Medi ambient, ecologia i turisme
a les Mes Balears
- A. Gracia: Enfermedades de transmisión sexual.
- A. Bibiloni: Mercaders i navegants a Mallorca durant el
s. XVII
- J. Salom: Això és171avana

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



INFORMACIONS I COMUNICATS

Com divertir-nos sense drogues
Aquest és el lema que s'ha escollit

per al concurs de cartells del curs
1993-94, que organitza la Secció de
Promoció de la Salut del C.I.M.

Aquest, el desè Concurs de Cartells
que es convoca, és una activitat fona-
mental dins el Pla Autonòmic de Dro-
gues per la importància que suposa el
nombre d'alumnes participants i una fi-
ta de la que tots ens hem de felicitar,
especialment els Centres escolars que
hi han preparat un any darrera l'altre
durant aquest període.

Enguany s'ha fitxat l'objectiu que
l'activitat que representa el concurs
resti definitivament implantada en la
dinámica de cada Centre, perquè signi-
ficaria que tots els joves han tingut ac-
cés a treballar el programa de salut es-
colar i que, per tant, en un moment o
altre del concurs han reflexionat sobre
el tema de les drogues.

A continuació insertam les Bases
del I CONCURS DE CARTELLS
BASES:

1.- Hi poden prendre part tots els
al.lots i al.lotes de 2a etapa d'E.G.B.,
B.U.P., F.P. o 2n cicle de E.S.O. i
C.O.U. La participació pot esser indi-
vidual o en grup.

Hi haurà dues categories:
a) 2ona etapa d'EGB
b) BUP, ESO, (2n cicle), FP i

COU.
2.- El tema será: "COM DIVER-

TIR-NOS SENSE DROGUES"
3.- El tamany de les obres será de

40 x 60 de cartolina i es podran presen-
tar en color o en blanc i negre.

4.- Les obres aniran signades amb
un lema i no amb el nom de l'autor.
Cada obra s'acompanyarà d'un sobre
tancat on constaran: a damunt del so-
bre, el mateix lema que identifica
l'obra, i a dins el sobre, un paper que
indiqui el nom i llinatges i el curs de
l'autor o autors, així com l'adreça i el
telèfon d'un d'ells i de l'escola, i tam-
bé el nom de l'escola i del professor
responsable.

5.- Les obres s'hauran de trametre
abans del dia 16 d'abril de 1994 a la
Secció de promoció de la Salut del
Servei d'Acció Social i Sanitat del
C.I.M., carrer General Riera n° 67,
07010 PALMA. Tel.: 17 37 43.

Es farà una selecció representativa
de cada centre participant i les obres
seleccionades s'exposaran en el Claus-
tre de Sant Francesc de Muro des
dels dies 25 al 29 d'abril.

7.- Es concedirà un premi per ca-
dascuna de les dues categories, i una
placa commemorativa tant al professor
de dibuix com al centre escolar dels
dos guanyadors. També se li  concedirà

un diploma i un obsequi a l'autor o au-
tors del millor cartell de cada entre par-
ticipant.

8.- Els premis es lliuraran el dia 29
d'abril a les 11 del matí a MURO
(s'informarà del lloc de l'entrega de
premis), en el transcurs d'un festival.

9.- El jurat estará format per la Pre-
sidenta de la Comissió d'Acció social i
Sanitat del Consell Insular de Mallor-
ca, pel Director General d'Acció So-
cial de la Conselleria de Sanitat del
Govern Balear, pel Batle de l'Ajunta-
ment de Muro, un represenant del
M.E.C., un professor de dibuix o pin-
tor, i un membre de la S.P.S.

10.- Les decisions del jurat qualifi-
cador seran inapel.lables.

El Servei d'Acció social i Sanitat es
reserva el dret d'editar les obres guan-
yadores si creu convenient la seva di-
fusió. Totes les obres que no complei-
xin les bases anteriorment esmentades
seran automàticament desqualificades.
Les obres no premiades podran esser
retirades al local de la Secció de Pro-
moció de la Salut del Servei d'Acció
Social i Sanitat del Consell Insular
de Mallorca, durant el mes de maig de
1994 finalitzat el qual, la Secció decli-
na tota responsabilitat.

UN VIATGE A SANTO DOMINGO
Els professors del Col.legi Santa

Magdalena Sofia de Palma han pogut dis-
frutar d'un viatge de 7 dies a Santo Do-
mingo, concedit per "el Cole en Bus"
(Diaro Última Hora), com a premi a la
participació dels alumnes de 5è en dis-
tints concursos escolars.

Els professors foren acollits en tot
moment amb mostres d'estimació i ger-
manor.

No faltaren els passejos amb pla
"aventura": a bord d'una xapa visitaren la
fascinant Ileguna Gri-Gri, la platja de Ca-
barete (Sosúa)

Una de les professores, company de
Maria-Eguenia, n'Ángels Cardona, en pa-

raules molt poètiques va descriure da-
munt el diari Última Hora, les seves im-
pressions d'aquest viatge:

"Miro les dones, les nines; van vesti-
des molt diferents a nosaltres, amb mil
colors, vius, transparències i vestits ajus-
tats però tots, tant dones com homes
exerceixen l'ofici de l'espera que després
veuria als semblants de la gent asseguda
als portals de les cases..." "Atravessam
camps i més camps de canya de sucre a
punt de ser collida, alta i madura". "El
primer que verem, fou un somris genera-
litzat, una gent molt amable quasi mas-
sa..."

"Els dies segÜents foren plens

d'emocions, de sensacions, de petits i
grans descobriments. L'exhuberáncia del
país resulta aclaparadora: arbres, fruits,
rius, persones, mercats, calor i colors. La
transparencia del Carib, l'aire nítid, la
"salsa" que sonava per tot arreu, el parlar
dolç, la força de la terra que ens pujava
pels peus, ens entrava pels ulls i ens feia
estar alegres pel fet de viure i veure".
"L'amabilitat d'aquesta gent agermanada
pel fet de la mateixa llengua ens fa sentir
molt bé. Tots i totes volen venir a Espan-
ya, aquí noes viu bé. Diuen. I jo penso
que és una llàstima, una paradís que no
pot esser gaudit pels seus habitants..."
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Um demana la participació de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears en un 100 % de

l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Munar: La solidaritat comença
per nosaltres mateixos. Balears no
ha de mantenir aquelles comunitats
de l'estat espanyol no productives
que viuen del subsidi i del no fer res.

Unió Mallorquina ha manifestat re-
centment el seu desig que la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears assumei-
xi el 100 To de l'IRPF i ha denunciat el
sistema de finançament aplicat fins en
aquests moments, el qual ens discrimi-
na en relació amb altres comunitats
que gestionen la totalitat dels seus im-
postos.

Fa uns dies la pròpia presidenta del
partit, Maria Antònia Munar, acom-
panyada del regidor a l'Ajuntament de
Palma, Nicolau Tous, i del president de
la sectorial d'hisenda d'UM, César
Añó, va fer una roda de premsa per
puntualitzar la postura del partit res-
pecte a la cessió del 15 % de l'impost
sobre la renda de les persones físiques.

Munar va demanar un consens sin-
cer entre totes les forces polítiques de
Balears per tal d'aconseguir el traspàs
de la gestió d'aquest 15 i va denun-
ciar l'actuació dels dos partits majori-
taris PP i PSOE, responsables directes
de la situació en la qual ara ens trobam
i que no ens permet gestionar els nos-
tres propis recursos. El PP i el PSOE,
signants del pacte autonòmic són amb-
dós responsables del retard en la trans-
ferències de diverses competències i
per tant de la impossibilitat d'assumir
el mateix grau de serveis que s'exigeix
per a la cessió del 15 %.

Segons UM, una comunitat com la
nostra amb una balança fiscal negativa
respecte a la resta de comunitats, és a
dir, que aporta moltíssims més impos-
tos dels qui li retornen, contribueix su-
ficientment a la solidaritat de l'estat es-
panyol. Els desequilibris territorials
que puguin produir-se en diferents  àm-
bits de la nostra comunitat han d'esme-
nar-se amb els mecanismes específics

com són els Fons de Compensació i els
Recursos Regionals. L'actual sistema
de finançament de la Comunitat Autó-
noma de les Illes Balears resulta total-
ment injust per a nosaltres, amb aquest
sistema no feim altra cosa que subven-
cionar comunitats no productives que
viuen del subsidi i del no fer res. Per
això Unió Mallorquina pensa que els
habitants de les Illes tenim dret que es
fixin unes noves bases per tal d'assolir
un nou model de finançament en la lí-
nia d'aproximació entre els diferents
models de finançament autonòmics vi-
gents per poder afrontar les actuacions
econòmiques que han de fer més com-
petitiva l'economia Balear en el con-
text d'Europa i per finançar els serveis
de caire social de la nostra Comunitat.
"La solidaritat -ha dit Munar- comença
per nosaltres mateixos".

Maria Antònia Munar va dir que és
necessari augmentar l'autonomia fi-
nancera de les diferents comunitats
autònomes a través de diferents fórmu-
les reals de corresponsabilitat fiscal.
Unió Mallorquina assegura que no está

disposada a acceptar sistemes que per-
petuïn les desigualtats de despesa pú-
blica per habitant existents en el mapa
autonòmic espanyol.

Maria Antònia Munar és la presi-
denta d'Unió Mallorquina, el partit que
governa en aquests moments set pobles
de Mallorca, la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports del Govern Balear,
i compta amb representació al Consell
Insular de Mallorca i a l'Ajuntament
de Palma. Munar va ser consellera de
cultura l'anterior legislatura i compta
amb una llarga i sólida carrera política.
Munar diuen que és una dona d'empre-
sa, molt práctica i que sempre sap de
que li parlen.

-Maria Antònia, quin és l'estil de
fer política d'Unió Mallorquina?

-L'estil del nostre poble, perquè la
gent d'Unió Mallorquina són els nos-
tres veïns, persones properes que no-
més tenen un objectiu: "ser solidaris
amb nosaltres mateixos". Quan els par-
tits majoritaris de la dreta i de l'esque-
rra, PP i PSOE, parlen de solidaritat
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amb altres comunitats autònomes més
necessitades que la nostra, els mallor-
quins hem de defensar la nostra pròpia
solidaritat, els nostres propis drets in-
dependcntment dels problemes de la
resta de l'estat. Perquè una comunitat
próspera, que paga tan d'impostos com
la nostra, té dret als mateixos serveis
que qualsevol altra. això cree que ho
entén tothom.

-L'actualitat política dels darrers
temps parla de crisi i de reivindica-
cions econòmiques davant el govern
de Madrid, qué és el que hi diu Unió
Mallorquina a tots aquests esdeveni-
ments?

-Denunciar l'estat miserable quant
a serveis, com hospitals, transports, co-
municacions que tenim a Mallorca en
comparació amb altres comunitats molt
més pobres que les nostres, a pesar del
nombre tan alt d'impostos que ens co-
bra Madrid. Unió Mallorquina és no-
més mallorquina i, per tant, ha d'estar
sempre del costat dels mallorquins, de-
fensant els seus interessos que són els
nostres. Altres partits, entre llistes, a
vegades es veuen obligats a cedit els
interessos mallorquins a favor d'altrcs
comunitats on governen amb un alt
nombre de vots, com Andalusia o Cas-
tella, i per això ara ells tenen un Tren
d'Alta Velocitat o una Expo de Sevilla
i nosaltres no tenim res.

-I qué hem de fer si les nostres
reivindicacions cauen en un cul de
sac?

-Més valdria que no ens queixássim
tant i hi posássim remei ben aviat. Rei-
vindicar les nostres necessitats i denun-
ciar-les no basta, és necessari comptar
amb un govern independent com el
base o el català format per grups de
persones del país que només serveixen
els interessos de la seva comunitat.

-Però la crisi económica existeix
per a tothom, no em farà creure que
Unió Mallorquina té la recepta má-
gica per combatre aquesta situació?

-Dones sí, la solució és ben simple,
Mallorca, les Balears necessiten un sis-
tema de finançamcnt conecte per part
de l'administració central. Si això
s'aconseguís, els mallorquins no haurí-
em de semblar captaires demanant a
Madrid doblers per a les nostres cm-

preses i per als nostres jubilats, doblers
que són nostres, perquè no ens regalen
res i cns ho hem guanyat de sobre.

-Això és suficient?
-Sí, això acompanyat d'una reacti-

vació de les petites i mitjanes cmpreses
com les moltcs que tcnim a cada poble
de Mallorca, de calçat, de bijuteria, de
mobles, d'hosteleria. La rcducció del

La Pcnya Motorista Sant Joan
anuncia per el dia 12 de desembrc la
celebració de la Diada del 37è Aniver-
sari.

Els actes començaran a les 11'30
amb una Missa a l'Església Parroquia].

Enguany hi tindrà lloc un homenat-
ge al President Fundador Miquel Fiol
Nigorra, tota vegada que el passat 15
d'octubre es compliren 20 anys de la

déficit públic i l'exigència que la pes-
seta guardi una paritat que es corres-
pongui amb la seva vcrtadera competi-
tivitat i no amb alts tipus d'interès han
de ser els eixos d'actuació econòmica
del país.

Moltes gràcies presidenta, ara en-
tenc perquè diuen de vostè que és una
dona d'empresa.

seva mort. Per això, se li dedicará un
Recital Líric al mateix temple, després
de la missa.

Intervendran: Paula Rosselló - So-
prano. Honorat Mol] - Tenor, acom-
panyats per un violista i al piano Rafel
Nadal.

Llavors i com a cada any els socis
tindran el ja conegut dinar de matan-
ces.
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Un any més la diada de
l'aniversari

Amb aquest d'ara són no menys que 37 anys els passats
des que aquel] grup d'amics decidiren afrontar un repte molt
important per l'esdevenir del poble, una il.lusió de l'inobli-
dable Miguel Fiol que va veure la seva idea feta una realitat
viva.

I, acertaren!. I aquí está el resultat del desafiament.
La Penya Motorista Sant Joan, cree, ha batut el record de

continuïtat de societats lligades amb l'esport del motor en la
nostra Illa.

Darrera queden, en el record, el Moto Club Mallorca que
va esser pioner, el Club Vespa, el Lambretta, Es Pontás Mo-
to Club, etc.

I el bo que trob en la Penya Motorista Sant Joan són els
actes de germanor que s'han aconseguit. En els 37 anys
transcorreguts han passat moltes coses. Hi ha hagut els seus
més i els seus menys i això és natural. Però sobretot veig re-
saltable l'esperit i la voluntat tenaç de seguir mirant cap en-
davant.

I tornant al concepte "germanor", hi ha el dinar de matan-
ces que reuneix a Can Tronca als nombrosos amics i simpati-
zants de la Penya Motorista. És la gran diada i en dita diada
es veuen, molt possiblement, alguns amics d'any en any.

Les tertúlies "pre" dinar, la desfilada dels xeremiers i da-
rrera a Joan Jaume i companys repartint l'arròs brut, pilotes,
etc.

Això, amics santjoaners no s'ha de perdre. Paraula
d'amic, un d'aquells de les primeres reunions que posáren en
marxa l'engrenatge de la Penya Motorista Sant Joan.

Una cordial salutació de

Bernat Comas
(Periodista esportiu)

Maria-Eugènia Diaz-Munió

Maria-Eugènia Diaz-Munió Peña professora del col.legi
Santa Magdalena Sona de Pla, des de fa uns 19 anys, que per
una casualitat va venir a conèixer les nostres Illes i aquí a
Mallorca va conèixer al que seria el seu marit Rafe] Gayá
Gayá (Betlem ), amb el que es va casar i fruit d'aquest matri-
moni són els 4 fills: Núria, Raül, Alba i Josué.

La seva activitat social i humana és ben coneguda en el
barri de Son Cotoner i també a Sant Joan, on sovint la veim
rodejada de nins i pares que disfruten amb ella de jornades de
"convivència familiar" en el nostre Santuari de Consolació.

Aquí a Sant Joan, forma part de Consell Parroquial i és
catequista d'un grup de fe de joves que se preparen per rebre
el sacrament de la Confirmació.

Quan acabà el curs passat, fou premiada pel diari Última
Hora amb un viatge d'una setmana a Santo Domingo, que re-
alitzà amb altres professors, companys del seu col.legi.

Com expresa ella mateixa en la carta d'agraïment al diari,
les experiències de vida són inexplicables. Sabem emprar les
coses que tenim? Altres ser humans tal volta ho disfrutarien
millor que nosaltres i no tenen el més necessari: metges, en-
senyança, aigua, aliments, roba, etc.

Amb l'ajuda de vídeos, fotos, diapositives, que allá en te-
rres dominicanes enregistraren, Maria-Eugènia i els seus
companys, reviven] els dies inoblidables passats amb aquella
gent senzilla de Sant Domingo, que sempre somriu...
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