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Serenates
Un any més el grup Aires de Pagesia, v oferir

serenates a les jovenetes santjoaneres amb raotiu de la festa
de las "Verges", elles varen correspondre amb bunyols,
magranes i mistela í altres menjars dolsos i begudes. La
vetlada acabà passada la mitjanit. Molts d'anys a totes!

•
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Els membres dels Jurats
	

Un Metge i Pintor, Fill de

Popuiars
	 Pares Santjoaners

3

Quan erem nins deiem: "Sa sort és loca i toca a n'es
qui toca".

Per més el'un eleis nou sanijoaners i santjoaneres
que han estat presseleccionats per esser membres dels jurats
populars, aquesta designació ha estat per ells 1 elles, tota una
sorpresa (bona o no tan bona), com ells mateixos ens han
eonfessat, quan varen esser informats de que els seus noms
estaven inclosos en els llistats de persones que poden formar
part dels jurats populars.

La retribució de 12.500 pessetes diàries, per alguns
constitueix un bon alicient i per altres, la sola idea de haver
de ser jutjadors els ha llevat la son.

De totes maneres, com ans confessa Catalina Gayà
Batiza (de can Fidaver), la raés joves de les sanijoaneres
incloses en aquest llistat: "Això pot aonstituir un experièa
enriquidora".

Els residents a Sant Joart í desIgnats per fer de jurat
popular són els següents:

Margalida Bauzà Antich (del Bar .';o1)
Joan Bauzà Nigom (Bossa)
Arnau Company Bauzà (Mena de na Gorreta)
Mateu Florit Bauzà (Ballan)
CKalina Gayà Bauzà (de can Fidaver)
kagdalena Matas Fioi (Fiol)
Magdalena Morlà Bauzà (Mola)
Àngtia Riera na.íg (d'en Magro)

Dels nou designats, quatre ja tenen la condició de
pensionistes, tenint 92, 78, 74, i 70 anys respectivantent són
tres homes i una dona.

Els altres designats, quatre dones i un home tenen
5.9, 49, 39, 29 i 19.

Segur que si es venen a haver d'actuar com a jurat
popuiar ho feran prou be.

Recentment a la revista "Brisas" dins la Gran
Encielopédia de Mallorca. Va publicà unes dades
biogràfiques d'un metge i pintor. fill de pares santjoaners. Es
tracta del fill del matrimoni compost per Joan Rafaiet i na
Catalina Cambuixa.

Aquesta és l'entrada que publica la revista Brisas:

RIUTORT GAYÀ, JOAN (Palma 1.950) Metge i
pintor. Es llicencià (1.973) en medicina i cirugia a la
Universitat de Granada. S'especialitzà (1.974 - 76) en
reumatologia en el Centre Nacional de Reumatologia de
Barcelona. El 1.994, era director de la Universitat de
Reumatología i del Servei de Rehabilitació de la Policlínica
Miramar, de Pairna. Ha fet (1.983, 1.985 i 1.993)
exposicions individnals a Palma, a la seva obra, entre
realista i abstracta, utilitza la tècnica de l'oli i de l'acrilic.

Aquesta "entrada" anava seguida de la de Pere
Ruitort Mestre, pedagog, filòleg i liturgista petrer, religiós
missioner dels Sagrats Cors i germà d'en Guillem de les
Graveres.

Ballada Popular

Dies passats el grup local de balls mallorquins
" Aires de Pagesia", va celebrar el XDC aniversari de la seva
fundació, la celebració va consistir amb una ballada pc pular
a la Plaça de la Constitució, a on hi participaren, a més del
grup anfitrió, la Revetla de Son Ferriol i l'Escola de Balls de
Bunyola.

La part femenina del grup, va montar un
extraordinari decorat a damunt el eadafal, el qual va tenir
moll bons comentaris. La ballada, que va començar a les nou
del vespre, es va allargar fins a mitjanit. Després els grups
participants foren obsequiats amb un joc dels estris de filar
en miniatura, obra de Joan Matas Sastre. La vetlada va
acabar amb un sopar per tots els membres dels grups
participants.
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Karmany Segueix Amb
La Seva Ratxa De

Victòries

El dia 17 de setembre va aconseguir el Campionat
de Balears de Montanya.

Antoni Karmany després duna joventut afavorida
d'exits esportius, en el camp de l'atletisme i especialment en
el ciclisme; ara en la maduresa dels seus seixanta anys, no
deixe de sorprenda a tothom amb la seva bona ratxa de
victòries. Aixi, gairebe cada una de les seves participacions
són nous triomfs que passen a engrossar el seu historial
esportiu.

Els dies 29 i 30 de setembre i 1'1 d'octubre va
participar a la Volta a Menorca Internacional de Veterans a
on va aconseguir la primera plaça en la seva categoria i la
quinta posició a la general de la carrera.

El dia 10 d'octubre en un circuit pels voltants de la
Platja de Palma es va disputar la Copa d'Europa. N'Antoni
es va escapar del gran grup de corredors a tnitjant carrera
sols un corredor francès va aconseguir agarfar-lo, no obstant
això, els triomf i la mdel1a d'or foren pel nostre corredor que
com a espanyol, fou interpretat l'Hinme Nacional en el seu
honor. La seva velocitat mitja durant tota la carrera va ser
d'uns 40 kms/b..

La Volta a Mallorca Internacional de Veterans es va
celebrar durant els dies 12, 13, 14 i 15 d'octubre. El primer
dia es va disputar una etapa contra-rellotge amb pujada al
Castell de Bellver. En Toni va aconseguir el millor temps de
la seva categoria i es va posar abd el "maillot de líder " de la
seva categoria a tant sols 8 segons del guanyador de la
general. A les altres tres etapes en Toni també va aconseguir
el primer lloc. D'aquesta manera, va ser el guanyador de la
Volta a Mallorca en categoria C; una classificació de 31
corredors de diferents nacionalitats. La participació conjunta
de les tres categories va ser de més dos-cents participants.

Per acabar, direm que, a la general de 160 corredors
en Toni Karmany va figurar en el lloc numero 20 a un minut
i vint-i-quatre segons del "líder" absolut de la prova, el
francès. Berlioux de la categoria A. Un altre gran èxit d'en
Toni. Enhorabona!.

Un Altre Ciclista Que
També Trjonda Es El
Santjoaner Pep Gayä

(Solander)

Un altre santjoaner, en plena joventut, Pep Gayà
(Solander), des de fa uns anys participa en diverses
competicions en pista, també aconseguint bons resultats.
Darrerament va aconseguir la victòria en una carrer de
diferents vetlades que es va disputar en el velòdront de
Palma, anomenada "Challertge Mercat de l'Olivar".

A Extremadura, va participar en la II Copa de la
ONCE en la m.odalitat de "tàndem, formant parella amb la
invident Josefia Marquina a on varen aconseguir la segona
plaça.

Com a aclaració afagirem que aquesta modalitat de
"tàndem" consisteix amb una bicicleta de dues places a on el
membre de la parella que va situat al darrera és invident, el
qui va a la plaça del davant és el que dirigeix la carrera, el
canvi de pinyons i ajuda amb el pedaleig, l'invident és el que
fa més esforç.

Concert de Nadal

El IV Concert de Joves Intèrprets que organitza el
Centre Cultural de Sant Joan, aprop de les festes de Nadal, ja
té data. Aquest any, aquest Concert es celebrerà el pròxim
diumenge dia 17 de desembre a l'Església Parroquial del
nostre poble.

Esperam que, com els anys anteriors, participin a
aquest acte tots els jove; santjoaners estudiants de música
sigui de l'instrument que sigui, i desitjam que sigui un èxit
més d'aquesta nova generació.

'



NOTÍCIES LOCALS

Trobada Dels Donants De Sang De La Comarca

Passat diumenge
dia 29 d'octubre, la
Germandat de Donants de
Sang, va celebrar a
Sant Joan la seva Trobada

Anual, amb la presència
del Director General de
Sanitat, Ginés Martínez i
el President de la
Germandat de Donants de
Sang de Balears Victor
Gistau.

En els actes
programats hi van assistir
donants de Sang d'Ariany,
Can Pie,afort, Costitx,

Lloret, Llubí, Maria de la Salud, Muro, Petra, Pina, Santa
Margalida, Sant Joan i Sineu, que sumen un total de 2.514
donants. Des de la darrera trobada s'ha enregistrat un
augment de 170 donants.

El primer acte que es va celebrar va ser un missa a
la parróquia, que va oficiar el rector Mn. Nofre Torres, que
en la seva homilia va saludar als donants i es va referir a
l'importancia de les seves aportacions.

Dulant l'ofrena es va interpretar el Ball de l'Oferta,
per membres de lagrupació local "Aires de Pagesia" en que
participaren els xeremiers.

El cor parroquial interpretà diverses composicions
litúrgiques.

Després de la Missa, el batle, Gabriel Mora va
pronunciar unes paraules d'agraiment per l'assistencia de
donants, així com per la presència de les autoritats i batles
d'algtma de les localitats convidades.

Seguidament, es va fer l'entrega d'insigníes als
donants de 10 i 25 aportacions. Damià Sastre va rebre una
menció especia! per les més de 75 aportacions fetes per ell.
En Damià CMOCi0I2t va recitar la següent glosa:

Nosaltres els donants de Sang
ni tant sols cobram rrvA
pern segur que a l'altra vida
ens asseurem en el primer banc.

Va clausurar l'acte el President de la Germandat de
Donants de Sang de Balears Victor Gistau, que va fer una
cridada a la col.laboració de la gent pel fet que les donacions
són encara insuficients: "els donants haurien d'animar a

altres persones amb la finalitat d'augmentar les aportacions
de sang".

El Dfrector General de Sanitat Ginés Martínez va
recordar també que "amb les donacions es poden salvar
moltes vides".

Seguidament, acabat l'acte de la parròquia,
autoritats i donants de sang es dirigiren al Centre Sanitari a
on es descobrí una placa commemoratica.

La diada va acabar a la Plaça de la Constitució on
es feu un refresc. La diada va resultar molt animada i
participativa.

Dels pobles de la comarca, Muro és el que té major
nombre de donants de sang amb 470, seguit de Santa
Margalida amb 329, Can Picafort amb 276 i Petra amb 272.
Els donants de Sant Joan som 183.

Als assistents foren obsequiats amb una petita
grabconera de test, a on hi figuren els cinc pans i cinc
peixos, que es relacionen amb el Santuari de Consolació i la
Festa del Quart Diumenge.

Els donants de sang de Sant Joan obsequiats amb
les insígnies foren els següents:

ponants quc han fet tO donacions

Joan Bauza Bauzà (Beina)
Catalina Gayà Bauzà (Peremates)

Catalina Florit Company (Cocovera)

DOnant$ qe han fet 25 donacions

Miquel Barceló Antich (París)
Monserrat Bauzà Ferriol (Beina)

Joana Gayà Roig (de Can Pere-Maiol)

Doni amh més de 75 donacions

Damià Sastre Contestí (de n'Antonia Escolana)

Joan Jaume Nigorra

Nota de	 Redasetó: Aquest artiele del nostre
collaborador Joan Jaurae Nigorra	 esser publicat (sense
traduir anit niolt peques ariants) en cl diari Ultima Hora
det dilluns dia 30 d'octnbre. La fotografia gue va publicar el
diari Uffitaa Hora (segons la informació que ens ha facilitat
Joan Jaunte Nigorra) va ser realitzada per a fotOgraf
(desconegut per aquesta revista) que fou enviat per
mencionat
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Necrològiques

Mateu Català Nigorra, va morir el passat dia 20
d'octubre a l'edat de 53 anys.

Mateu Català en la seva joventut havia treballat en
el camp a diferentes possessions i amb diferents amos. Més
tard va aprendre lofici de sabater a Sineu, professió que va
exercir durant anys. Tenia el taller en el carrer de s'Arraval.
Darrerarnent havia treballat en una empresa de materials de
construcció.

La mort de Msteu Català és la mort d'un
treballador, una mort sentida per tots. L'església parroquial
de Sant Joan, en el vespre del seu funeral, va acollir una de
les majors afluencies de gent, gent jove, gent de tota edat,
que va voler unir-se al dol de la família i testimoniar així la
seva solidaritat.

Margalida Bauzà Bernàssar (de Can Sol), va
morir el passat dia 20 d'octubre a l'edat de 54 anys, després
d'una llarga malaltia

Estava casada amb Joan Barceló Bauzà (Margoi).
Aquest matrimoni va estar durant 25 anys a la possessió de
Son Burgues. Essent molt apreciats per la gent.

Margalida Estrany Mestra (de Can Runtbet), va
morir el passat dia 29 d'octubre a l'edat de 69 anys.

Era una dona simpàtica i diligent, sempre estava
pronta per acudir allà on es precisaven els seus serveis, fins
que una trombosi cerebral la va afectar greument i la va
deixar invàlida.

Margalida Gayà Rotger (Reulla), va morir el
passat dia 31 d'octubre a l'edat de 81 anys.

Era una dona de gran bondat i molt treballadora, va
estar activa fins un mes abans de la seva mort.

Maria Nigorra Gomis (Micalona), va morir el
passat dia 16 de novembre a l'edat de 84 anys.

Era vidua des de fa molts anys. Va estar casada amb
Josep Dalmau Font.

* * *

Descansin en pau aquests difunts i rebin el nostre
cendol les seves respectives famílies.

Naixaments

Maria Antónia Gayà Matas, 1-111a d'Arnau i
d'Antonia, va néixer el passat dia 25 de setembre de 1.995.

Ainoa Mario Pocovi, filla d'en Rafa i na
Bàrbara, va néixer el passat dia 2 d'ectubre de 1.995.

Maria Morey Camacho, filla de Joan i Maria José,
va néixer el passat dia 29 d'octubre de 1.995 a Madrid. La
nou nada ha estat inscrita en el Registre Civil de Sant Joan.
És santjoanera.

Joan Company Obrador, fill de Miquel i de Joana,
va néixer el passat dia 29 d'octubre de 1.995.

Joana Maria Fontirroig Ferrer, filla de Josep i de
Maria, va néixer el passat dia 7 de novembre de 1.995.

* * *

La nostra enhorabona als novells pares, padrins i
altra familia.

Una Nova Inferniera

Maria Bàrbara Gayà Font (del Molí d'en Reüll), que
des de fa uns anys ha treballat corn a auxiliar de clínica,
recentment ha superat els exàmens finals i ha obtingut el
títol d'A.T.S.

La nostra enhorabona Maria Bàrbara que també
feím extensiva a la seva mare.

mien«~~~eld~
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Dos Petits Terratrémols A
Sant Joan

El passat dia dos de novembre, dos petits
terratremols retgiraren a la gent de Sant Joan.

E1 primer dels seIsmes es va produir a devers les
once del matí aproximadament. Va ser un petit tremolor dels
edificis i un renou extrany que només va durar uns segons.

Uns quaranta minuts després es va sentir un altre
terratrémol, aquest de més intensitat, fent sortir la gent al
carrer que es preguntaven uns amb els altres: "Seu què ha
estat això?.

El renou i el temblor, indeseriptíbles, s'assemblen al
que produeix el pas d'un carnió de gran tonatge o a una
apissonadora que fan tremolar el trespol i els edifitcis

Aquest segon terratrémol es va fer notar per foravila
(devers Son Gual) í per la part de Monturgd.

Aquests fenòmens, sortosament desconeguts a
Mallorca han suscitat tota mena de comentaris. Una de les
nostres informants ens comunicà que, en el moment del
terratremol un canet, sense causa aparent, es va posar a
Iladrar i una petita au va entrar a l'hbitació a on ella estava
treballant, per sortir altra vegada.

Una altra ens comunicà que dos infants, acostumats
al pas dels camions, que en aquell moment estaven dorrnir,
es despertaren assustats i es posaren a plorar.

Un altre informant de 70 anys, recorda que quan era
nín la terra va tremolar i els atuells de vidre caigueren dels

Magdalena Jaume Nicolau, la "mestressa
lordaneta", ens aantà que quan era nina, tendria 13 ó 14
anys; un dia d'estiu, en temps de figues, a finals d'agost o
príncipis de setembre, a Sant Joan es va sentir un gran tro.
El cel estava completament clar, i tothom es va pensar que el
motor de la farinera vella havia explotat. El poble va quedar
retgirat pensant que molts de treballadors de la farinera
haurien mort ei laccident. Però, el cert, és que no hi va
haver cap explosió i el tro fou per causes desconegudes i
ningú va poder explicar d'on procedia.

Fins aquí les informacions que ens ha donat la gent
sobre aquest fenOmen del dia dos de novembre i altres que al
llarg del temps, la gent d'aquí, recorda.

D'altra banda els rnitjants de comunicació s'han fet
ressò d'aquest extrany fenómen. terratrémol o seïsme. El
mateix dia a l'horabaixa les càmares d'Inforrnatiu Balear i el
presentador.comentarista Ricard Pla es va desplaçar al nostre
poble per interrogar a díferentes persones.

Els diaris "Ultima Hora" i "Baleares" també
informaren a tota plana dels dos petits terratrémols,
transcrivint la informació que van facilitar el batle Gabriel
Mora i la policia local.

L'institut Meteorològic Zonal de Balears, Protecció
Civil i l'Instituto Geografico Nacional, segons els citats
diarís, donaren molt poca informació sobre aquests
terratrémols que retgiraren a més d'un santjoaner/a.

Qui Vol Comprar Terra

En el paratge de Son Pericàs, al costat de la carrera,
just a l'indrea allà on comença el camí d'Hortella, en poques
setmanes han acaramullat un gran munt de terra de
camionades i més camionades.

La finca a on han acaramullat la terra era propietat
dels germans Jaume Gayà (Perduts dels Molins) i fou
adquirida, segons ens han informat, per Joan Bou Mas. La
terra procedeix d'un trast de la Costa d'en Pago, al costat del
taller d'en Sebastià Antich, on els fusters Gabriel Jaume i
Arnau Bauzà instal.laren la seva nau industrial.

El més sorprenent és que damunt aquest gros
caramull de terra hi han instal.lat un cartell "SE VENDE
TIERRA VEGETAL.

El desmunt ha estat realitzat per l'empresa Nicolau-
Karmany

Fins aqui la informació que ens han facilitat i que
creim que és exacta.
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Conferència de Cosme
Aguiló

El passat dia 4 de novembre a la Casa de Cultura va
tenir lloc una conferencia amb el títol de "Bolets, llengua i
cultura popular'' donada per Cosme Aguiló.

Aquesta conferencia va venir
acompanyada d'una exposició
de bolets, gracies a la
col-laboració de boletaires de
Sant Joan com són na Maria
Jaume (Putxa), Joana Bauzà
(de Gosalba), les germanes
Bàrbara i Maria Matas
(Carteres) i els germans Joan

Antoni Gayà (Parrics); que
ajudaren a reconéixer els
noms dels bolets del nostre
terme.

Tots els assistents
van poder contemplar ta.m.né
una exposició de llibres de

bolets aportats per "bibliòfils de bolets".

Com també es va poder observar un manual dels
articles "Els noms populars dels bolets a Sant Joan (I i Il) 
corresponents als números 127 i 128 de la revista "Mel i
Sucre escrits per Francesc Canuto Bauzà.

Aquest actes van ser organitzats per la Biblioteca P.
Rafel Ginard i l'Obra Cultural Balear que van comptar amb
la col.laboració de la Fundació "La Caíxa".

Catalina Lluïsa Gayà Bauzà

Mancomunitat del Pla de
Mallorca

La Mancomunitat del Pla de Mallorca, realitza
cursos totalment gratults dirigits a la formació dels
treballadors en actiu, en col-laboració arnb els sindicats. El
mes de setembre es va iniciar el curs de comptabilita a Petra.

La resta del programa formatiu que es preveu
desenvolupar als pobles de la Mancomunitat compren un
total de 4 cursos més, que es pretén iniciar el primer
trimestre del proper any.

Fiscalitat.
- Marketing, atenció al client i tècniques de venta.
- Anglès nivell II.
- Alemany nivell

Un màxim de 75 alumnes (15 alumnes per curs) es
podran beneficiar d'aquests cursos subvencionats a través del
FORCEM, (Fundació per a la Formació Continua).

Els destinataris dels cursos són els treballadors,
(sols els afiliats al règim general), per tant la durada i els
horaris previstos per a la impartició de les classes són
compatibles amb la seva disponibilitat de temps, es a dir,
fora dels horaris laborals i en dies alterns.

Les preinscripcions per participar a qualque curs es
poden recollir a les oficines de la Mancomunitat del Pla de
Mallorca.

Oficines de la Mancomunitat del Pla de Mallorca
e/Hospital, 28
07520 PETRA
Tel: 83 04 41 /83 04 31
Fax: 83 04 40

Consergeria Casa de Cultura

L'Ajuntament en sessió del passat dia 15, va
acordar convocar concurs públic per servei de la Consergeria
de la Casa de Cultura.

Els interessats que vulguin participar en aquest
concurs, poden informarse de les condicions a la Secreteria
Municipal i presentar propostes fins el proper dia 20 de
desembre.

Sant •Joan, a 24 de novembre de 1.995

8 a~-~,~~ .:34,1===.fflfflanvas~
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Informació Municipal

El passat dia 15 de novembre, l'Ajuntament va
celebrar un Ple Extraordinari, en el es tractaren els següents
assumptes:

Fou aprovat per unanimitat l'esborrany de l'acte
de la darrera sessió plenària.

- Es varen aprovar per unanimitat les Liquidacions
de Recaptació en executiva del primer i el segon trimestre de
1.995.

Es va aprovar, també per unanimitat, l'augment de
la compensació econòmica al Servei de Recaptació per
Gestió de l'Impost sobre Bens Inmobles.

- Fou aprovat per unanimitat el Projaate
d'Acondicionament i Pavimentació de carnins rurals, aixt
com el Projecte d'Empedrament i Millora de l'Accés de
l'Explenada posterior del Santuari de Consolació i la seva
inclusió en el PAE de 1.996. Els carnins rurals que seran
asfaltals són els següents: Camí de Ses Casetes, Son Roig,
Ses Algorfes, Moh d'en Volo i Molí d'Aigo.

- S'aprovà per unanímitat, la convocatòria del
concurs per la contractació del servei de conserjeria de la
Casa de Caltura, donat que el proper 31 de desembre acaba
el contracte amb la duració d'un any prorrogable.

- S'aprovà per unanimitat, la convocatòria per
l'elecció de Jutge de Pau, carreg que té una duració de quatre
anys.

Es va aprovar l'interposició de recurs ordinari
contra l'apnrvació de les NN.SS. per la comissió Insular
d'Urbanisme del CIM, degut a la rectificació sustancial de
dos punts de dites NN.SS. Per aquest motiu es sol-licitarà la
nova exposició pública de les NN.SS. S'aprovà amb el cinc
vots a favor per jrt del PP i les dues abstancions del PSM.
El motiu d'aquesta aostenció fou la ,uanca de l'esborrany del
recurs ordinari.

S'aprovà per unanimitat, la modificació d'alguns
crèdits pressupostaris, per pagar les diferentes factures: poda
de pins de Consolació, pagament de les "barandilles" que
han estat instal.lades en el cementiri, l'adob de les
installacions del camp de futbol, etc.

No varen assistir a aquest Ple Extraordinari els
regidors Miquel Torrens del PP i Amador Bauza d'UM.

Per altra banda, el passat dia 16 de novernbre, a
Inca, dins la Fira del Dijous Bo, es va celebrar una "Mostra
de Gratuït als Fills 11-lustres de Mallorca", organitzat pel
Centre Socio-Cultural d'Inca i el Consell Insular de
Mallorca. El poble de Sant Joan va participar a aquesta
Mostra amb un quadre del Pare Rafel Ginard, un exemplar
de la seva biografia i la senyera de Sant Joan.

* * *

Fins aquí la informació que ens ha facilitat el
"gabinet de premsa" de l'Ajuntament.
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Notícies Breus

Domund: 340.000 pessetes. Amb la recaptació del
Dornund que va realitzar la Parròquia de Sant Joan el passat
dia 22 d'Octubre es va obtenir la quantitat de 340.000
pessetes.

* * *

100.000 pessetes amb el "Frutijuego " d'Ultima
hora: La santjoanera Maria Montserrat Company Bau7à, va
obtenir, la primera setmana de novembre, la quantitat de
100.000 pessetes amb el "Frutijuego" del diari Ultima Hora.

* * *

Taller de Ceràmica: Una de les alumnes del Curs
de Ceràmica, que s'està fent dins el Cursos d'Edicació de
Persones Adultes, ens informà de que l'Ajtunament de Sant
Joan te en projecta adecentar una de les dependencies de
l'antic "Pes dels porcs", situat darrera la Caserna de la
Guàrdia Civil, entre els carrrers Jaume II i Santa Catalina
Tomàs, on serà instal-lat el taller de ceràmica.

* * *

Pou Nou: La revista de la Mancomunitat del Pla de
Mallorca (Núm. 2 Octubre 1.995) va publicar dues
fotografies del recent Restaurant Pou Nou.

* * *

Premsa Forana: L'Ajuntament de Perreres va
donar una distinció al President de l'Associació de Premsa
Forana, Miquel Company, per la seva participació en una
taula redona organitzada per l'Agrupació Cultural d'aquell
poble.

El dia 11 de novembre, convidats pel Director de
l'Aeroport, els responsables de la revistes associades
visitaren les obres que es fan a l'Aeroport de Son Sant Joan.
La visita va acabar amb un dinar.

* * *

Casetes de fora vila: Pareix esser que l'Ajuntament
de Sant Joan i la Comissió Insular d'Urbanismede Mallorca
no tenen el mateix criteri en el tema de l'edificació en zones
rural. Així ho comentava a tota pàgina el diari Ultima Hora
del passat dia 29 d'octubre.

Sant Joan és diferent? Els mitjants de
comunicació: Els diferents miijants de comunicació
(premsa escrita, radio i TV.) des de fa uns mesos tenen una
"predilecció" que molts no voldriem, pel que passa a Sant
Joan.

El tema urbanístic-rural que comença amb "l'afer
Gilet n'és un bon exemple, el terratrémol és un altre, el
referèndum dels funerals, etc han merescut un interés
insólid. Possiblement el rector Nofre Torres, acerta
plenament quan diu que els diaris "no cerquen fer mal, sols
volen vendre".

Si possam una resenya dins aquesta secció de
"notícies breus" és per manifestar publicament que la
direcció de Damunt Damunt no té res a veure en la vinguda
dels mitjants de comunicació forans.

Si hi ha alguna persona que avisa del que passa
aquí, no té res a veure amb nosaltres. Si les coses segueixen
aixl, les dues revistes locals sols publicarem les notícies que
a tota Mallorca a Espanya ja es saben fa unes setmanes.
Tanta curiositat pels nostres problemes, per la nostra
intimitat, ha fet preguntar-se a un lector; Sant Joan és
diferent?.

* * *

"Sa Nostra am la Natura": A l'hora de tancar
l'edició de la revista de novembre, concretament el dia 16 de
novembre, tingué lloc a la seu de la Premsa Forana (carrer
Princesa) la presentació i posterior roda de premsa del
programa "Sa Nostra amb la Natura", amb exclusivitat per a
les publicacions de l'Associació. La iniciativa de l'Obra
Social de "Sa Nostra" és prou important com per cooperar
amb la seva difusió. Basta recordar que una sola activitat de
les que compren el programa de "Sa Nostra amb la natura",
hi passaren al llarg de l'any acadetnic més de 6.500 escolars,
i en vistes de l'exit d'aquesta convocatòria s'ha ampliat
l'oferta educativa ambiental. Totes aquestes activitats tenen
com a objectiu comú comtribuir a la difusió d'uns
coneixarnents i d'unes actituds de respecte al medi ambient
entre la població més jove, uns postulars que aquesta revista
subcriu i recolza sense dubtes.

En el proper número de la revista donarem més
informació sobre aquest programa "Sa Nostra amb la
Natura".
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Referèndum Sobre Els Funerals

El problema dels funerals, que prest o tard afecta a
totes les fatrullies, i concretament la manera de donar el
cóndol, era a la Parròquia de Sant Joan, un problema que
s'havía agreujat els darrers mesor, des de la darcera reforma,
sobre tot en els funerals més multitudinaris.

El rector Nofre Torres, conscient del problenta, arnb
una decisió que l'honora aao estarn acostumats a que
l'Església prengui decisions democràtiques- va convocar a
tots els feligresos, el passat dia 6 de novembre a les nou de la
nit a l'Esglésía Parroquial per decidir sobre la millor
manera de donar el eóndol.

A la reunió només hi varen assistir 44 persows. El
rector, després d'explicar ks distintes formes de donar el
etindol -que previament havia tractat amb els membres de la
Junta Parroquial- proposà als assietents reunits, que votaadn
l'opció que els pareixia la més adequada.

Després d'efectuar-se les votaeions, va quedar clar,
encara que per poca diferència, 22 vots rantra 19, obtant la
majoria per l'antiga forma de donar e ndo1 o sigui les
dones separades dels homes; decidint que en el rnoment de
donar el cóndol els primers en passar seran la gent de les
naus laterals de l'esgiésia i els darrers ei passar seran els
ocupants de la nau central, banc darrera banc.

La presència d'un fotògraf d'un diari de Palma i
sobre tot la presència d'un camara de televisió d'una cadena
privada d'ambit nacional, possaren nerviós al rector i a la
gran majoria dels assistents. El rector Nofre Torres després
de reconéixer la importància dels mitjants de comunicació, i
la seva bona feina en la denuncia de la corrupció política va
pregar a l'equip de la TV., taite no filmas la reurnó, perque
la no era un espectacle, demanant el perquè, els mitjants de
comunicació no s'havien fet ressò de la solideritat dels
santjoaners, que fa ns rnesos deraostraren la seva
generositat n 71. motiu de la campanya d'ajuda a "Santo
Domingo", que otannseguí unes 500.000 pessetes, i que tant
sols fa una sennana amb motiu del Domund, els feligresos
de Sant Joan entregaren a la Parròquia la quantitat de
340.000 pessetes, quantitats importants tenint em compte
que el nostre poble té un cens aproximat de 1.600 habitants.

Després de la reunió del dilluns dia 6 de novembre,
el terna ha seguit present en els naitjants de comunicació
durant tota la setmana. Els diaris iLlencs han tractat el tema
ampliament, així com la radio i la TV.

A la missa del diumenge dia 12 de novembre, el
rector Nofre Torres, va infonnar de l'angúnia i malestar, de
la dolorosa experiència que havia passat per causa de la
pressió dets mitjants de comunicació que l'havien estat
acosant durant tota la setmana, amb cridades telefòniques
des de tota Mallorca, inclús des de la Península, també va
informar del resultat del referendum, i de que posaria a
prova lopció més votada, que és la que s'havia fet durant
deeades.

Aquí, a Sant Joan, el tema i la polernica han seguit.
Com a bons demòcrates hern d'aceptar l'opció més votada.
És el que vol el poble, exposat per aquest 22 vots.

De totes maneres, Damunt Damunt. Ha demanat
lopinió a diferents persones que varen esser presents a la
Parròquia la nit de les votacions, perquè ens explicassin els
perquè del seu vot. Ningú no ha volgut "identificar-se,
baldament la votació del dia 6 de novembre fos a inà alçada í
no gens secreta, encara que hem recollit diferents opinions o
idees sobre el tema. Altres opinions ens han estat facilitades
per persones alienes a Sant Joan, però que han seguit les
informacions aparegudes a la premsa.

Sense voler fer revire la polèrnica, publicam
aquestes diferents opinions, recordant als nostres lectors que
aceptam plenament el resultat de la votació del dia 6 de
novembre. En la política i en els funerals, la majoria
decideix.

I, com va dir el rector, si la manera escollida de
donar el eóndol no funcionàs, hi hauria temps per rectificar.

Els Ftwerals

(Comentaris de la gent que Damunt Damunt ha
recollit)

Nota: el texte escrit amb lletra normal és l'opinió
dels nostres informants. L'eseritura que estè en Iletra
anés negra és d'aquesta Rc-daeció.

Tot això de la polèmica que teniu a Sant Joan
me pareix una discasió bizantina.

(Un santjoaner que fa molts d'anys que no hi
residth)
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2,- Som santjoarter i me sent santjoaner, encar que
visqui a un altre poble, i per això vinc a quasi tots els
funerals. No conec al nou rector. en Nofre, però me pareix
que és un home massa bona persona i fa el que volen els
altres. El rector que tenim a (aquí el nom d'un poble de
Mallorca), i no crec que sigui dels més axerecs, no hauria
consultat res a ningú. Hauria fet el que millor li pareixia, i
així ho ha fet amb altres coses que han estat criticades, perd
al cap d'uns mesos tothom S' hi ha acostumat i no ha passat
res. Si el batle i el rector haguessin de consultar totes les
coses en el poble, sempre estariem votant i cada setrnana
tendriena un referèndum.

(Un altre santjoaner que tampoc viu aquí).

3.- Que passin per davant homes i dones per separat
o tots per davant tots, això m'és ben igual. El que no
m'agrada gens és això de consolar abans de la missa. Primer
perque hi ha molta de gent que va curta de temps i sobre tot
si han de venir de fora poble. Perd sobre tot perque, si del
que se tracta és de CONSOLAR, quan la famía veu que
l'Esglèsia es queda quasi buida i es queda tota sola, en lloc
de consol el que té és DESCONSOL.

(Volguent el que volguem, tant els casaments, les
Primeres Comunions o els funerals, són actes
emdtitudinaris, religiosos-soelals i per tant no seria
prudent que l'Església zplicàs el criteri de que val més
qualitat que quantitat).

4.- No m'agrada que els parents s'hagin d'asseure a
les ''banques de l'Ajuntament" que estan d travers. Així la
família és objecte de la curiositat dels assistents i dels seus
comentaris: "no fa cara d'estar molt trist/a", "no li ha caigut
ni una Ilàgrima", "no s' ha posat roba de dol, etc.

A més crec que és l'Unic poble de Mallorca on
encara queden les banques de l'Ajuntament. He assitit a més
d'un acte oficial a molts de pobles i les autoritats, no
s'asseuen a un banc de travers, s'asseuen a la primera fila
enfront de l'altar, i no al costat i de travers,

(Tenim unes banques molt artístiques que des de
fa décades formen part del decorat de la narróuuía.

l'esglèsia. Ens asseuríem tots junts. Que el rector digui que
la gent ha de "desfilar" me pareix molt bé, pern un costum
establert que em sembla inhumà no ens separaria en els
montents de més dolor i quan més ens necessitam uns als
altres.

(He assistit en vàries ocasions a funerals de
persones joves, mortes inesperadament la majoria de
vegades, altres de malaltia, Era gent
jove, amb pares, gernams o germanes i quasi sempre
d'una manera ESPONTÀNEA i prescindint de costums
establerts hem vist a la família agrupar-se per plorar
junts, resar junts o rebre el cOndol junts).

6.- Quan es va morir el meu home, en el moment
del funeral, el qui estava a primer lloc a la part dels homes
era el meu cunyat. Per cara meva í de la meva filla va venir
molta gent d'altres pobles. Molts, quasi tots, no coneixien el
meu cunyat í ell no els coneixia a ells. Era gent de fora, que
per quedar bé, va estar telefonant durant els seglients
vespres, no deixant-nos descansar i refrescant les ferides,
precisament quan necessitàvem descansar més. Segur que si
haguessiu estat present a la parròquia aquell vespre del
referèndum haurieu votat a favor de la reforma, de passar
homes i dones, tots per davant tots.

11.- No comprenc com la gent no vol aceptar que
els homes i les dones passin junts per donar el cOndol a tots
els farniliars, ja siguin també homes o domes. És el que es fa
a molts de pobles.

Per altra banda, es tracta, ni més ni manco, de
reestablir un vell costum practicat ja a Sant Joan i a altres
indrets. Record, com si fos ara, que quan es va morir Ia meva
padrina -l'agost del 52- una vegada acabat el funeral tots els
familiars ens vàrem collocar per ordre de parentesc, a dins
el passadís del mitg, tot seguit del primer banc. Després la
gent va anar passant per dir-nos "al cel la vegem" a tots
sense cap diferència.

Seguint amb el tema, tampoc entenc com els
familiars de més aprop no poden posar-se junts a la
presidència del dol, en lloc de les dones separades dels
homes com estan ara. És que un pare i una mare no tenen
dret a estar junts quan pateixen la trista circunstancia de la
mort d'un fill?, posem per cas.

(Repethn el que hem exposat abans, quan hem
dit que en molts de casos els familiars del difunt s'han
posat junts per consolar-se uns amb els altres).

5.- Si es morís un fill meu, una filla meva o el meu
marit, ja no m'asseuria separada dels meus a l'altra banda de
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10.- Quaranta quatre persones no són
representatives d'un poble, només anaren a votar els que
volien que tot seguís com abans.

(Els resultats de la votació no significa una gran
diferència. En democràcia, baidanient a alguns els costi
aceptar-ho un sol vot decideix les coses. Per altra banda,
qui no va anar a les votacions és perque no va voler anar-
hi perque no tallaven el pas a ningú. Si hagués acudit al
referènduin molta més gent ara no hi hauria gent que es
queixaria per la poca participació de la gent.)

ESCOLA DE PINTURA

DE SANT JOAN
- OLI
- ACUAREL.LA
- PASI -bL
- DIBUIX

Informació

CASA DE CULTURA
Dissaptes de 10 a les 13 hores

Col.labora l'Ajuntament de Sant Joan

El diari tJItliva ora del passat dia 7 de novembro,
a la damta pagina, en la secció "Opinión" a extra de Josep
Melià publicava un escrit sobre els funerals del qual n'hem
extret els següents paragrafs:

elialUnl°k:eferèndunleusc°12entadava ttascendtumsobre ells fline. 1-1',,rialsvostèrleassumPidSantatigujeonn_uride°,:lie_fantostreniliSOEsec$41°"'
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esquen ceiwrant 4.`

li,P4Ou~n a un	 crea en rigs_ euY."	 no he de Creure els

"1"94111 
visc a iviostoles" -mpoligué.

ió envelteis. es preocupa rués dels
s. llegeix niés les esqueles

que.dones, 
que

 tractem de posar
nteo	país d'una

	 ordre

. A unss pob les ,es consola
s després, ei 4941014s affib els

lones. I quan 
un 

vol abraçar a una
,eal quedar com unde 

posar ordre. Per
no intervencionista".

Diada del 39è Aniversari De
La Penya Motorista

La Penya Motorista celebrarà si Dé ho vol, el
diumenge dia 3 de desembre la seva diada del 39è aniversari
de la seva fundació per Miquel Fiol Nígorra i un bon nombre
de santjoarters entusiasmats en donar ambient a aquest poble
de Sant Joan.

Els actes, seran gairebé els mateixos que els darrers
anys:

A les 11:30 hores hi haurà la Missa que oficiarà
Mn. Bartomeu Morey.

A les 13: 30 hores a Can Tronca tindrà lloc el
dinar de matances al que hi assistiran les personalitat de
cada any.

Els socis podran retirar el tiquet fins el dia 29 de
novembre.

Joan Jaume Nigorra
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POEMES, GLOSES I GLOSADORS

Dedicat a Damià

IJna Aventura més

Per un espai del meu cor
on vol expressar el que sent
Mallorca teixida d'or
sense tempesta ni vent
vista del Cci scnse por
de suau altura amatent.

Un inmens batlem semblà
d'un vellut verd amb mar blava
1"atzur transparent i clar
somni de goig ho semblava
fou moll digne d"alabar
mon cor de bo suspirava.

Gràcies al Déu creador
que cls humans poguem gaudir
les mar avelles d'amor
que entre mans podem tenir
envoltats de lo millor
dins Mallorca que és així.

A SKY Elicopters vull dar
l'enhorabona encertada
l'atenció que ens varen dar
per mi fou apreciada
nobles dignes d'admirar
sereu per rni recordada.

I del Canal quatre l'arrel
que aquest premi ent va donar
de dit Concurs que amb anhel
to nostre vol recolzar
dolços ho sou corn la mel
í les gràcies vos vull donar.

Hereva de Son Perdut
una nineta eixerida	 -
corn un àngel ben vingut
que Sant Antoni la guia
pel camí de la virtut

A tbmg3 Barceló
Matas

Enhorabona Joan
pel nou càrrec que t'han donat
Déu te doni bou encert
perque se pugui aclarar
tot el mal interpretat
que dins el ram hi ha.

Amb la teva bona fè
aires de dignitat

conduiràs les persones
pel camí de la veritat
així com sempre ho has fet
per allà on has passat.

Les gràcies podem donar
pel gran adecentament
que han fet en el cementiri
llevant tot l'esveiment
a n'el fassarer i pahneres
i posant noves barreres
dues coses molt urgents,
tot ha donat uou foment
a n'el nostre cementiri.

El pensament dur el record
i el record ens dur el penar
adeu Mateu Català
tots plorarn la teva mort
que Déu te doni la sort
que pentura et va faltar

que per tu, nostre pregar
ens seveixi de conhort.

Dedicat a a Famifia
del Restaurant Can

Tronca

PCF haver donat una festa
de talla superior
a on dcsfílar mig poble
i els amics de més honor,
amb motiu de la benvinguda
hereva que heu rebut amb palmes d'or
segur que és ella
que ocupa el centre del vostre cor.

La festa va ser complida
amb tot el seu explendor
tampoc hi faltà una hma
per donar animació,
una festa de princesa
fereu amb el seu honor,
enhorabona i que no 1i falti ja mai
de Déu la bendició
i que amb salut li vegeu fer
la Primera Comunió

Catalina Jautue de Calicant

Enhorabona Damià
per haver-te jubilat
deixant un aroma noble
per allà a on has passat
sigui el teu norn recordat,
has prestat molts de serveis
amb amor i shiscritat
procurant donar alegria
a n'els essers apesarats.

Ets dotat de simpatia
i altres bones qualitats,
que amb la teva companyia
tingueu sort i alegria

sigueu per en Tomeu estimats
i demés família unida.

Bàrbara Matas Sastre

novembre de 1.995

Dedicat a !at nineta
Nkria AntònÉa Gayä

CatalinaJaume de Calicant

A N'El Nostre
Aiuntament

Catalina Jaume de Calicant

Dedicat a Malkw
Cdtalà



Dilluns
-Fisica i Quimica
-Soc. Actual
-Castellà
-Català
-Matemàtica
-Alfabetització
-Català

17-18 horas
18-19 horas
19-20 horas
20-21 horas
21-22 horas

18,30-20 horas
20-21,30 horas

Dimarts
-Anglès
	

18-19 horas

-Teatre
	

19-21 horas

-Gimnàstica
	

20,30-21,30 horas

Casa de Cultura
Ajuntament de Sant Joan

Obert: Dilluns, Dimarts, Dimecres,Divendres i Dissaptes
de 17 a 22 horas

Dimecres
17-18 horas

-Soc. Actual
	

18-19 horas

-Castelià
	

19-20 horas

-Català
	

20-21 horas

-Matemàtica
	

21-22 horas

-Alfabetització
	

18,30-20 horas

-Català 11
	

20-21,30 horas

-P. Malloqui
	

16,30-18,30 horasi  

Divendres
-Teatre
	

19-21 horas

-Gimnàstica	 20,30-21,30 horas         

Dissaptes
-Dibuix i Pintura	 10-13 horas           

Carrer Bellavista ns:2 13
CP-07240 Sant Joan

Tlf-526410
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ENTREVISTA

Conversa amb el Dr. Vàzquez Roel

José M° Vàzquez Roel, és un mallorquí més, encara
que hagi nascut a Galicia. Aquest metge psiquiatra, és un
punt de referència obligat quan es parla del tractament de
l'alcoholisme o dels problemes que per les famílies
comporten aquesta i altres adiccions patològiques, com
poden ser el joc, els trastorns de l'alimentació, l'abús de
medicaments i altres.

És creador i director d'una clinica especialitzada en
aquests tractaments, President d'una Associació que lluita
contra l'alcoholisme i director d'una revista especialitzada
en el tema, és impossible parlar amb ell sense fer esment del
que omple tot el seu temps.

Valdria dir, que en els més de deu anys que fa que
va començar a tractar els malalts alcohòlics, en José M°
Vazquez ha conegut a centenars de persones que tenen
proWemes d'adiccions, malalts, famílies malmeses per
l'adicció d'algún dels seus membres, i no solsament
alcohòlics. sino tambe altres adictes han arribat al seu
despatx per cercar remei a la seva malaltia.

Lluitador, perseverant i emprenador s'ha vist
enfrontat molt sovint amb les institucions per imposar el
seus criteris en el tractament d'allò que ell diu que és el
pitjor problema sanitari del país.

Tan estès creieu que està el problema de
com per considerar-lo el problema sanitari

més greu?

- Per molt que s'expliqui, mai scrà suficient per
concienciar a la gent del perill que representa el problema de
l'alcoholisme. Crec que realment vivirn a una societat
alcoholitzada i al mateix temps alcoholitzant. Mireu all
vostre voltant amb ulls un poc objectius i podreu jutjar.

Segons les estadístiques un 10 % de la població té
problemes per culpa de l'alcohol, però aquesta xifra, tot i
esser impresionant, no ens diu res.

Penseu que lalcohol i el beure és un acte considerat
quasi com a imprescindible en la nostra societat. Tota
reunió, tota trobada, les festes, els disgusts, tot, s'acaba amb
una copa a la ma. Pels nins, el beure és com un carnet per
considerar-se majors. No hi ha cap mena d'educuió
preventiva. ni per part de les autoritats cap mena de
programa per informar del problema.

Existeixen milers de famílies descompostes per
l'alcoholisme d'un dels seus membres. Quan a una família
hi falta la comunicació, quan un dels seus membres majors
no compleix els seus deures envers els fills i la companya o

el company, la unitat familiar és coixa i distorsiona el
desenvolupament dels infants i de la pròpia unitat familiar. I
en això ningú no hi pensa i cap estadística parla del mal que
s'està fent a milers de nins que creixen amb un
distorsionanaent del seu entorn, amb una mancança
d'equilibri i que el dia de demà, seran persones amb
trastorns de personalitat, si no són tambè adictes a qualsevol
de les drogues que la societat ens ofereix.

Tots coneixem el problema d'algún alcoh.
pern no sembla que la xifra sigui tan bnportant.

- El pitjor, és que no es veuen els alcohòlics que hi
ha. L'alcohólie no és la persona embriagada que està ajeguda
pel carrer amb la botella de vi al costat. Aquest són la punta
de l'iceberg, l'alcohólic més corrent la major part de les
vegades no reconeix que té aquest problema, no s'ho
planteha. Ha format una personalitat concreta que disfresa i
amaga als ulls dels alltres. Molt sovint, n.i la pròpia família
sap a on és la clau del problema, toleren canvis d'humor,
excuses, retards, i una degradació de la vida en comú que a
poc a poc i sense avisar acaba essent la norma de cada dia.

- Com definiria doncs a un alcoMdfic?

- La definició més simple seria. que un alcohòlic és
una persona que té problemes amb l'alcohol.

L'alcohólic és la persona que té un trastorn orgànic
de personalitat produït per l'adicció a una sustància,
independentment de la quantitat d'alcohol que begui i del
temps que fa que el consumeix. És evident, que dins aquesta
classificació hi ha graus i que no tots els adictes vesenten
les mateixes patologies orgàniques, però tambè es pot
demostrar que quasi tots presentea uns senyals de
personalitat molt semblants que permeten donar la definicló
anterior.

El cercar el perquè hi cada cop més persones que
s'enganxen a l'alcohol o a altres drogues, entraria en el
camp de la sociologia. La meva opinió és que la societat
ofereix poques possibilitats de desenvolupament personal i
sí per contra empeny a un consurn i una manca de
consideració envers els valors individuals. Molta gent pensa
que és més còmode fugir dels pioblemes refugiant-se en un
consum, ja sigui alcohol, altres drogues o realitzant activitats
d'una manera patològica.
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- Quin paper ban de tenir en aquest terreny
segons la seva opinió les institucions?

Primer hem de pensar el que volem fer i a on
volem actuar. La cultura mediterrànea és una cultura
Nrinicola, per tant l'actuació de l'administració seria sobre tot
d'informació. No es tracta d'anar contra res, sino que
simplement es tracta d'avisar del perill d'un consum
excessiu. Per altra banda, s'ha de ser conseqüent, és absurt
avisar dels perill de la conducció, si s'ha begut i deixar en
canvi que els bars de les carreteres i autopistes facil.litin el
consum a tothom i a qualsevol hora. És un altre contrassentit
fer retransmissions esportives amb el patrocini de begudes
alcohòliques, per no parlar del cost que representa a la
sanitat pública l'assistència als alcohòlics.

Al mateix temps que es fa un programa preventiu
s'hauria d'estudiar el tractament dels afectats. Encara és
important el nucli de la societat que tenen una visió moral de
l'alcoholisme. La persona que beu el que fa és "pecar",
perque si beu és perque ell vol, i sota aquesta pennisa la
persona que beu ha de ser atesa pels Serveis Socials, o les
institucions benèfiques. L'assistència sanitària pública atón
als malalts amb problemes produïts per l'alcohol, però no es
fa tractament de l'alcoholisme com a una patologia amb
característiques pròpies. Tampoc som, en general, conscients
de les despeses que aixó representa. Tots els hospitals són
plens de malalts que han abusat de la beguda i tenen
problemes nerológics, digestius o de qualsevol altra mena,
amb el cost que això representa, en canvi, es deixa que el
tractament de l'alc,oholisme seguueíxi al marge de la sanitat
oficial i estiguí en mans d'institucions més o menys
benèfiques, ja siguin religioses, dels serveis socials, o bé en
mans de la sanitat privada.

- Aleshores vostè què demanaria respecta a
aquest tema?

- Jo demanaria que es comenci en els col.legis í
ínstituts a explicar de manera seriosa què vol dir esser
alcohòlic, que s'ex-pliqui ben clar que un alcohòlic ho és en
contra de la seva voluntat i per tant cal ajudar-lo i que les
families que tenen aquest problema, han de demanar ajuda
tan aviat com tenguin sospites que algún dels seus membres
pot esser depenent de l'alcohol. Que les persones que caven
a dins aquest parany no estinguin empegueits de dirigir-se a
algún professional que els pugui ajudar. Tot això seria tambè
correcte per donar solució a altres problemes d'adicció que
no sigui l'alcohol.

És llastimós observar que quasi totes les ajudes en
qüestió d'adiccions van dirigides a persones que tenen
problemes amb altres tipus de drogues, les anomenades

il.legals, contrariament amb aquelles drogues que la societat
tolera i d'alguna manera promociona, existeix un buit
assistencial i la societat amaga el cap sota l'ala.

ABSTEMIA
C/ d'en Joan Amengual

MANACOR
teràpies els dilluns de les 19:00 h a les 21:00 h.

Tel: 84 31 19
Urgències (24 h.) Tel: 40 14 84

han estat rea0altats són

Carrer dc Petra, des de ca don Xitn fins al final.
:Caner Belisart.
Carier Jaume Mas i Noguera, fins a la Banea

Mare
Bons Aires.

:.Ctiírer de Sant Joan.
Carrer Fra Lluís lattme, cles de Sa Clavaguera fins

a ríndret del carrer de Sam Joan (Posada de Gosatha).
Carrer Consistori, des de l'indret del Carrer Major

finsal'Carrer Bellavista.
Carrer Major, des de l'indret del Carrer Llevant

fins aI fínaf. la part de damunt.
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CONVERSA AMB MARIA ALZAMORA

UNA ESPORTISTA SANTJONERA

En més d'una ocasió i més d'un dels lectors ens ha
indicat la poca atenció que la revista Damunt Damunt dedica
a l'esport local. I no els falta la raó. Per això avui dedicam
aquesta pagina a una esportista santioaner en actiu, com és
na Maria Alzamora Bauzà.

A quin csport dediques actualment la major
part del teu temps lliure?

Me dedic a resport del Voley-ball, sempre ha estat
resport uue m'ha agradat més i també el QUE he practicat
inés. ia el practicava auan era més petita. Actualment estic
jugant arnh cl Palma VOICV Engnany és el segon anv one

imant a Pri~ra flivisiéi í,ariv nassat varem nnedar

rlacsifiradoc en nuarta nosició

- Pel tot el que ens estas contant, deus haver de
viatjar contivament?

Sí, es pot dir que des de que va començar la lliga
al dia 29 d'octubre iugant en el Poliesportiu de Son Gotleu i
enfrentant-nos al Quart de Poblet hem estat viatjant un cap
de setmana sí i un can de setmana no.

La lliga està dividida en dues zones, una del
Mediterrani i l'altra de la resta d'Espanya

Amb tant de viatjar i amb l'entrenament. et
aueda temns ner estudiar?

Sí. estic estudiant segon de Magisteri en
l'esnecialitat trecincació fisica

Gràcies Maria i... endavant!
- Hi ha molts d'equips de Volev-ball?
Som l'únic equip de les Balears, iuntament amb

l'quip del Ciutadella a Menorca.

- Has tingut altres experiències esportives?
Sí, aquest estiu

passat vaig participar en el
Campionat d'Espanya de
Voley-platja, que és una
modalitat del Voley-ball que
es juga per parelles a damunt
l'arena de la platja. Jo
formava parella amb Núria
Fortesa. Vàrem quedar en
quarta posició d'Espanya
participant en el Torneig de
Gandia i en el Torneig de
Cadis. Posteriorment vàrem
anar a jugar les finals a
Marbella quedant en quarta
posició. Després vàrem

participar en una prova del Circuit de Balears i vàrem queda
en primera posició.

- Quin Iloc ocupes dins el teu equip?
A dins el Voley -Palma som rematadora.

- Has practicat altres esports ademés del Voley-
ball?

Sí, darrerament també je practicat el tennis, aquest
hivern passat vaig participar en el Campionat d'Espanya
Universitari a Galicia.

Miquel Florit Humet

Cuina Mallorquina

FARINETES

(Recepta antiga, dels temps de Matances)

Per fer les farinetes, a dins una greixonera, es fa un
sofrit de ceba, tomatiga i talladons de xuia i/o botifarró.

Quan aquest sofrit està fet s'bi afageix aigua i quan
aquesta bull, es va tirant farina a dins la greixonera; a poc a
poc i remanant al mateix temps, de manera que no es facin
grums. Perque no sigui tan blanc se li pot afegir una mica de
prebe bord, a fi d'agafar color.

o2115111~1111111~  
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e'ARrfES	 Dffirf1L:

rent Poble Tots Plegats

L'altre dia me van demanar què havia passat a
l'Ajwatament amb referència a la notícia que es va publicar
al "Mel i Sucre" del mes d'octubre sobre el tema de les
proves nuclears duites a terme a Mururoa.

Crec que tinc l'obligació i el dret de donar una
explicació del que va passar dins la Comissió Informativa i
després en el Ple de l'Ajuntament de Sant Joan.

Estam totalment d'acord que la base de la
democràcia és el debat i la confrontació de pensaments i
idees; per això els regidors del Partit Popular de Sant Joan
crenn molt importants les Comissións Informatives en les
quals tots els regidors d'altres grups polítics poden exposar
les seves idees i les seves propostes.

El dia 12 de setembre passat es va celebrar la
comissio intormativa amb dilerents punts cle l'ordre del Wa,
sesprés d'haver tractat tots els punts; es va proposar amb
caràcter d'urgencia per part del grup PSM que se dugués a
Ple la moció de rebutja a les proves nuclears de Mururoa.

Com a portaveu del Partit Popular vaig contestar al
portaveu del PSM, en referència a aquesta proposta amb el
següent raonament:

1.- El Partit Popular està totalment en contra de les
proves nuclars, de les armes, de les confrontacions beliques

en general, de la violència.

2.- Que esperam que les altres institucions amb més
responsabilitats polítiques, com podria ser el Consell Insular
de Mallorca (CIM), que és l'Ajuntament dels Ajuntarnent es
pronunciàs sobn quest tema.

3.- El portaveu del PSM va dir que el CIM es
pronunciarà i prendrà una postura damunt aquest tema i se
contestà que quan això succeís el Partit Popular aceptaria el
compromís ferm de dur la moció al primer Ple que es
celebri.

4.- Es va acordar no dur-ho a Ple mentres no hi
hagi un rebutjament de les proves nuclears de Mururoa per
part del CIM.

En el Ple celebrat el passat dia 3 d'octubre després
d'haver tractat tots els punts de l'ordre del dia, a l'apartat de
pregs i preguntes es va demanar per part del portaveu del
PSM la inclusió amb caràcter d'urgèncía de la moció.

Es va passar a votar la inclusió d'aquesta moció a
l'ordre del dia, la qual es va aprovar per unanimitat.

Tot seguit es va passar a votar l'aprovació o rebutja
de dita moció, i la votació va ser Ia segiient:

- El Partit Popular amb cinc vots es va remetre al
que es va acordar a la Comissió Informativa del dia 12 de
setembre.

- El PSM va votar a favor.

- El grup d'UM va votar a favor.

Un regidor del PP es va abstendre.

Finalment voldria donar la meva opinió respecte a
la política, que crec que hauria d'esser una brega d'amics
durant un mes cada quatre anys i la resta una lluita de tots
plegats per fer poble i pel benestar dels ciutat±ns i!
nostre poble.

Joan Magro Bauzà

Dedicat a Margalidz
R211171

Per tot el gran sofriment
que passà en aquesta vida
que l'hagi ben acollida
nostre Déu omnipotent
i li hagi concedit
esser feliç eternament,
doni consol cristià
a la seva propia gent

Catalina Jaume de Calicant
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ALTRES INFORMACIONS

Conveni Entre Ei CIM I La Unió De Pagesos Per A
Desenvolupar Un Programa De Millora De L'explotació

Agrària A Mallorca

El Consell Insular de Mallorca signarà prper-ament
un conveni amb la Unió de Pagesos de Mallorca per tal de
posar en marxa durant el proper any un programa per a la
millora de l'explotació agrària que consisteix principalment
en la canalització d'informació sobre les polítiques
comunitàries de les zones rurals i la gestió i tramitació
d'armesi programes que compten amb importants dotacions
económiques. L'aportació econòmica per par del Consell
insular es aquest conveni és del 50 % i el montant econòmic
'restant prové de diferents programes europeus.

L'execució d'aquest programa es realitza a través
iel centre europeu d'inforrnació i animació nrral (Carrefour)
que funciona des de fa sis anys a altres comunitats de l'estat
espanyol com Aragó, Catalunya, Galicia, Canàries i La Rioja

que a Mallorca s'ha instal-lat enguany. L'experiència en
aquestes comunitats està essent força positiva, en concret a
Aragó set grups diferents van rebre una aportació de 600
milions de pessetes en concepte de programes de medi
ambient i de minusvalies.

L'objectiu del programa és oferir a la població rural
tota la informació sobre polítiques comunitàries i sobre
l'ajuda disponible en els productes comunitaris i facilitar
l'accés i la tramitació d'aquests programes, està adreçada a
ajuntamen'ts, agents socials o organitzadors no
guvernameraals ialacionades amb l'anibit arai

El conveni que proposam permetrà a través de la
xarxa de carrefour utilitaar totes les potencialitats del món
agrari i assegurar els elements suficients que garanteixen
una qualitat de vida suficient.

La xarxa de carrefour compta arob la col-laboració
d'una unitat de suport adscrita a la Comissió Europea de
Brusel-les i té una sòlida relació amb les administracions
nacionals i regionals, així com a les xerxes de
desemoluparnent rural.

En aquests moments l'agricultura ocupa el 54 %
del territori de les Illes Balears amb una població activa del
2 %. En els darrers cinc anys l'agricultura ha passar
d'ocupar el 4,26 % al 3 % del PIB.

Si volem que en els propers anys es mantingu
aquesta xifra i no continui devallant és necessari fer un
esforç irnportant per tal de fer possible un desenvolupament
de les zones rurals que permetin a la població un nivell de
rensa i de qualitat de vida equiparables a les existents a les
zones urbanes.

En aquest sentit des del Consell insular de Mar arca
pensam que una de les vies factibles és la racionalitzacto
aprolitwment màxim dels programes europeus per al
desenvolupament rural i especialment l'aplicació dels
programes per a les zones de l'objectiu 5B i del programa
"lider"i en aquesta línia es posa avui en marxa aquest
programa, gràcies a la iniciativa i col-laboració de la Unió de
Pagesos de Mallorca.
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FILL PREDILECTE

El Col-lectiu Teranyines ha dirigit una petició a
ljuntainent de Sant Joan, sollicitant que el poeta
santjoaner Sr. Miquel Gayà i Sitjar sigui proclamat fill
predilecte de Sant Joan . Vet aquí el text de la sol.licitud
signada per tots els membres del Col-lectiu Teranyines i
presentada al Sr. BatIe el dia 18 de novembre:

TERANYrNES
Col-lectiu per a la recerca

històrica santioanera

Sr. Gabriel Mora. batle de Sant Joan

Honorable senyor:

El Col.lectiu Teranyines per a la recerca històrica
sanboanera, en ta reunió del passat dm 11 de novembre, s ha
tractar sobre els merits literaris i humans del Sr. MIQUEL
SAYA i SITJAR, fill d'aquesta Vila, nascut a la pleta de
Son Castanyer el 3 d'abril de 1.917.

S'han apuntat els mèrits que, molt breument
segueixen:

PflPTA reconegut en els cercles literaris de
1+.4,41or-a i de totes 1Ps terres catalane, que compta amb
aquestes publicacions poètiques: "Del ritme de ma via"
(1.936). "L'atzur il-luminat" (1.944). "Breviari d'amor"
(I.946). "La caneó del crepuscle. amb la incornoració de
"L'atzlir illuminat i "Breviari d'arnor". en el volum titulat
"Ruta dels ciins" (1.951). "Poema de l'Ave Maria". (1.953)
"Mimtges del reenrcr(l.975t. i les tradnecions nnètinnes.

Vuit Doernes n'André Revoire" (1946). i "La primera
recanca" d'AlDhonse de Lamartine (1.984).

INVESTIGADOR i estudiós de la literatura
catalana, que ha publicat: "El P. Jaume Rossello, Missioner
dels SS.CC." (1.938), "Contribucions a l'epistolari de

a-mat costa i Llobera" (1.956) "Maria AutimiA Salvà" 
ossn , l rreiq i,iniel Ferr i" (1 9A(11_ "C'n -ntrihiirin a

l'epistolari de Joan Alcover" (1964), "A proposit de
Bartomeu Cresipi, glosador" (1 974), "El P. Rafel Ginard
Bauçà" (1.974), "Lsme p.oètic de Guillem Colom" 
(1.978), "La Iletra i resDerit" (1.978), "Històries i 

etswmanzalioffirme~invogeaffirammur , 
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memòries” (1.986) i La poesia de Maria Antònia Salvà"
(1.992). A més a més té preparades per a la publicació, les
obres "De Mallorca i fora de Mallorca" i "L'Epistolari de
Maria Antònia Salvà amb Miquel Felth" übia, aqueaní
darrera, ja en curs d'edició.

ASSAGISTA i crític literari, col.laborador de "El
Luchador" (1.935 - 1.936), "La voz de Sóller  i Sóller"
(1.937 - 1.938) i (1.939 - 1.941), "Correo de Mallorca"
(1.948), "La Almudaina" (1.949), "Baleares"  (1.949 - 1.953
i 1.975 1.978) i "Diario de Mallorca" (1.954 - 1.962). Ha
col-laborat singularment en la revista "Lluc" des de 1.952.
n'ha estat secretari de redacció. en funcions de director. des
de 1.968 a 1.972, aconseguint. no sense dificultats. la seva
nublicació integrament en català. i segueix encara avui com
a membre del consell de redacció.

SANTJOANER d'arrel, de cor i de fets, va ser
membre actiu i col-laborador destacat del grup anomenat
popularment "de ses Teranyines" que edita la publicacto
"Documenta  i orearutza vellades culturals a Sant Joan
(1.941 - 1.947); va escriure en el seu llibre "Històrics i 
memòries, pagines delicioses sobre la nostra vila i aspectes
de la vida quotidiana dels santjoaners; ha presidit, des de la
seva institució, el iurat del Certamen Poètic "Verge de
Consolació", havent Drenarat la selecció dels Doemes
Dresentats. Der a l'edició del llibre "Poemes i Endreces a la
Verge de Consolació  (1.992); i ha participat, en nombroses
conferencies i parlaments, en nombrosos homenatges i actes
cultural que s'han fet a Sant Joan.

Poemes seus han estat guardonats amb el nrimer
nremi dos anvs consecutiiis (1.950 i 1 9511. en el Certamen
Poètic organitzat Der l'Aiuntament de Palma_ Vn ser
anomenat Acarlèmie enrresnonent a la Reial Acade,mia de
Bones Lletres, de Barcelona, l'abril de 1.980, i Aeademic de
número de la Reial Acadèmia de les Belles Arts de Sant
Sebastià, de Paima, ei novembre ciei mateix any.

Per totes aquestes raons ens adreçam a
l'Ajuntament que presidiu, sol.licitant per el Sr. MIQUEL

SITJAR_ 1anornenament de FILL PREDILECTE
ia Vita Of: Sant inan , nmh li	 nrri/ rle nile> hrinnrant

seu fili, eI poble mateix serà honrat.

Sant Joan, 18 de novembre de 1.995
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