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Un caramull de circunstàncies
desfavorables han fet retardar la sortida
de la revista del mes d'abril.

Els mateixos motius han estat la
causa de que la redacció i presentació de la
revista no sigui així com desitjariem.

Demanam la benevolència dels
lectors i esperam que durant els propers
mesos tornarem agafar el ritme i
subsanarem les anomalies.
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Accidents de
Trànsit

El passat dia 26 de març,
Margalida Mas Gayà, que des de
Sant Joan es dirigia a l'Aeroport,
sofrí un aparatós accident de
trànsit, el cotxe quedà molt mal
parat i na Margalida va sortir-ne
sense cap mal.

Na Margalida, que és
hostessa d'avió pot dir per pròpia
experiènciaque és més perillós el
cotxe que l'avió.

LA GUÀRDIA
CIVIL VA ACUDI
EN TRES MINUTS

En aquests temps
d'inseguretat ciutadana que ens ha
tocat viure, és bò saber que la
Guàrdia Civil acudeix a la petició
d'ajuda amb un tres i no res, amb
el temps de tancar i obrir els ulls.

Els fet que els contarem
va succeir fa unes setmanes a n'Es
Pinaró, l'establiment dedicat a bar

a la venta de Ceràmica, situat a
la Costa d'Hortella. Un
desconegut intentà apoderar-se
d'un cotxe que es trobava aparcat
davant el local.

Apercebuda la propietària
de les intencions d'aquell
desconegut, va trucar a la caserna
de la Guàrdia Civil de Vilafranca,
uns membres de la Guàrdia Civil
es van desplacar inmediatament al
lloc dels fets (en tres minuts) i van
impedir el robatori del cotxe.

La notícia que ens ha
facilitat la propietària del local
d'Es Pinaró, Teresa Fons, la
publicam amb satisfacció, perque
tot elogi és ben merescut.

La participació
escolar Certamen

"Verge de
Co,I solació"

La participació escola al
Certamen "Verge de Consolació"
ha estat una part important de la
Festa del Pa i el Peix 1995.

L'intrés dels professors i
alumnes quedà bastant patent en
els treballs que foren exposats.

A continuació publicam
(incompleta) la relació d'alumnes
guanyadors:

Parvuls

1.-Guillem Karrnany Barceló
2.-Francisca Aguiló Bonet
3.- Catalina Barceló Bauzà

Curs 1-2

1.-Miquel Soler Pocoví

Curs 3-4 

1.-Ma Antònia Nigorra Vich
2.- Isabel Pascual Tovar

Curs 5-6

1.-Catalina Ma Bauzà Bauzà
2.- Antònia Aguiló Aguiló

Curs 7-8

1.-Bàrbara Barceló Roig
2.-Rosa Ma Ferriol Martorell

d'atra banda el cartell
anunciador de la IV Fira del Quart
Diumenge fou seleccionat pel
dibuix de M8 del Carme
Alzamora, també alumne del
Col.legi Públic Son Juny. Aquest
cartell va ser repartit arreu de tota
Mallorca.

Margalida	 May0PI.
Gi'_;32rd	 va molar el
passat díain'Oe febrer a redat de
90 anys

1444argalida voa
era ele l'amo Frances( -; Mayot
un dels corugerants i botiguers
fft.és populars del.pobki .; a princirds
de segle que, inidà ai seu fifl
ftl1tS4ins el rk-ión dels negocis.

en pau la
difunta i rebin el nostre condol el
seu f11 Francesc, nores Joana
M;*gatida nétsaltra família.
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Dos Grups de
Teatre Escolar a

Sant Joan

Per	 iniciativa	 de
l'Associació de Pares d'Alumnes
(APA) i del claustre de professors,
dos grups d'alumnes del Col.legi
Públic Son Juny, està fent les
primeres passes dins el món del
teatre i l'expresió.

Sota la direcció d'Antoni
Bonet Gayà (Síndic) i des de
principis de curs, aquests dos
grups infantils estan assajant dues
vegades a la setmana, el dimecres
i els divendres, dues obres
adequades a la seva edat.

Encara que no hem tingut
la sort de veure els assaig
d'aquests grups de teatre escolar,
sí podem adelantar la notícia que
ambdós han estat seleccionats per
intervenir en una Mostra de Teatre
Escolar en Català que es durà a
terme a Sineu el mes de maig.

El primer grup que
anomenarem "Petits està format
per els següents nins i nines:

Mònica	 Antich
Walkovviach (de na Petra)

Rafel Jaume Beltran (de
Sa Caldera)

Andreu Galmés Barceló
(de ca sa Perruquera)

Bartomeu Garí Payeres
(de can Borràs)

Joan Francesc Serra Bou
(de Can Cotonet)

Joan Francesc Roig
Bauzà (d'en Pep Roig)

Antoni Company Roig
(de cas ferrer Mena)

Aquest grup de "petits"
interpretarà 1 obra titulada "La
cerca del suc de ferro rovellat"
(Tècnica d'improvisació) dins la
Mostra que es farà a Sineu el dia
13 de Maig.

El grup de "Grans" està
format per les següents artites:

Rosa	 M.	 Ferriol
Martorell (filla Kika)

Antònia Galmés Matas
(filla Joan Farinera)

Maria del Mar Bauzà
Barceló (de Can Calderé)

Cati-Mari Gayà Sansó
(filla Rafel Betlem)

Joana Matas Jaume (de
Can Bufalí)

Catalina Maria Bauzà
Bauzà (de ca na Pericassa)

Maria	 Magdalena
Torrens Jaume (d'en Torrens)

Margarita	 Vidal
Alzamora (de ca na Sopa)

Margarita	 Rotger
Company (d'en Xisco Boiret)

Bàrbara Barceló Roig
(filla Joan París)

Aquest grup de "grans"
interpretarà l'obra titulada "E1
Pou" de Joana Raspall, obra que
obtingué le Premi "Cavall Fort" de
l'any 1967. La representació es
farà a Sineu el dia 20 de maig.

Nous Empresaris
del Restaurant
"Es Surtidor"

Des del passat mes de
febrer Joan Nicolau (des Niu) i
Joan Matas Munar (Ditaler) són
els responsables del restaurant "Es
Surtidor"

Joan Ditaler, que té
l'experieència d'empresari-forner.
No necessita presentació, per ser
ben conegut dels santjoaners, en
quant a Joan des Niu (que està
casat amb la santjoanera Antònia
Matas (de Son Pou)), va regentar
el Pub Es Niu i té obert un
supermercat a Vilafranca i és
considerat un "bon relacions
públiques".

Els	 mitjants	 de
comunicació i les estadístiques
parlen de crisi en molts de sectors,

però aquí, a Sant Joan pareix que
no ens afecta, s'obrin nous
establiments	 comercials,
concretament, en el sector de la
restauració, de cada dia hi ha més
gent vinguda de fora que ens
demana informació per a conèixer
i	 provar	 les	 especialitats
gastronòmiques de "Sa Cova" i
"Sa Torre de s'Aigo". D'altra
banda el restaurant de "Can
Tronca" és prou conegut arreu de
tota Mallorca.

Juraren Bandera

El passat dia 18 de març,
juraren bandera	 els joves
santjoaners Andreu	 Galmés
Gomila, (de Sabó) i Antóni
Sànchez Font, (de ca s'Escolà).

Soldats o objectors, la
vida segueix i els que ahir eren
nins, avui ja són homes. Que és de
certa aquella dita. "Que fan de via
a casa d'altri".

El Col.lectiu
"Teranyines"

Mesclats entre els altres
firants i expositors, els membres
del Col.lectiu "Teranyines",
pararen la seva taula, en dia de la
Fira del Quart Diumenge, oferint
als visitants un trípric, que amb
aquesta finalitat s'havia editat, on
s'exposaven els objectius d'aquest
col.lectiu. També foren exposades
altres exposicions locals.
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Aluntnes del Col.legi Pius MI
visitaren Sant Joan

El passat dia 6 de març
un nombrós grup d'alumnes del
Col.legi Pius XII de Palma
visitaren Sant Joan, per tal de
conèixer el nostre poble i el
museu-possessió d' "Es
Calderers".

Els 65 alumnes
pertanyents als grup A i B de
cinquè curs, venien acompanyats
dels sesus professors, Magdalena
Domínguez i Jaume Oliver.

Aquesta excursió ha
coincidit en la celebració de la
Setmana Cultural del Centre,
enguany dedicada a l'agricultura
de Mallorca. Per aquest motiu
estudien diferents pobles de
l'interior de lilla, tant del Pla com

de la Muntanya.
Els alumnes dividits en

petits	 grups,	 havien	 de
complimentar	 el	 següent
qüestionari:

1.- Fes un mapa de
Mallorca i escriu els pobles per on
passàrem per anar a Sant Joan.
Quant de km. Hi ha?

2.- Fixa't com parlen a
Sant Joan. Compara-ho amb el teu
parlar.

3.- Pinta l'escut de Sant
Joan, en color.

4.- Quan és la fira?.
5.- Qui és el patró del

poble?. Quin dia és la festa?.
6.- Sant Joan és al Pla o a

la Muntanya?. Descriu la seva

vegetació i els conreus. (Demana-
ho a la seva gent)

7.- Hi passa el tren?.
Quin temps fa?

8.- Com se diu la gent de
Sant Joan?

9.- Quina ermita és el
límit amb Sineu?

10.- Nombre	 de:

	

Ajuntament,	 Biblioteca,
Apotecaria, Mercat i Ambulatori.

Aquests nins i nines, amb
l'espontaneitat pròpia de la seva
edat, trescaren el poble preguntant
als vianants sobre el tema del
qüestionari i possant un nota
d'animació als nostres tranquils
carrers.
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Acabament del Torneig Comarcal de "Dames"

Durant els mesos
d'hivern s'ha estat celebrant, en
el cafè de Can Tronca, el IV
Torneig Comarcal de Dames,
en el que hi han participat 18
aficionats procedents de
Manacor, Vilafranca, Montuïri i
Sant Joan.

Tots els participants
s'han enfrontat entre sí i al final
han hagut de disputar-se alguns
desempats. Durant les vetlades
dels dimarts i els divendres hi
havia bastanta espectació per a
seguir d'aprop les partides que
resultaren esser molt
emocionants. Com ja és
habitual , en aquest torneig,
s'estebliren dues categories, i en
totes dues els guanyadors foren
manacorins.

En la Primera
Categoria el guanyador for
Miquel Riera de Manacor, com
ja hem dit abans, amb 21.5
punts. En la mateixa categoria
en Miquel Company de Sant
Joan va ser el Segon classificat
en 20.5 punts, el tercer va

ser Salvador Barceló de
Vilafranca amb 19 punts, quart
Macià Amorós de Manacor amb
18.5 , cinquè Joan Matas de
Sant Joan amb 18, Sizè Guillem
Riutort de Sant Joan amb 16
punts, setè Sebastià Andreu de
Vilafranca amb 13.5, vuitè
Antoni Sastre de Sant Joan amb
11.5 i novè Miquel Mayol de
Montuïri també amb 11.5 punts.

En la segona cate-
goria el guanyador fou Jaume
Bauzà de Manacor amb 18
punts, segon Salvador Barceló
de Vilafranca amb 17 punts,
tercer Miquel Matas de Sant
Joan amb 15 punts, quart Pedro
Bemabe de Manacor amb 14.5,
cinquè Miquel Gayà de Sant
Joan amb 14 punts, sizè Josep
Gomila de Montuïri amb 12
punts, setè Francesc Barceló de
Vilafranca amb 11 punts i vuitè
Joan Granada de Manacor amb
10 punts.

Una vegada acabat el
torneig es farà l'entrega de
trofeus el proper diumenge

dia 9 d'abril després d'un dinar
en el local de Can Tronca en el
qual hi prendan parts tots el
participant en el citat torneig. A
ben segur, resultarà un acte ben
animat.

Joan Jaume Nigorra

Premiada a un Certament de
Literatura

La Santjoanera
Catalina Kannany Jaume -la
popular Keta-, que actualment
estudia Ciencies de la
Informació a Barcelona,
recentment ha obtingut un
Accèsit de Relat, en el
Cetàmen de Literatura
promogut per la Direcció

General de Juventut, Menors i
Família de la Conselleria de
Governació.

L'acte de lliurament
de premis i entrega de
diplomes va tenir lloc el passat
dia 10 de març a Ses Voltes
(Palma) , en un acte cultural,

en el qual hi va intervenir la
Coral Universitària dirigida
per el tambe santjoaner Joan
Company i en el qual hi
assistiren diferents persona-
litats del Govern Balear.

Enhorabona Keta!.

Joan Jaume Nigorra
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Un grup d'Acció
Social es va reunir

a Consolació

El passat dia 4 de març el
grug dicessà d'Acció Social en les
seves trobades mensuals, es va
reunir, aquesta vegada a
Consolació. Una de les finalitats
d'aquesta trobada era estudiar la
realitat en que es troba la societat
mallorquina per aportar més
coneixaments a la comissió que
prepara el Sínode de l'Església de
Mallorca, i donar respostes a les
preguntes que des de l'Obispat
s'han fet als feels mallorquins.

Per això estaren presents
com a convidats: Salvador
Cànoves, President de la
Mancomunitat del Raiguer, el qual
va explicar tot el que ha
aconseguit aquesta agrupació que
s'ha vist afavorida per la
Comunitat Europea amb
I 'Objectiu-2. També parlaren
n'Antúnia Ordines de Consell, que
va insistir en el tema del Raiguer,
Pedro Mascaró, economista, va
alertar sobre el possible risc que
córre aquesta reactivació industrial
de la comarca, davant el
desenvolupament cada vegada
major del turisme. Finalment, Pere
Sampol, portaveu del PSM en el
Parlament va explicar el que s'ha
de conèixer sobre el Fons de
Cohesió i, a petició dels assistents,
es referí a la Mancomunitat del
Pla, que també s'ha vist afavorida
per Europa amb l'Objetiu 5-A i 5-
B.

Al final els nombrosos
assistents foren delicadament
obsequiats.

re Curiostats del Port de
Pahna de Mallorca

..sphnanes l'enginyer D. Rafel Soler va fer entra a
iAjuntameni i a..ra..Bíbliote.ca Púbiica IVIunicipal, de dos exemplars delllibre ,enn,ositats del-- vert

 de Palma 
de witorea„

recentinent publicat.
L'autor del Ifibre, Rafel Soler, és Prou conegut i apreciat per als

santjoaners, aixl corn són coneguts els seus treballs sobre rellotges de soit.

aenjti:ceti. flgunEsdar: lacille,actualiens stveidaannacir. miolistrbrean, tR:fise)cauSvisolerde, itip'uàaort d
es del segle I
mallefa ' moit

altres edificacions histtaètri. quAies,xl c
mooninluma ceorits,nstxticcescuió de les diferents torres i

‘iiii4inificiu 	_ estud i inventari exhaustitta,,tures. i rigfaror2ise, s' aettneb. t t ti e s
es fozogriffies, que cont unes dades que fané	 ,,molt agradable i

ÉS un

Fou aprovada la rehabilitació de
"I'Escola de ses Nines"

En el Ple extraordinari celebrat el passat dia 2 de març es va
aprovar el projecte actualitzat, que havia estat elaborat per als anterior
Consistoris, per acondicionar la vivenda, com també la sala que serà
convertida en polivalent, de l'edifici del carrer de Consolació, conegut
per "I'Escola de ses Nines", ubicat al costat del Centre Sanitari o
Ambulatori.

El presupost actual puja a 10.251.000 ptes. i es sol.licitarà de la
Conselleria d'Obres Públiques, el seu finançament en un 65 %.

Al mateix temps fou aprovada una subvenció de 80.000 ptes. per
a la formació de l'equip de la Penya Ciclista de cara a la present
temporada.

Entrant dins el capítol de mocions a la batlia, s'aprovà la
repulsa de l'Ajuntament per l'atemtat que va costar la vida al polític vasc
Gregorio Ordófiez i també s'aprovà instar al Govern perquè tots els
extrangers de la Comunitat Europea i residents, puguin exercir e! seu
dret a votar en els propers comicis electorals.

Joan Jaume Nigorra Joan Jaume Nigorra
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Asfaltada de
carrer i camins

Durant les darreres
setmanes han estat asfaltats
difenrents carrers, entre ells el de
Jaume Mas i Noguera i Puig de
Sant Nofre que ha estat
considerablement eixamplat.

Els altres carrers o
trossades de carrers són: Fra Lluís
Jaume, Lluna, Unió, Sol, Pau,
Passeig Bartomeu Bauzà fins a
Consolació i Cementiri (que fou
asfaltat fa uns mesos), S'Escaleta,
Princesa, Sínia, Consolació i Sa
bastida. En total són 13 els carrers
que s'han beneficiat d'aquesta
millora.

També han estat asfaltats
els camins de Consolació, D'Els
Calderers, Es revellar, des del
Carrer Fra Lluís Jaume i fins al
camí de Sa Bastida, que també ha
estat asfaltat.

El paratge conegut com
"Els quatre Vents", i camí de
Binifarda. El presupost ha estat de
10 milions per als carrers i 15
milions per als camins, i han estat
finançats pel MAP (Ministeri
d' Administracions Públiques)
CIM (Consell Insular de Mallorca)
i l'Ajtmtament.

Joan Jaume Nigorra

Assemblea
General de la

Penya Motorista

El passat dia 18 de març,
la Penya Motorista de Sant Joan
celebrà l'Assamblea General en el
local de la Casa de Cultura.

Durant l'acte es va donar
lectura a l'acte anterior, Memòria
i Balanç del passat exercici. Pla
d'activitats previstes per l'any
1995 i altres temes.

Dins el Pla d'Activitats,
es donà compte del Moto Cross de
Primavera, previst pel dia 2
d'abril, l'excursió a París, prevista
pel dies del 17 al 23 d'abril, la
Festa de Sant Cristòfol del dia 11
de juny, l'excursió de cada any a
la platja que està prevista pel dia
13 d'agost, el Moto Cross de
Tardor, del dia 22 d'octubre i la
Diada Aniversari que es
celebrarael 26 de novembre.

Acabada la reunió hi
hagué un degustació per als
assistents.

Cooperativa visita
"Sa Canova 99

La Cooperativa Agrícola
de Sant Joan, fa unes setmanes,
feu una visita a "Sa Canova", la
finca experimental de "Sa Nostra,
que dirigeix Pedro Miralles, que
donà una completa informació
dels diferents estudis de cultius
que allà s'estan fent.

L'atenció es va centrar en
la nova tècnica de polarització de
les plantes, concretament en
l'hivemacle de les tomàfigues que,
d'una manera experimental, s'està
fent a base d'abelles. Igual que ja
s'ha realitzat en altres
explotacions; aquests insectes fan
una bona feina, encara que s' hagui
de tenir cura amb l'ús d'adobs i
insecticides.

Després de la interessant
visita i recorregut per diferents
llocs de la finca, els
cooperativistes que foren
acompanyats pel delegat de "Sa
Nostra" a Sant Joan, Miquel Gayà,
foren obsequiats amb un bon
dinar. Al final, Josep Estelrich,
President de la Cooperativa, va
agrair les atencions rebudes. Pedro
Miralles, Director del Centre, va
oferir la seva experiència al servei
d'aquesta gent que cuida la terra i
expressà els seus desitjos de què
aquestes visites puguin tenir una
continuitat, tal com es venien fent
els anys anteriors quan al front de
"Sa Canova" hi havia el seu
antecessor Jaume Galmés.

Joan Jaume Nigorra

L'esquela de Marc de Termenor

El passat 13 de març el diari Última Hora, publicava l'esquela de Mare Vidal Bonet, un difunt que
havia mort el dia anterior i al qual li feien les honres fúnebres el mateix dia 13 a la Parròquia de Son Gotleu.

Marc Vidal rebè la notícia de la publicació de l'esquela dins el cafè de Can Tronca, el dia 13 pel matí.
Una coincidència en el nom i els dos llinatges. El nostre col.laborador segueix viu i fent gloses. El mort era un
altre.

8 	  rt	 in	 IMMIB3
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E1 Certàmen Poètic "Verge de Consolació

Un total de 17 poesies
foren presentades al XXIII
Certàmen Poètic "Verge de
Consolació", organitzat per la
Parròquia i patrocinat per
1 Ajuntament.

El jurat qualificador va
estar fomiat per Maria Dolors
Corbella Gili, Miquel Gayà Sitjar,
Jaume Oliver Oliver, Miquel Pons
Bonet i Joan Maimó Vadell.

No havent-hi cap
participació al premi local i
atenent al mèrit de certes
composicions, el jurat va creure
convenient destinar l'import del
premi i de l'accèssit a augmentar
els altres.

Es concedí el
primerpremi dotat en vint mil
pessetes i placa d'honor, al treball
titulat "Goigs i pregàries a la
Verge de Consolació", lema
"Ensenyau-nos a escoltar". El
jurat considerà que de totes les
obres presentades era la que reunia
més mèrits com a poema lírico-

religiós. Amb belles imatges i amb
un llenguatge nou conserva la
forma tradicional dels goig. Per la
seva qualitat i per la seva unció
religiosa el jurat facilità l'autor i
aconsellà la seva publicació.
Oberta la corresponent placa
resulta ser de l'autor Pere Bru
Serrano de Valldemossa, poeta
guanyador en anteriors certàmens.

El segon premi dotat en
cinc mil pessetes i placa d'honor
fou concedit al poema "Tot un
elogi per Vós", lema: "Llàntia
encesa", composició d'un
llenguatge refinadament literari i
que es desplega amb una bella
simplicitat L'autora d'aquest bell
poema resultà ser la nostra
col.laboradora i paisana Bàrbara
Matas Sastre.

Atesa la qualitat del
poema "1 per Vós, un somriure"
lema: "La voluntat amable", se
va concedir el primer premi
accèssit i placa d'honor.

Pel seu sobor popular es
va otorgar el segon accèssit dotat
amb una placa d'horar a la
compossició "Consol dels afligits",
lema: "Un mallorquí", essent el
seu autor Antoni Ginard Cantó
(Butler) un poeta-glosador d' Artà
molt popular i conegut per
publicar cada any amb motiu de la
Festa de Sant Antoni Abad un
llibret titulat "Argument, una
crònica glosada dels principals
esdeveniments del poble d'Artà.

La lectura de l'acte del
jurat i de les obres premiades així
com l'entrega de premis es va fer
a dins el Santuari al dia del Quart
Diumenge lhorabaixa.

S'ha de destacar la
lectura d'unes belles pàgines per
part de Jaume Oliver Oliver
"d'Aubocasser", que havia format
part del jurat.

A la secció de "poemes i
gloses..." publicam les poesies
premiades.
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Caçant per la Serra d'Horta

Bartomeu Matas Gayà (Sabater), en la seva joventut habitava a n'Es Ca Tós. Un dia
que va sortir a caçar, d'una manera inesperada va caçar una garceta reial una au molt bonica i
de molts de colors que no abunda per les garrigues de l'interior. Bartomeu estava tan content
de tal proesa que en parlava en tot moment.
Per aquest motiu i cansat de sentir parlar del mateix, el seu cunyat en Miquel Fullana Bergas
(de Son Duran) li va fer unes gloses que en Tomeu va contestar. Les gloses són aquestes:

Miquel

Diuen que venen ones
de fret i ja han arribat
i tu que ho ets el meu cunyat
i dins es ram des glosat
pretens fer cançons mones
no me sabries dir estimat
s'animal que has agafat
de quin color té ses plomes?

Tomeu

Si vols te diré els colors
pels costats tira en cendrós
i negre té es replà
i un plumatxo de blanc clar
que és lo que el fa més hermós
i no són tots els caçadors
que per serra d'Es Ca
al vol les sabin tomar.

Miquel

Tu no te pots comparar
en els altres caçadors
és que es tro te va escapar
i se toparen tots dos
tu quedares recelós

i es teu cor se va tancar
quan el veres devallar
que duia tants de colors.

Tomeu

Si dius que no sé tirar
vina a Horta bargantell
me fas es cantet d'ocell
quan jo surti a caçar
si veus que te vaig a apuntar
me fas senyes amb sa mà
millor si dus es capell
perquè et deixaré sa pell
com sa tela d'un garbell
d'aquests que hi solem porgar.

Tomeu acabi amb aquesta

Si no l'haguès arribat a matar
hagués estat un desgavell
m'en vaig a dalt des cintell
agafo una eixada amb restall
me tall es floc i ramell
i a n'es moix don berenar.

Miquel Fullana Bergas
Bartomeu Matas Gayà

10
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Petites Cançons per una
Nina Petita

No és massa espectacular
ni hi ha per presumir
l'estimació d'un padrí
és de lo més dolç que hi ha.

És gran el seu sentiment
i a vegades desespera
només li pega plorera
si el fan passar per dolent.

Mirau les coses com són
i de quin calse he de beure
quan a penes te puc veure
has vinguda a n'aquest món.

Com una bresca de mel
de dolça és la teva cara
me recordes a ma mare
que Déu la tengui en el cel.

Consol de la meva vida
de llàgrimes mocador
en els meus anys de tardor
dónes hores d'alegria.

I quan un dia el teu padrí
visqui hores d'agonia
just li darà alegria
pensar en tu i el teu cosí.

Com Coloma en el cel blau
amb un brotet d'olivera
cuida la meva quimera
i de Déu alcancenm la pau.

Dedicat a una novia

A sa fia d'un amic meu
que li diuen magdalena
casada en plena quarema
es novii li ha empès es lleu
i jo me pregunt: aigua amb neu
a veure si serà plena?

Gabriel Company (forner Boveta)

Un tema d'actualitat

De lo que me vull queixar
d'aquesta cosa me queix
en els altres donam greix
amb so puta anar a pescar
massa aprop del Canadà
i Espanya en durà un bon feix
mos quedàrem sense peix
mirau si ho és de gran la mar.

Gabriel Company (forner Boveta)

Gabriel Company (Forner Boveta)
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GOIGS I PLEGÀRIES A LA VERGE DE CONSOLACIÓ

( Primer Premi)

Vostra llar acollidora

és porta que mai no tanca

i el Quart Diumenge, Senyora,

l'àpat en el qual no hi manca

peix endolcit pel caliu

que estima sense cremar.,==== _2==12

A Solanda, puig festiu

compartirem peix i pa;

Oh, Verge del llum captiu

pel vostre Amor que somriu,

ensenyau-nos a escoltar.

Si, corprès per la bellesa

l'esclau, per Vós, fam passà;

si, bressat per la dolcesa,

la fe de Crist abraçà;

qui podrà romandre esqui

a rostre tan sobirà ?

Oh, Verge de llum captiu,

pel vostre amor que somriu,

ensenyau-nos a escoltar.

Quan amb veu afamegada

cercam l'aliment diví,

i el pa i peix de vesprada

que, per Vós, trobam aquí,

no trobeu intempestiu

el plany de la nostra mà.

Oh, Verge del llum captiu,

pel vostre Amor que somriu,

ensenyau-nosa escoltar.

Oh, Verge del llum captiu,

pel vostre Amor que somriu,

ensenyau-nos a escoltar.

El blat per fer-ne fornada

va creixent daurat i altiu,

són les notes d'una anyada

que porta comàs ben viu,

és un gran cor col.lectiu,

que batega enmig del

Oh, Verge del llum captiu,

pel vostre Amor que somriu,

ensenayau-nos a escoltar.

Vostrenom és llepolia

per als llavis que us imploren;

i rebem de Vós ,Maria,

promeses que no s'esfloren

prquè, qui hi puja cloc-piu,

sent les forces revifar.

Oh, Verge del llum captiu,

pel vostre Amor que somriu,

ensenyau-nos a escoltar.

Si, cegats pel trist miratge,

sols tenim falsos tresors,

trobarem dins bell paratge

monestir brufat de flors

on el vostre esguard descriu

l'oratge d'un dia clar;

(segeueix)~~~~~~~~WW
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GOIGS I PLEGÀRIES A LA VERGE DE CONSOLACIÓ

(4ontinuació)

Oh,Verge del llum captiu,

pel vostre Amor que somriu,

ensenyau-nos a escoltar.

Salvau-nos de la fondària

que amenaça nostres cors

quan, per falsa lluminaria,

ens alimenta els plors;

sols al vostre senyoriu

recés hi podem trobar.

Oh, Verge del llum captiu,

pel vostre Amor que somriu,

ensenyau-nos a escoltar.

Una llàgrima llanega

angoixosa, solitària

més, per l'oreig que gemega,

també vola una pregària:

és el record fujitiu

de qui us resa mar enllà.

Oh, Verge del llum captiu,

pel vostre Amor que somriu,

ensenyau-nos a escoltar.

Com la flor del gessamí

que Déu posa confiança,

feis que sapiguem florir

mots i pètals d'esperança;

que sempre siguem estiu

i no fred per al germà.

Oh, Verge del llum captiu

pel vostre Amor que somriu,

ensenyau-nos a escoltar.

V/ Pregau per nosaltres Ver-
de la llum i del consol.

R/ Perquè mai no ens manqui
l'oli de la humilitat.

PREGUEM

Oh, Senyor d'immens poder,

que ens donàreu ver Camí,

il.luminau nostra fe

amb vostre Amor sense fi.

Que puguem aconseguir

l'eterna llum i el perdó.

Verge de Consolació,

acolliu el nostre clam;

de tot cor vos ho pregam

per Jesús nostre Senyor.

R/ Amén.

Pere Bru Serrano

1 3
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TOT UN ELOGI PER VOS

( Segon Premi)

Verge i Mare, suau dulçura
pau, silenci de mon cor
eco d'amor que perdura
llumet blau, ametller en flor
vermella posta de sol
dins la quietud de l'hora
amb notes de flabiol
dolçes, qua arriben d'enfora
en tan garrida tonada
dins la natura malmesa
plaer, bonesa ignorada
llar d'inefable dolçesa
riolera matinada
que un plau amb dolça escomesa.

A LA VERGE DE CONSOLACIÓ

EN EL QUART DIUMENGE

(Primer Accèssit)

I per Vós, un somriure.

Malgrat coses de la vida

que ploren avui dins mi,

la vostra festa em convida

a viure i a compartir.

el sentiment, l'alegria,

d'unes hores de fervor

on s'escampa l'harmonia

Venc del cor de la planura 	 d'un poble amb il.lusió.
i aprop Vostre vull estar
a l'entrellum, suau altura
on consoleu mon plorar	 I per Vós, per dolcesa
i com llàntia encesa cremar
l'oli amb bàlsam de resines 	 de comprendre i d'estimar

de approp poder-vos cantar	 obriré el cor a la bellesa
"Oh, Roser Blanc sense espines !".

que floreix al vostre altar.

La seva gràcia mai mor
del camp rosa alexandrina
cal dur botonada d'or
i mantell de randa fina.
-Mel del florit romaní,
amb l'ambat de primavera
dels fons del cor vos vull dir.
-"Rosa Blanca i encisera"-.

Bàrbara Matas i Sastre

I a la llum clara i serena

d'aquest diumenge d'encls

vós faré l'íntima ofrena

d'un poema i d'un somrís.

Margalida Matas

1 4
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CONSOL DELS AFLIGITS

(Segon accèsit)

Oh mare del Redemptor,
Vós que sou de co tan gran,
des poble de Sant Joan
en sou la Consolació.
es un poble encès d'amor
on molta festa vos fan.

I ara jo també deman
la vostra protecció
per fer-vos una cançó
que entre d'altres cantaran,
i els versos escoltaran
que he compost al vostre honor.

Vós sou Verge Estimada
de la Consolació.
Donau-me la inspiració
i faré una glosada,
senzilla i delicada
i feta amb il.lusió.

No per ésser premiada
com si fos de la millor
sols vull Consolació
i que surti encertada,
com si hagués preparada
un que sia glosador.

Per la Majestat Diivina
foreu Mare - del Senyor,
i donau Consolació
a qui a Déu s'encamina,
escoltant bé la doctrina
de Jesús el Redemptor.

SanttJoan bé vos adora
ho demostra el seu fervor.
Qui vos demana un favor
amb gust sou Mediadora
devant Déu, benefactora,
cercam Consolació.

Consolació trobam,
Oh dolça Verge Maria,
amb Vós no falta alegria
si de veres invocam,
i tot quant vos demanam
arribarà qualque dia.

Consolau els aflogits
i feis que véngui la Pau
ja que tant ens estimau,
hauriem d'anar units,
perquè si anam dividits
un de l'altre serà esclau.

El món està corromput
per dreta i per l'esquerra,
feis que s'acabi la guerra
la fam, i tinguem salut;
que tot això s'ha perdut
tant pel Pla com per la Serra.

I si ens ve la bonança
viurem tots en unió.
Si tenim Consolació
no faltarà l'esperança
i la gent tornarà mansa
sense odi ni rencor.

Girau-nos vostra mirada,
dou-mos la bendició
del Fill vostre, i Redemptor.
Que la gent descarriada
trobi en Vós altre vegada
pau i Consolació.

Des dalt d'aquest turó
sempre vos alabaran.
Pels vens de Sant Joan
Vós sou joia de valor.
Donau-los Consolació
a aquells que en demanaran.

Siau sempre alabada
llum i Consolació
de tot pobre pecador
no decanteu la miarada.
Oh, Maria Immaculada,
Concediu-nos el perdó.

Antoni Ginard Cantó

( Butler)
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LA VERGE I LA NATURA
	

A LA MARE DE DÉU DE CONSOLACIÓ

( Primer Premi Certamen Escolar)
	

(Segon Premi del Certamen Escolar)

En aquest dia d'avui
que és tan assenyalat
esper que no acabem com l'any passat
amb el vestit ben remui

La gent d'aquest poble
tan petit i acollidor
vos dona les gràcies Senyora
pe haver elegit Consolació.

Gràcies a aquell pastor de Solanda
que dins un ullastre vos trobà
sempre vos podem adorar
els d'aqui i els de qualsevol banda. 	

Protecció Verge Maria

Vos que estau enrevoltada d'hermosura el poble que vos adora
un miracle vos deman
que l'incineradora no funcioni mai
	 tan de nit com de dia

i podrem gaudir de la natura. 	 vos deim Oh gran Senyora!.

Això que us he dit abans
de la futura incineradora
només en tenin la cupa els humans
amb aquesta dèria deprededora.

El pastor moro us trobà

quan guardava el seu ramat

a Solanda us baixàamb aquest escrit d'actualitat
perdonau-me si no es del vostre agrat però Vos venguereu d'amagat.
seria per Vos el derrer que feria..

I ara per acabar
aquestes quatre paraules
les gràcies vull donar
a tots els qui estau amb nosaltres.

Bàrbara Barceló Roig

Verge Maria guardau-nos

dels nostres grans dolors

a Consolació esperau-nos

amb moltes flors de colors.

Rosa-Maria Ferriol Martorell
(13 anys, 8è EGB)

Perque sou bondadosa

Verge de Consolació

ajudau-nos gran Senyora

en la vostra protecció.

Des de sempre Verge Maria

aquest poble nit i dia vetlau

quina sort Verge Maria

que vos trobàs un bon esclau.

Per aquest poblema esmentat
hi ha una solució
reciclar tot el que s'ha utilizat
Oh! Verge de Consolació.

M'he dirgit a Vos Verge Maria

De la vila de Sant Joan

a la Mare de Déu de Consolació

aquest goixos vos donam

pel vostro resplandor.
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ELS RECTORS DE SANT JOAN (ss. XVI-XIX)

Notes biogràfiques (12)

Tomàs	 Company
Estrany, dominic exclaustrat,
rector (1857-1860).

Un altre ex-religiós, en
aquest cas dominic, completa la
sèrie de quatre religiosos
exclaustrats que regiren
successivament la parròquia de
Sant Joan.

El Rnd. Tomàs Company i
Estrany, nascut a Inca l'any
1807c., fill de Gabriel i d'Isabel
Maria, resident aleshores a Maria
de la Salut, havia concorregut a les
mateixes oposicions a rectors que
el P. Miquel Alcover, i per cobrir
la vacant deixada per aquest, fou
nomenat rector de Sant Joan per la
reina Isabel 11 a 26 de febrer de
1857. Rebé la colxlació del càrrec
el 24 d'abril següent.
Immediatament dirigí una
comunicació a l'Ajuntament, anun-
ciant-li la seva arribada al poble
pel dia 10 de maig. La corporació
municipal designà una comissió,
composta pel batle Joan Bauçà i els
regidors Antoni Fentandez i
Antoni Fiol, que anà a Maria de la
Salut per felicitar el nou rector i
oferir-li tota la col xlaboració de
l'Ajuntament en l'exercici del seu
càrrec. Com havia anunciat, el 10
de maig va fer l'entrada a la
parròquia l

Exceptuada la missió
popular que predicaren els PP
Paüls, Bayo, Rius i Girgues, del 10

de gener al 16 de febrer de 18582.

no hem trobat altres notícies
rellevants d'aquest curt rectorat
que no durà mes que tres anys i
mig.

El 12 de novembre de
1860 el Rnd. Tomàs Company va
fer testament a la vila de Sant
Joan, en poder del notari D. Joan
Bauçà. El seu estat de salut era
greu, fins al punt de no permetre-li
signar el document. Aquest
testament sí que ens dóna una
notícia ben rellevant que, amb el
temps, ha fet història dins el poble
de Sant Joan. Hi ha una clàusula
que diu així: Es mi voluntad que si
llegare el caso que en el transcurso
de diez allos en este pueblo se
estableciese convento o bien
edificio de hennanas de caridad,
entregarkt mis herederos [la seva
germana Isabel Maria Company i
la seva neboda Antònia Ferrer, a
parts iguals] la cantidad de quatro-
cientas libras al que cuidarà de este
establecimiento, y serviran al
destino que les darà el encargado
que serà de dicho establecimiento y
por una sola vez3 El ler de
setembre de 1870, dos mesos abans
de complir-se el termini de la
clàusula testamentària, va ser
fundat el convent de Germanes de
la Caritat. Podriem dir que el
llegat del rector Tomàs Company
va ser la llavor d'aquesta institució.

El bon religiós dominic

exclaustrat, fra Tomàs Company i
Estrany va morir a la rectoria de
Sant Joan el 13 de novembre de
1860, als 53 anys d'edat, i va ser
enterrat, segons havia disposat en
el testament, en una ttunba nueva,
hecha según el plano hecho por el
Ayuntamiento, en el cementerio de
esta villa4

Tomàs Mut Torrens
ecónom (1861-1862)

El pas del Rnd. Tomàs
Mut i Torrens per la parròquia de
Sant Joan fou molt breu i a penes
deixà records documentats. Nasqué
a Llucmajor devers l'any 1832. Va
ser nomenat vicari de Sant Joan,
durant el rectorat de Mn. Tomàs
Company (1857-1860), el qual en
el seu testament l'elegí marmessor5

Mort el rector Company el 13 de
novembre de 1860, Mn. Mut quedà
interinament encarregat de la
parròquia, fins que el ler de maig
de 1861 va ser nomenat ecónom 6

El 12 de gener de 1862 es
va crear la Junta de diócesi de
reparación de templos, per
gestionar amb subvencions del
govern la conservació dels temples
que l'Església, privada del seu
patrimoni històric per les lleis de
desamortització, no podia fer pels
seus propis mitjans. L'ecónom Mut
preparà amb diligència l'expedient
d'obres necessàries en el temple

/ 7
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parroquial, expedient que, amb el
vist i plau del governador de la
província, fou enviat a la cort per
l'esmentada Junta el 23 de febrer 7.

Aquestes obres ja no les
realitzaria l'ecOnom Tomàs Mut,
sinó el seu successor Rnd. Gabriel
Terrassa, constituït rector de Sant
Joan el juny de 1862. El dia 15 del
mateix mes el Rnd. Tomàs Mut fou
nomenat vicari de Llucmajor i
deixà la parròquia de Sant Joad

Anys després, fou ecónom
de Llucmajor, càrrec del qual
dimití per motius de salut el ler de
novembre de 1880. El 5 de maig
de 1885 va ser reelegit ecónom de
Llucmajor. Morí en aquesta
parròquia el 14 de maig de 1893,
als 61 anys d'edat9

Gabriel Terrassa Gili
rector (1862-1878)

Després de cinc rectorats
que, entre tots, no duraren vint
anys, els tres darrers del segle
foren d'una més llarga durada. El
Rnd. Gabriel Terrassa i Gili fou
rector de Sant Joan durant més de
16 anys.

Nasqué a Llorito, devers l'any
1828, fill d'Antoni i Caterina, i de
Lloríto mateix va ser vicari in
capite des de la seva ordenació de
prevere. Acudí a oposicions de
rectors convocades per a cobrir la
vacant de Sant Joan i d'altres
parròquies, i rebé el nomenament
de rector de Sant Joan el 14 d'abril
de 1862. La col.lació de la rectoria
es féu el dia 11 de juny següent 1 °

A cura del rector Terrassa
es varen fer les obres de
restauració del campanar i altres
parts de l'església, subvencionades
pel govern gràcies a la iniciativa

del seu antecessor, l'ecónom
Tomàs Mut. Per l'anunci de la
subhasta d'aquestes obres, que es
va fer ei 24 de maig de 1864,
coneixem el seu abast: s'havia de
tomar una part del campanar fins a
un nivell determinat i reconstruir-
lo, colxlocant una creu de ferro al
cap d'amunt de la piràmide,
restaurar l'interior i exterior de la
part no reconstruïda; fer un
contrafort a l'angle exterior de la
sagristia per la part nord i eixalbar
el seu exterior; adobar l'interior de
la capella del Roser, l'exterior de la
façana principal del temple i
l'angle del presbiteri en el carrer de
la rectoria, on hi havia un crui, i
finalment renovar la teulada del
presbiteri i de la sagristial I

Al rector Terrassa
pertocà una papeleta dificil.
Nicolau Verí de son Roig, mort el
12 de març de 1812, en el seu
testament ::nstituí hereu universal
l'honor Mateu Rosselló, amb
l'obligació de satisfer un censal
anual de 30 lliures a l'Hospital
general, i un altre de la mateixa
quantitat per als pobres de Sant
Joan mentre ell i els seus descen-
dents posseïssin els béns, i amb la
condició de què si ell o algun dels
seus hereus successius moria sense
fills mascles, el rector en nom de la
parròquia i el bafie en nom de
l'ajuntament havien de vendre els
béns de l'heretat per destinar el
producte a obra pia. Mateu
Rosselló tengué tres fills, que
moriren successivament sense
descendència, i dues filles, una
fadrina i l'altre casada, i aquesta
tengué un fill per al qual la família
reclamava l'herència de Nicolau de
Verí. El rector i el batle hagueren
de pledejar amb la família per

complir la voluntat del testador, en
un procés que durà de 1866 a
1870, arribant fins al Tribunal
suprem, el qual sentencià contra
les pretensions de la família Rosse-
lló l 2

En col.laboració amb
l'ajuntament, Mn. Gabriel Terrassa
portà a cap una empresa
singularment beneficiosa per la
parròquia i la vila de Sant Joan: la
fundació del convent de Germanes
de la Caritat de Sant Vicenç de
Paül. El rector Mn. Tomàs
Company, en el seu testament de
12 de novembre de 1860, havia
llegat 400 lliures per la fundació
d'un convent de Germanes de la
Caritat, si es feia en el termini de
deu anys. El ler de desembre
següent el beneficiat de la
parròquia Mn. Magí Mas i Jordà
llegà 100 lliures més per a la
mateixa fundació i amb el mateix
termini. Dia 26 de maig de 1870,
mig any abans d'expirar el terme
assenyalat per ambdós testadors, es
reuniren el rector Terrasa i l'ajun-
tament, presidit pel batle D. Cosme
Mas, i acordaren per unanimitat
gestionar la fundació del
mencionat convent1 3

El ler de setembre de
1870 les Germanes de la Caritat
fundaren el convent de Sant Joan
amb una comunitat de quatre
religioses que foren instalxlades
provisionalment a la casa nro. 9
del carrer Major, propietat de
Sebastià Oliver, coneguda com la
posada dels Pagos1 4•El rector i el
batle, que el 5 d'agost de 1870
havien entrat en possessió, com
administradors, de l'herencia de
Nicolau de Verí, subhastaren les
terres de son Roig i la posada
d'aquesta possessió, situada en el
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nro. 45 del carrer major, a cap de
cantó amb el carrer Conquistador.
El secretari de l'ajuntament, en la
subhasta de 24 de juliol de 1871,
comprà aquesta casa, en nom de la
superiora del convent, per 500
lliures, la suma dels dos llegats
susdits1 5 Tot seguit s'hi traslladà
la comunitat, i així la posada de
son Roig, llegat de Nicolau de
Verí, es convertí en el convent de
Germanes de la Caritat, ocupat
encara avui per la benemèrita insti-
tució que du cent vint-i-cinc anys
al servei dels santjoaners.

Nicolau de Verí, entre les
disposicions de la manda pia,
havia ordenat la fundació d'un
benefici d'organista a la parròquia
de Sant Joan. Aquella disposició
testarnentària de 1812 no es podia
complir l'any 1871, quan se
subhastaren els béns de l'heretat,
perquè la llei civil prohibia
aleshores la fundació de beneficis
eclesiàstics. El rector Terrassa va
pensar que interpretava la intenció
del testador dedicant una part de
l'heretat a la fabricació d'un orgue
nou. L'any 1875 va vendre l'orgue
adquirit vint-i-set anys abans, de
l'església del Sant Esperit de
Ciutat, per l'ecónom Miquel
Ferrer, i va emprendre la
construcció d'un orgue nou, que
encomanà a l'organer mestre Julià
Munar, el qual en féu una part
entre 1875 i 1877. Aquest orgue,
posteriorment ampliat per
l'organer mestre Vicenç Arbona i
el mateix Julià Munar, és el que
avui segueix sonant a l'església
parroquial 1 6

El rector Terrassa va
promoure i aconseguí la fimdació
de l'Apostolat de l'Oració i
Confraria del Sagrat Cor de Jesús,

associació religiosa que era
propagada per la Companyia de
Jesús. El 17 de juny de 1866 la
instituí canònicament el bisbe
Salvà, a instàncies del rector. El 24
de juliol següent va ser agregada a
l'associació primària de Romal'
L'associació, amb diferents noms,
ha durat quasi fins als nostres dies.

El dia 27 de novembre de
1877 els missioners de Sant Vicenç
de Paül començaren la predicació
d'una missió popular que, segons
les cròniques, va mobilitzar tot el
poble1 8 •

En els anys que fou retor
Mn. Terrassa la parròquia va rebre
dues visites pastorals. El 14
d'octubre de 1862 va ser visitada
pel bisbe D. Miquel Salvà i Munar
el qual va administrar la
confirmació a 157 nins i 144 nines.
El 15 d'octubre de 1878 visità la
parròquia el bisbe D. Mateu Jaume
i Garau; la confirmació encara fou
més nombrosa que a la visita
anterior: 165 nins i 150 nines1 9.

En aquesta darrera visita
el rector Terrassa no pogué rebre
personalment el bisbe perquè havia
caigut malalt a finals de setembre;
el suplí el Rnd. Bernadí Font i
Ferriol, a, tronca, que era vicari de
la parròquia des de 1873. El Rnd.
Gabriel Terrassa morí el 26 de
novembre de 1878, als 50 anys
d'edat2°

El Rnd. Bentadí Font va
ser encarregat de la parròquia
durant la vacant2 I

Josep Estelrich Costa

NOTES

(1) ADM (arxiu diocesà de
Mallorca), III / 91 / 11 - APSJ
(arxiu parroquial de Sant Joan),
Llibre de l'Obra, 34.2, f. 9 - AMSJ
(arxiu municipal de Sant Joan),
Llibre	 d 'actes,	 1854-1861;
transcripció de R.GAYA a
Documenta nro. 294, pàg.471.

(2) Cosme BAUZA, Fragments
históricos de la villa de Sant Joan.
Manuscrit inèdit. 1940, pàg. 57.

(3) APSJ, Testaments, paper solts,
39.1.6 (1860).

(4) APSJ, Llibre de Difunt. 13.8, f.
133v. - BOOM (Boletín Oficial del
Obispado de Mallorca), any 1861,
pàg. 16.

(5) APSJ, Testaments, 39.1.6;
Obreries, 62.2, f. 12.
(6) BOOM, any 1861, pàg. 143.
(7) BOOM, any 1862, pàgs. 46 i
64.

(8) BOOM, any 1862, pàg. 299.

(9) BOOM, any 1863, pàg. 156.

(10) BOOM,any 1862, pàgs. 131 i
216.

(11) BOOM, anys 1864, pàgs. 113-
117. - L'exterior del campanar,
especialment la cara que mira a
ponent, permet suposar que la part
que es va construir de bell nou
l'any 1864 és la que correspon als
dos cossos superiors -els que tenen
les finestres- i la piràmide.

(12) Vegeu DAMUNT DAMUNT

1 9 	



Aquostif
:un gup de.
, secieta. 4;11:ew:

COL.LABORACIONS
^

nro. 17 (octubre 1992), pàg. 21

(13) APSJ, Testaments, papers
solts, 31.1.6 f. 3; 31.1.7, f.2v -
AMSJ, Llibre d'actes, 1862-1870;
transcripció de R.GAYA, a
Documenta, nro. 300, pàg. 475.

(14) Cosme BAUZA. Fragments...
cit., pag.34v.

(15) APSJ, Manda pia de D.
Nicolau de Verrí, 39.3.4. pàgs. 7-
8.

(16) APSJ, Cuenta del órgano...,
33.1, fs. 1-4. Vegeu ESTELRICH
COSTA Josep. La Parròquia de
Sant Joan (1900-1993). Mallorca
1993, pàg. 33.

(17) APSJ, Associacions, papers
solts, 69.2.

(18)BOOM, any 1877, pàg. 395.

(19)BOOM, any 1862, pàg. 332;
any 1878, pàgs. 327-328.

(20)APSJ, Llibre de Difunts. 13.8,
f. 216. - BOOM, any 1878, pàg.
398.

(21) ADM, III / 161/ 141.

20
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FORA VILA

El Govern Balear podrà
convocar eleccions a les

Cambres Agràries

Una vegada assumides les noves
competències

Ambel nou traspàs de competències , la
Comunitat Autònoma passa a gestionar les
competències sobre Cambres Agràries, la qual cosa
suposa que podrà convocar eleccions a dins aquestes
entitats.

Existia certa reserva a aceptar aquestes
competències sense la possibilitat de que el Govern
poguès convocar eleccions, perque les darreres es
varen celebrar fa onze anys. No obstant això, una
recent modificació de la Llei de Cambres Agràries,
publicada en el BOE de 28 de desembre de 1994,
possibilita que el Govern Balear convoqui eleccions,
després de consultar al Govern central i a les
organitzacions professionals agràries d'àmbit estatal
reclicades a les Balears. La Conselleria d'Agricultura
té previst desenvolupar les noves competències en
Cambres Agràries en un projecte de llei que durà al
Parlament de les Illes Balears.

Sanejament ramader: 35 milions

A proposta de la Conselleria d'Agricultura i
Pesca, s'ha aprovat destinar 35 milions de pessetes
per a la campanya d'assistència tècnica per al
sanejament ramader i altres actuacions durant 1995
que es duran a terme a través de l'Institut de Biologia
Animal. Entre les campanyes que figuren dins
aquesta quantitat, hi figuren les d'erradicació de
malalties de ramat boví, oví, caprí i porquí

214 milions per a repoblacions
forestals a explotacions agràries

S'han aprovat també dos expedients dins el
Programa d'Ajudes per fomentar inversions forestals
a explotacions agràries, d'acord amb el decret
98/1993 , de 29 de juliol.

Aquestes ajudes per una quantia total de 214
milions, afecten a un superficie de 122,74 hectàrees.
D'elles 20,24 es plantaran de pi blanc, 67 de
garrover, 2,50 d'alzina i 33 d'ullastre.

Segons el decret abans esmentat, la
subvenció afecta la prima de reforestació, el
manteniment i la compensació de rendes durant un
termini de 20 anys.

S'ha aprovat també el Pla d'actuacions anual
a la Conselleria a Eivissa i Formentera, de la qual té
encomenada la gestió ordinària el Consell Insular.

Aticultura: 357,5 milions per la
millora del medi rural

S'aprovà d'acord amb les previsions de la
Llei de Presupost, les següents transfarencies de
capital, per un import total de 357,5 milions de
pessetes:

- Al Consorci per a la Dinamització
Econòmica del Medi Rural -Zones 5B- la quantitat de
30 milions de pessetes per dur endavant el seu
programa de millora del medi rural.

- A l'empresa Aqiiicultura Marina S.A. de
43,5 milions de pessetes, per dur endavant el
programa d'activitats de 1995.

A l'empresa Serveis de Millora Agrària S.A.
-SEM1LLA- la quantitat de 284 milions per a la
realització del programa d'activitats industrials
d'investigació comercial i prestació de serveis públics
relacionats amb l'agricultura durant l'any 1995.
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La prevenció dcendis forestals

El passat dia 15 d'abril va començar a totes
les illes la campanya anual de prevenció d'incendis
forestals. Per aquest motiu el Consell de Govern del
Govern Balear es va reunir el passat dia 23 de març
aprovant un Decret concret sobre aquest tema amb
vigència a totes les Illes Balears, el texte declara
època de perill"la compresa entre el 15 d'abril i el

15 d'octubre, encara que assenyala que aquestes dates
podran modificar-se per Ordre de la Conselleria

Durant aquesta època tots els mitjans
hurr 3 de la Conselleria han de dedicar el seu esforç
prei ntment a les tasques de prevenció, vigilància i
exti .ó dels incendis forestals.

n

g) acaramullar deixalles de branques, a
manco de 20 metres de cada costat dels camins
forestals.

L'article quart estableix que els
concessionaris de les línees de conducció d'energia
elèctrica han de tallar i podar els arbres que puguin
ser un perill d'incendi pel contacte amb els
conductors elèctrics...

Prohibicions durant els mesos nerillosos

L'article tercer estableix les següents
prohibicions absolutes durant l'epoca de perill:

a) realitzar operacions d'emprar foc en
qualsevol terreny forestal o agrícola.

b) que els caçadors utilitzin cartubcoz proves
de "tacos" de paper.

c) les acampades a les muntanyes o puigs
públics sense l'autorització expressa de la Direcció
General d'Estructures Agràries i Medi Natural, així
com encendre foc fora dels fogons habilitats per això.

d) no apagar amb esment els llumins,
llosques de cigarret, abans de tirar-les, així com tirar-
les des de dintre dels vehicles.

e) el tirar objectes encesos o qualsevol tipus
de deixalles o fems a qualsevol terreny forestal, que
puguin esser l'origen del començament d'un foc.

l'acc,ès i trànsit de vehicles de motor pels
camins forestals de la Serra de Na Burguesa,
exceptuant els cotxes oficials, els titulars de dret de la
zona o els que autorizi la Direcció General de la
Conselleria d'Agricultura.

Abocadors i incendis forestals

Els Ajuntaments amb abocadors situats en
terrenys forestals del seu municipi, han de prendre
alguna de les següents mesures:

a) obrir una franja perimetral de seguretat,
lluire de vegetació de 50 metres d'amplària com a
mínim, per evitar la possible propagació del foc.

b) tancar el lloc impedint l'accès a persones
no autoritzades.

c)vigilància continua de l'abocador.

d) prohibició de cremar deixalles dins
l'abocador que han d'estar tapades.

L'Ordre faculta al Conseller d'Agricultura
per limitar en tot lloc i prohibir, el trànsit de vehicles
a motor pels camins privats situats en terreny forestal,
quan les condicions de perill d'incendi així ho
requereixin. L'incumpliment de les obligacions que
imposa aquesta nova normativa tindrà la consideració
de falta administrativa greu i serà sancionada per
l'Administració de la CAIB.
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POEMES, GLOSES I GLOSADORS

LES GLOSES DE NA CATALINA

S'enhorabona vull dar
en el nostre Ajuntament
per seguir donant foment
al nostre Consolació
aquella antiga olivera
mos refresca es pensament
sembla ser la vertedera
des ditxós descobriment,
que la Verge protesgesqui
a tots es contribuients.

Verge de Consolació
Vós que tant mos estimau
de la gent que en vós confia
providencia Vós siau
amparau al que se desvia
que l'infen no el faci esclau
i de gran mal alliberau
la nostra feligresia
i guiau pes camí des bé
a la nostra minyonia.

Si és ver tot lo que s'ha dit
sobre sa corrupció
n'hi haurà de mal fets
dins sa nostra nació
però si algú hi ha afegit
en cap mala intenció
se sentirà penedit
quan el judiqui el Senyor.

Som de terra i terrejam
però de distinta manera
més envat o més enrera
collirem lo que sembram.

Catalina Jaume de Calicant

RECORDANT A MARGALIDA MAYOL

(MAIOLA)

Nostra amiga Margalida
i de llinatege Mayol
a vint-i-set de febrer
cap en el cel prengué vol
que l'hagi ben acollida
nostre Jesús Salvador
i li hagi cedit posada
en l'Eterna mansió
i rebin consol cristià
tots es qui l'han estimada.

LES GLOSES DE MARC VIDAL

Pel camí de Son Baró
dignissim Ajuntament
jo vos suplic un favor
i si puc conseguir-lo
no estaré tant descontent
en feis de tant malament
que no mereixen perdó.

Amb l'agua canalitzada
me crec que vos heu passat
de lo enfora que heu anat
això és una capbuitada
-i és que ho fereu tal vegada
per ajudar a un de Ciutat ?.

Feis les coses en conciència,
per poder-nos donar les mans
obrau com a bons germans
evitant la violència
que això pot fer la competència
en els sofrits hortelans.

Tot això ho vàreu espenyar
i ara no ho arreglau
què és que entre tots no pensau
que molt prest hem de votar ?
i això vos restarà
els vots que tan desitjau.

Síquia aquí síquia allà
síquia per cada costat
creis-me que estic prou cansat
de tenir tan mal passar
és més fàcil despenyar
que deixar-ho arreglat.

Ja vos he dit lo que hi trop
feis-ho tal com trobareu
supós que ho arreglareu
però si hi deixau cap clot
no vos donaré es meu vot
per molt que el me demaneu.

Si me creis impertinent
humildement deman perdó
però crec que tenc raó
de tot lo que estic dient
Digníssim Ajuntament
humilment deman pedó.

Mare Vidal i Bonet
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