
FBUTLLETÍ INFORMATIU N 2 71 JUNY 1990 4



"

Com diu la cançó "Després d'una maror sot venir una

bonança" i ara ens ha tocat el temps de bonança. No per això

està assegurat el bon temps i això ho saben bé els socis de

la Tercera Edat. La no desitjable creació d'una nova associa

ció paral.lela a aquesta que hi ha no és un tema tancat, sine,

aparcat.

Ja ho deu ser vera el que diuen els tècnics refe-

rent a que la població dels pobles petits com el nostre comp-

ta cada cop amb un major nombre de veils. El nostre és un po

ble de jubilats, i tothom ho sap. Si partim del número de so

cis amb els que compta l'Associació de la Tercera Edat, no hi

ha dubte que és aquesta, amb molta diferència, l'entitat lo-

cal amb major acollida.

La bona convivència del poble no es pot demostrar

fent de les entitats el mirall de la societat. Es evident que

si no hi ha dues societats de caçadors, dos clubs de futbol,

dues revistes, dues ràdios, dues associacions de pares, entre

moltes altres coses, no és per una manca de ganes per part

d'alguns, sinó per la impossibilitat de dur endavant un pro-

jecte paral.lel a qualsevol dels ja existents a un poble tan

petit com el nostre. Amb vuit-centes i bvi7ues d'animetes no

es poden fer bravates i això se n'encarrega el temps d'eviden

ciar-ho.

No fa falta citar exemples que estan dins la ment

de tots per sentenciar que a una vila com aquesta l'enteniment

no és vocacional, sinó una necessitat. Si no s'arriba a un a

cord entre les parts interessades no hi ha solució. Aquí no

hi ha gent suficient per fer d'un entitat que sura amb la di-

ficultat habitual una competència amb una altra semblant. No

solen tenir durada les coses que no parteixen d'una voluntat

col.lectiva.
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El colom volta la torre,
volta i torna voltar.
I tu, coloma traidora,
penes i me fas penar.

L'amo de Son Josafh
enmig de sa plaça seia;
tothom qui passava deia:
—Bons coloms teniu, germà.

Voldria esser colometa,
colometa voladora
i vendria tot lo dia
a passar sa llançadora.

Els articles publicats a a-

questa revista expressen tani

cament l'opinió dels seus

autors.
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UN ALTRE ANY, SA FIRA

Entorn a l'acte central de

la fira del nostre poble que ca

da any té lloc el segon diumen-

ge de maig, una setmana després

de la Fira de Sineu, nombroses

celebracions culturals, esporti

ves i recreatives es dugueren a

terme durant la primera quinze-

na de maig. Començant per la

III Setmana Poliesportiva,i des

dels dibuixos que els al.lots

realitzaren sobre el nostre po-

ble fins a l'obra de teatre a

càrrec del Grup de la Tercera E

dat d'Inca, a més de les ja ha-

bituals exposicions, el progra-

ma de la Fira de Lloret és cada

any més o menys semblant, amb

les seves mancances.

Participació n'hi hagué a

cada un dels actes en particu-

lar. No hi ha dubte que tant

la tercera edat, com els allots

de l'Escola poden estar con-

tents del públic que . assistí a

les actuacions que organitzaren

al Centro.

El divendres dia 11, des-

prés d'haver-se celebrat la set

mana anterior els dos festivals

de teatre -el primer a càrrec

de la tercera edat d'Inca í Pal

tre dels alumnes de l'Escola An

tónia Alzina - , tengué lloc el

concurs de dibuix i la inaugura

ció de l'exposició d'olis i di-

buixos de l'artista Angeles Gó-

mez. El llibre que recentment

s'ha editat sobre la Comuna de

Llorito també fou presentat el

Encara que en els temps

que corren les verbenes no coma

tin amb el mateix suport popu-

lar que fa una serie d'anys, el

dissabte vespre els quintos den

guany varen organitzar amb exit

la verbena. Degut a la construc

ció de la nova plaga Jaume I no

es pogué realitzar allà on tra-

dicionalment se celebrava i per

aim') s'instal.là al carrer d'Ä

gustí Puigserver. El mateix dis

sabte tengué lloc un concert de

divendres vespre. Andreu Ramis música clàssica.

Rosset i Pau Bibiloni Xiu són	 El diumenge dematí la gent

els autors dels textos d'aques- no s'aixecà massa prest. Toca-

ta obra. La poca preséncia ha- ven el primer de la missa i en-

bitual en aquest tipus d'actes cara s'acabaven de co•locar els

caracteritza la presentació que darrers platets i olles de test

va concloure amb un sopar a la Els trinxeters de Sineu no fal-

Rectoria amb que l'Ajuntament taren. Són habituals al panora

va convidar tots els assistents ma de la nostra fira que aquest
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any presentava un color dife-

rent aportat pels cotxes que a

la Costa des Pou s'havien si-

tuat. No hi ha dubte que els

que no varen fer massa negoci

varen ser els que instal.laren

el tiovivo a la Plaga de lEsglé

sia. No hi va haver massa al-

lots que hi colcassin. No va

passar el mateix amb les exposi

cions que hi havia al Centre,lo

cal de la Tercera Edat, Sala de

Joventut i Biblioteca.

Tampoc passà el mateix amb

l'arribada de la carrera ciclis

ta. Bona organització i bon pa

per dels corredors que partici-

pen amb els colors del Club Ci-

clista de Lloret varen ser un

bon element que condicione fora

cap dubte l'èxit d'aquesta jor-

nada de la Volta Ciclista al

Pla. La tercera etapa demostrà

l'interés amb el que se segueix

l'esport de la bicicleta al nos

tre poble.

Pel que fa referencia als

altres actes que es poden desta

car de la Fira, s'ha d'esmentar

el fi de festa que el diumenge

vespre tengue lloc i la inaugu-

ració de la nova plaga amb la

presencia del President del Con

sell Insular de Mallorca,e1 mon

tuiri Joan Verger, i el batle,

Arnau Mateu, tal i com ho deixa

clar la placa que es va instal-

lar a la plaga amb aquest motiu

històric. •

EXPOSICIÓ DE
PUBLICACIONS
LOCALS

Organitzada per la revista

Es Pi Gros, la Biblioteca va es

ser escenari durant el diumenge

d'una singular exposició. Un ex

haustiu recull de les publica-

cions que al llarg de la histé-

ria s'han editat sobre el nos-

tre poble, aixi com una extensa

mostra de l'obra d'autors lo-

cals, va aconseguir captar l'in

terés dels més de quatre-cents

assistents que passaren per la

Biblioteca.

Una exposició de totes les

revistes d'Es Pi Gros publica-

des des de l'any 1978 fou una

de les més admirades de la mos-

tra. Tampoc hi faltà la presén
cia de les diverses històries,

ni les obres sobre Sa Comuna.

Les publicacions de la Parró-

quia que durant e 1 . periode en

qué Mn. Miguel Mulet fou rector

es varen editar també hi eren

presents.

La revista editada per la

Parròquia,que ja no veu la llum

des de fa uns anys, i també E/ .

Mundo de la Química i Es Tr-

ball de s'Escola són les tres

revistes que, juntament amb Es

Pi Gros, s'han editat fins ara

a Lloret. •
n••••••
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Auntament de lloret de lOístalegre

dcl 10 al 15 de Ilbaíg de 1990

MARGERS I
MESTRES D'AIXA

ser
 Original i ben acaba- típics d'una cuina de foravila ra. Al Centre s'hi va instal-

da, la feina de l'organització eren alguns dels elements que lar una mostra de les eines ca-

1 la participació de nombrosos formaven part d'aquesta aconse- racterístiques que s'utilitzen

socis de la Tercera Edat va ob- guida exposició.m 	 per aquestes feines que durant

els darrers anys s'havien anat

perdent. Una sèrie de plafons

recollia la tasca que han rea-

litzat aquestes escoles des del

seu inici. •

Les escoles de margers i

mestres d'aixa que ara funcio-

nen a Mallorca es donaren a co-

néixer durant els dies de la Fi

Com si d'una cuina d'un tenir un bon resultat. Velles 2

temps es tractás, el local de lles de text, una pastera amb

la Tercera Edat situat als bai- el seu llevat i la seva farina,

)(os de les Escoles Velles,va es i una foganya ben farcida amb

r escenari d'una singular ex- tots els estris tradicionals i

CUINA D'UN TEMPS

EXPOSICIONS

MOSTRA DE PINTURA
Divendres dia 11 de maig fou

inaugurada l'exposició d'olis i

dibuixos de la pintora Angeles Gó

mez.

Aquesta pintora és l'autora

dels dos retrats del Pare Gaspar

Munar i de Mossèn Josep Ma Puig-

server que adornen la Sala de Ses

sions de la Casa de la Vila, i és

aquesta la primera exposició que

fa cara al palie. Composen la

mostra una trentena d'obres entre

olis, dibuixos i aquarel.les.m

4sa
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NOTICIES LOCALS

MAIG
Dia 1. Excursió de la Tercera Edat a la Fi

ra de Ses Salines.

Día 4. Representació teatral al Centre Par

roquial a càrrec del Grup de Teatre

de l'Aula de /a 3 2 Edat d'Inca.

Dia 5. Festival al Centre Parroquial.

Del 7 al 12. Se celebra, amb motiu de la Fi

ra de Maig, la III Setmana Folies-

portiva.

Dia 11. L'horabaixa té lloc el Concurs de

Dibuix organitzat per l'Associació

de Pares. Després, al camp de fut-

bol, hi ha un programa de tir amb

arc.

El vespre s'inaugura l'exposició de

pintura d'Angeles Gómez i es fa la

presentació del llibre "Guia de vi-

sita de /a Comuna de Llorito".

L'Oltima Hora publica que "El próxi

mo domingo tradicional Fira de Maig

Dia 12. "La inauguración de /a Playa Jaume

I serd et domingo el acto principal

de /a Fira de Maig", a El Día 16.

El mati hi ha jocs infantils a la

plaga de l'Església, i l'horabaixa

es disputen, a les pistes de l'Esco

la, les Finals Insulars de minibas-

quet femení.

El vespre, hi hagué un concert a
l'Església Parroquial i els Quintos

90 celebraren la tradicional verbe-

na.

Dia 13. Dia de la Fira. Cal destacar la i-

nauguració de la remodelació de la

Plaga Jaume I i les distintes expo-

sicions celebrades.

El diari Baleares anuncia que "Hoy

se celebra la popular Fira de Maig"

Dia 14. Tots els diaris, excepte el Diario

de Mallorca, publiquen cròniques de

la Fira.

Baleares: "Joan Verger inauguró la

plaga Jaume I en la "fira" de Llo-

ret".

El Día 16: Como acto central de la

Fira de Maig,. fue inaugurada /a Pla

ça de Jaume I".

Oltima Hora: "El presidente del

Consell, Joan Verger, inauguró la

plaga Jaume I".

El Día 16 publica també que "De for

ma ilegal se vierten escombros y ha

sura en Sa Comuna de Llorito".

Dia 18. Visita el nostre poble la Unitat Me)

bil de la Germandat de Donants de

Sang de Mallorca. 

L'Exposició de Publicacions Lo

cala fou una de les més visita

des de la Fira. El President

del Consell Insular de Mallor -

ca s'interessa vivament per la

col.lecció d'Es Pi Gros.  



Associació de la
Tercera Edat

Com cada any, i com sol o

córrer en totes les festes del

nostre poble, l'Associació de

la Tercera Edat de Lloret vol-

gué col.laborar en la Fira, i

enguany ho férem amb una expo-

sició que representava una cui

na d'una casa mallorquina d'un

temps Per aquest motiu, no

poguérem participar a l'Ofrena

Floral a la Mare de Déu de les

Associacions de la Comarca que

organitzava el Centre Cultural

d'Inca. Aquesta participació

era voluntària per a aquelles

associacions que hi poguessin

assistir i de les 21 convida-

des n'hi anaren 14,per la qual

cosa es veu que la de Lloret

no fou l'única. Consideràrem

que era més important col.labo

rar amb la Fira com sempre ha-

viem fet i aixi ho férem.

SA VALL
Dia 24 de maig anàrem dex

cursió a la finca de Sa Vall.

De Lloret partí un autocar de

60 places ja que no s'admeten

grups més nombrosos, Per a

tots els que no pogueren venir

repetirem la sortida el 14 de

juny (quan llegireu aquest es-

crit ja s'haurà celebrat).

Visitàrem els jardins de

Sa Vall (els quals foren l'ad-

miració de tothom), dinàrem a

un restaurant de la Colònia de

Sant Jordi (vaja un senyor di-

nar!), seguint cap als Estanys

de sa Sal; de tornada passàrem

per Sa Ràpita, S'Estanyol, Ca-

la Blava i tota aquella zona

de la nostra illa.

En sortir aquesta revista

ja haurem realitzat l'excursió

que, per dia 23 de juny, te-

nim programada a Sa Dragonera.

El dinar sera a Sant Elm (pae-

lla) i el preu és de 1.500 pes

setes.

Possiblement el 15 de ju-

liol es farà una altra excur-

sió a "El Dorado", afegint-hi

la visita al parc aquàtic Agua

park. Repetim aquesta sortida

perquè els padrins puguin dur

els néts a disfrutar de les

instal.lacions d'Aquapark, i pu

AMCIACIÚ TERCERA  HAT

DISSAISIE, 23 DE JUNE

EXCURSIO
A

guiri visitar un poblat de l'O

americà ja que les empre-

ses han ofert un preu especial

per als al.lots.

Per aquest estiu està pre

vist anar a passar una vetla-

da al Casino Palace (on actua

un ballet rus) i a Es Fogueró

Palace d'Alcúdia.

MENJADOR
Recordam a totes les per-

sones interessades en utilit-

zar el servei de menjador que

s'haurien d'apuntar abans del

31 de juliol.

Dia 20. Morí. madó Joana Aina Vanrell Bauza,

Garriguera.

Dia 24. Excursió de l'Associació de la Ter-

cera Edat a Sa Vall.

Dia 25. Ple Extraordinari de l'Ajuntament.

Dia 26. Crònica al Diario de Mallorca: "Los

"domingueros" de Lloret dejan la ba

sura en las afueras".

Dia 27. Morí_ l'amo En Rafel Fontirroig Gomi

la, Xuto.

A la secció Fora Vila de l'Ultima

ffbra el periodista Miguel Segura pu

blica una nota sobre la "Guía de vi

sita de /a Comuna de Llorito", pu-

blicada recentment.

El Día 16 publica un extens repor-

tatge sobre Sa Rota d'En Miguel

Coll.

Dia 30. "Un caudal de 42 mil litros solucio

na el problema de agua", crònica a

l'Intima Hora.

Dia 31. Morí madò Magdalena Ramis Gual, de

Ca Na BorraSsa.m

41)
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S
A ROTA ES UNA FINCA CON UNA GRAN VARIEDAD DE ANIMALES, PERO EXCLUSI-
VAM ENTE GANADERA. SU PROPIETARIO, MIQUEL COLL, SE DEDICA A LOS ANIMA-
LES DESDE HACE BASTANTES AÑOS A TRAVÉS DE SU GRANJA Y TAMBIÉN CON SU
OTRO OFICIO DE COMERCIANTE DE PIENSOS Y PRODUCTOS VETERINARIOS, ES
TODO UN TÉCNICO GANADERO CON CONOCIMIENTOS DE SOBRA PARA INFOR-
MAR A LOS OTROS PAYESES SOBRE LAS TÉCNICAS QUE DEBEN EMPLEAR PARA
CONSEGUIR UN RENDIMIENTO ELEVADO DE SUS EXPLOTACIONES, AUNQUE LA
CRISIS ACTUAL PROVOQUE QUE SEA DIFICIL INCLUSO CUBRIR GASTOS

UNA GRANJA CON UN DUEÑO AFICIONADO A LA EXPERIMENTACIÓN

SA ROTA, MUCHA VARIEDAD EN UN
ESPACIO MÍNIMO, PERO ORDENADO

JOAN SORELL
Palma

Sa Rota de'n Miguel Coll se en-
cuentra situada a un kilómetro
de la salida del pueblo de Llo-
ret, en la carretera que conduce
hasta Pina. Junto a la finca, al
otro lado de la carretera, están
los terrenos comunales del mu-
nicipio, sobre los que cada cua-
tro años se organiza una subas-
ta para que puedan ser aprove-
chadas algunas de sus utilida-
des por particulares.

Las pujas van desstinadas a
conseguir la caza, los pastos o la
recogida de leña, actividades
que se pueden realizar en la co-
muna sin perjuicio de su utiliza-
ción por todas las personas del
pueblo. Miguel Coll tiene con-
tratados los pastos y allí van sus
110 ovejas durante unas cuan-
tas horas al día, a fin de que no
tengan que efectuar largos des-
plazamientos que supondrían
una pérdida de tiempo para
quien tuviera que conducirlas.

Los terrenos de Sa Rota
están divididos en «tanques»,
por tratarse de una zona que en
otros tiempos era muy pedre-
gosa y la forma de aprovechar
las piedras era construir pare-
des que ahora sirven para con-
centrar el ganado.

Esta finca es cien por cien ga-
nadera: hay en ella 50 cerdas,

10 terneras y 110 ovejas, más
un número poco elevado de le-
chones y terneras. Puede consi-
derarse como de tamaño me-
diano, pero tiene un especial
interés porque su propietario,
que además de ganadero es co-
merciante de piensos y produc-
tos veterinarios, tiene una gran
afición por realizar experimen-
taciones en su explotación, lo
cual le convierte en todo un téc-
nico ganadero que puede acon-
sejar a los otros sobre como
debén manejar su ganado.

Coll comenzó a explicarnos
el funcionamiento de su finca
hablando de las terneras: «las
compro en Sineu o en algunas
ganaderías que las venden y
hasta que tienen dos meses y
medio consumen sólo leche.
Luego pasan durante un tiem-
po a la zona de engorde y las

vendo cuando tienen 7 u 8
meses, es decir, a los 140 kilos
de canal. Aquí hay un número
muy reducido, pero hay algu-
nas fincas que las engordan
para mí».

Su opinión es que este tipo de
ternera, que es conocida como
«carne de Avila, proporciona el
mayor rendimiento en el mer-
cado, pese a que debido a la
enorme crisis de precios de la
carne de ternera en los últimos
tiempos es casi imposible con-
seguir algo más que cubrir cos-
tes.

El trabajo de trabajo de Coll
como comerciante y técnico ga-
nadero hace que tenga facilidad
para explicar, tanto a los enten-
didos como a los profanos, las
características de las técnicas
utilizadas en su explotación.
Continúa diciendo: «a mis ter-

p.



neras las vacuno contra las en-
fermedades más frecuentes,
neumonía, IDR, BVD, neu-
monía exótica, etcétera».

Una vez que terminamos de
conocer los principales proble-
mas del cuidado de las terneras
de esta finca pasamos a conocer
las características del porcino,
unos animales de los que a
pesar de estar en unas naves no
muy amplias hay una buena
cantidad en Sa Rota.

El propietario nos explica
primeramente como cuida a las
cerdas: «al principio habitan
unos parques para que los ve-
rracos comiencen a cubrirlas.
Están un periodo de un mes o
mes y medio en estas zonas y de
allí pasan a los «boxes». Las
instalaciones están preparadas
para que siempre haya dos
lotes, que habitan un parque
cada uno. Los lotes están com-
puestos de diez. ,cerdas».

«Se van cubriendo en tres o
cuatro días y luego pasan a una
zona en la que algunas esperan
esperan para repetir la cubri-
ción. Si no han quedado preña-
das, a los veintiún días vuelven
a los párques donde están los
verracos, ya que vuelven a en-
trar en el penodo de celo.

Miguel Coll se siente orgu-
lloso de haber utilizado con sus
cerdos el denominado Progra-
ma PIC, que está promovido en
la isla por la empresa EXA-
GRISA (Explotaciones Agro-
pecuarias S.A.), del grupo
CARMA. El tipo de verraco
que se consigue con la aplica-
ción de este programa da un
gran rendimiento y tiene un
elevado poder de transforma-
ción (crecimiento rápido).
Vimos un ejemplar de estos y es
sorprendentemente grande.

TELARAÑAS. Una vez co-
nocidos los detalles sobre la cu-
brición de las cerdas, en nues-
tra visita a Sa Rota pasamos a
ver una sala en la que éstas
pasan el periodo en el que están

preñadas. Lo que más llama la
atención cuando se entra en
esta nueva nave es una gran
cantidad de telarañas que pen-
den del techo. Coll nos dice que
no es que tenga descuidada la
limpieza de sus instalaciones,
sino que la presencia de arañas
sirve para suprimir las moscas
durante el verano.

En esta sala de «boxes», las
cerdas preñadas están sujetas
por el cuello, un sistema de se-
guridad que sirve para evitar
que se ataquen entre ellas. Du-
rante el tiempo que permane-
cen en los «boxes» los animales
consumen un quince por ciento
menos y al estar colocadas en
departamentos individuales es
fácil colocar en su comedero la
cantidad justa de pienso que
debe consumir cada una.

El tiempo de permanencia de
las cerdas en los «boxes» es re-
lativo, pero generalmente son
retiradas cuando falta una se-
mana para que se produzca el
parto.

LECHONES. La sala de
parideras es quizás la más im-
portante, ya que es el lugar
donde más se nota el rendi-

miento que están dando los cer-
dos. Según Miguel Coll «es im-
posible conseguir un buen ren-
dimiento en el negocio de los
cerdos sin un destete de 20 O 21
lechones por cerda y año. Este
promedio lo estoy consiguien-
do desde que comencé la apli-
cación del Programa de EXA-
GRISA, comprando las cerdas
y verracos que ellos me propor-
cionaron. Quisiera destacar
que me resultaron de gran
ayuda los consejos de Antoni
Ochogavía, un directivo de esta
empresa. Desde que algunos
ganaderos pusimos en práctica
sus explicaciones es posible
conseguir hacer negocio con los
cerdos, porque hace unos años
nadie lo lograba».

OVEJAS. La cría de ovejas
la inició Coll en colaboración
de un porrerenc llamado Ber-
nat Morlà. Cuenta el primero
que «cuando éramos muy jóve-
nes nos fuimos los dos a Francia
y compramos las primeras ove-
jas Romanoff que hubo en Ma-
llorca. Son unos animales que
proceden de Rusia y nuestra in-
tención principal era conseguir
un cruzamiento con la raza au-
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tóctona mallorquina. Cuando
hubimos realizado las expe-
riencias conseguimos el tipo de
oveja que se conoce como Fi».

«Fue bastante dificil conse-
guir que los ganaderos mallor-
quines se decidieran a utilizar
este nuevo tipo de ganado. Iba-
mos por las «possessions»,
donde hablábamos con pasto-
res que llevaban muchos años
dedicados a este oficio y les
ofrecíamos probar el rendi-
miento de las F. Aquella gente
no -podía comprender como
gente tan joven se atrevía a dar-
les consejos sobre un oficio que
ellos creían conocer perfecta-
mente y nuestras explicaciones
les sonaban a chino. Finalmen-
te conseguimos que en S'Aval!
comprasen algunas y luego
todo resultó ya más fácil, por-
que si las tenían en Ca'n Verga
se creaba una imagen de con-
fianza».

El tipo de oveja fl da un
buen rendimiento comercial
porque suelen producir tres o
cuatro corderos por parto, aun-
que sólo tienen uno cada año
(normalmente en primavera).
Esto es fundamental para el
funcionamiento de las explota-
ciones de ovino en la isla, por-
que sólo puede conseguirse
rendimiento económico si las
ovejas producen más de un cor-
dero por año.

Los corderos que cruza
ahora con las ovejas Fl son del
tipo lile de France. Es un cor-
dero que tiene como 'cualidad
primordial la de tener un creci-
miento rápido y poder ser ven-
dido rápidamente como carne.
Da además un buen rendimien-
to en la canal.

La carne de los corderos Ille
de France es muy 'apreciada y
en tres meses hace ya 35 kilos
en canal. Es muy importante
para las explotaciones de ovino
conseguir un rendimiento rápi-
do de los animales, porque es la
única forma de que puedan
subsistir.

El tema del ovino es de los
que actualmente preocupa más
a los ganaderos, ya que se está
invirtiendo mucho dinero en
estos animales y logrando algu-
nos avances en la mejora gené-
tica.

Sin embargo, los resultados
positivos de toda la labor que

ahora se está desarrollando tar-
darán bastante tiempo en
verse, pero por lo menos el in-
terés ya está presente.

El gusto por la experimenta-
ción del propietario de Sa Rota
ha sido esencial para que logra-
se reunir unos valiosos conoci-
mientos que ahora puede trans-
mitir a los ganaderos a los que
visita para que compren los
piensos y productos veterina-
rios que él vende.

Nos dice Coll que le hubiera
sido mucho más fácil y que in-
cluso le hubiera proporcionado
rendimientos económicos más
inmediatos si hubiera dejado

UNA EXPLOTACIÓN ADAPTADA
A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO

10
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Calidad
Joan . Sorell

UMEROSOS ganaderos preferirían pro-
ducir un tipo de carne de calidad superior a
la que actualmente sale de sus fincas, pero
no les queda otro remedio que seguir !as
exigencias del mercado, que pide una carne
muy barata.

En el caso de los corderos, se dijo en las
recientes Jornadas del Ovino, organizadas
por la Conselleria d'Agricultura, que !os
productores de Baleares deben criar un
tipo de animal de poco peso y con poca
grasa en su carne para que sea aceptado en
los mercados.

Es obvio que una carne así no tiene ni la
mitad de sabor del que tenía la que hasta
ahora se ha producido en nuestras explota-
ciones y supone también que los ganaderos
tienen en muchos casos que modificar su
sistema de producción.

La Conselleria debería ser más precisa a
la hora de dar según que consejos, por una
parte exigen calidad, idiosincrasia y auten-
ticidad del producto mallorquín, pero por
otra pretenden que el ganadero homogeni-
ce su producto tomando como patrón la
carne de ovino que ahora está invadiendo
nuestro mercado.

A estas alturas el ganadero no sabe a que
atenerse. Lo más fácil es seguir con las ove-
jas de siempre y pasar cada año a cobrar la
prima. Parece ser que este es el camino que
siguen la mayoría, aunque el ejemplo de
Miguel Coll, que se atiene a las directrices
puede hacerles pensar que tal vez sería
mejor el cambio..

11

NA FINCA CON UNA GRAN VARIEDAD DE GANADO EN UN TERRENO DE REDUCIDAS DIMENSIONES DA UN
BUEN RENDIMIENTO PORQUE SU PROPIETARIO SE ADAPTA A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO, QUE PIDE UN
TIPO DE CARNE QUE SE CONSIGUE ENGORDANDO RÁPIDAMENTE A LOS ANIMALES Y TRATANDO DE QUE
ESTÉN EL MÍNIMO TIEMPO POSIBLE EN LA GRANJA. SIN EMBARGO, AUNQUE ESTA ES LA FORMA MÁS MO-
DERNA DE PRODUCIR, MIQUEL COLL NO ESTÁ SATISFECHO CON ELLA PORQUE LA CARNE QUE PRODUCE
TIENE POCA GRASA, CON LO QUE SE DA UNA PÉRDIDA DE SABOR. EL PROPIETARIO DE SA ROTA CONSIDERA
QUE DEBERÍA AUMENTARSE LA CALIDADÓE LA CARNE DE NUESTRAS ISLAS Y ADEMAS EVITAR LAS OSCILA-
CIONES ESTACIONALES DE LA DEMANDA, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UN FORPPA PARTICULAR

de lado los continuos cambios
que ha tenido que hacer en sus
instalaciones y también en los
animales para poder desarro-
llar las experiencias que duran-
te los muchos años de funciona-
miento de la finca se han hecho.

Sin embargo asegura que hoy
en día es muy dificil conseguir
que la ganadería rinda. «En el
caso de las ovejas no quedaría
ni un sólo rebaño sino fuera con
la prima que se paga cada año».

No obstante, la gente que
vive del ganado se ve obligada a
mantener en funcionamiento
sus explotaciones, pese a las
pocas ganancias que con ellas
obtienen, ya que otras indus-
trias como la turística, por
ejemplo, son incapaces de ab-
sorber toda la mano de obra
que actualmente aún está ocu-
pada en el campo y además mu-
chas de estas personas tienen
una edad demasiado elevada
para cambiar de oficio..

NOTA

Aquest reportatge sobre la finca Sa Ro

ta d'En Miguel Coll fou publicat a la sec-

ció Fora Vila del diari El Día 16 de Balea-

res el 27 de maig de l'any en curs.



FINALITZÀ LA SISENA EDICIÓ

"PLA DE MALLORCA"
TERCERA ETAPA:SINEU-LLORET

Celebrada el diumenge	 dia

13 de maig,	 foren 82 els ciclis

tes inscrits per cobrir	 els 60 •

cia respecte al líder, Pere Fer

riol, i es col.loca a mimes dos

segons.

quilòmetres de l'itinerari.	 Va

esser una de les etapes més dis
•

14è.

32è.

40'6.

Rafel Bauz.3

Joan BauzA

Joan Amengual

Juv.

Esp.

Afic.

1

1

1

42'24"

42'44"

44'09"
putades,	 sine) la que més.	 Des 476. Miguel Alomar Afic. 1 46'01"

del principi es va imprimir 	 un 48è. Arnau Mateu Esp. 1 50'01"

fort ritme entre	 constants	 a- 516. Miguel Ramis V-B 1 50'01"

tacs,	 tots ells anul.lats	 pel 556. Rafel Ramis V-A 1 51'54"

pilot de corredors excepció fe- 576. Andreu Mora Esp. 1 52'37"

ta del darrer, a la sortida	 de
686. Simó Modino Esp. 2 01'13"

696. Llorenç Ribas V-A 2 01'17"
Sineu, que va permetre	 que	 el

juvenil-de Muro Gabriel Monca-

das guanyás l'etapa.
	 QUARTA ETAPA: VILAFRANCA

L'arribada fou a Lloret

amb motiu de celebrar-s'hi	 la
	 Foren 82 participants els

Fira de Maig; havent de desta- que partiren i arribaren a Vila

car la magnifica organització franca. Al pas per Muro, tres

d'aquest final d'etapa per part corredors s'escaparen i arriba-

del Club llorita. ren a tenir fins a un minut d'a

El corredor M. Rosselló, ventatge. A partir d'aquí reac

del Sanicalor de Petra, segon cioná el pilot i es reduí la di

classificat, reduí la diferèn- feréncia essent un dels esca-

pats cagat.

Al final Fernández (Jumbo

Tours de Maria) aconseguí la

victòria amb 7 segons sobre P.

Font i 22 sobre el pilot.

La classificació dels llo-

ritans fou la següent:

	66. Rafel Bauz:i	 Juv. 1 28'26"

306. Joan Amengual Afic. 1 28'26"

456. Miguel Ramis	 V-B	 1 35'39"

	52 4. Rafel Ramis	 V-A	 1 35'39"

	536. Arnau Mateu	 Esp. 1 35'39"

	556. Andreu Mora	 Esp. 1 35'39"

72 6. Joan Pons	 V-B	 1 43'12"

746. Miguel Alomar Afic. 1 43'12"

CINQUENA ETAPA: MURO

L'Agrupació Ciclista de Mu

ro fou l'organitzadora d'aques-

ta cinquena etapa en la qual hi

hagué 84 participants

El líder Colombram (Maria)

va sofrir una caiguda al pas

per Santa Margalida i tarda qua
si 5 quilòmetres fins a empal-

mar amb el grup. Després de

constants intents d'escapada, a

conseguiria la victòria i aixi

reafermar-se en el liderat.

Pel que fa als lloritans,

ressenyar el gran paper que es-

tà realitzant el juvenil Rafel

Ramis que en aquesta etapa fou

quart i que, des de la primera

etapa, va tercer de la sevaca -

tegoria.

	4art Rafel Bauzà	 Juv. 1 26'45"

356. Rafel Ramis V-A 1 26'51"

446. Joan Amengual Afic. I 29'54"

456. Miguel Alomar Afic. 1 29'54"
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Va 435 al

sobretot si tenim en compte que

és només el segon	 any	 en	 qué
176. Rafel Bauza Juv. (3er)

corredors del nostre poble par-

ticipen a aquesta carrera i	 el

304.

394.

416.

Joan Amengual

Miguel Ramis

Arnau Mateu

Afic

V-B

Esp.

(154)

(3er)

(	 94)
primer en que ho fa el Club. 444. Rafel Ramis V-A (	 64)

Quant a	 la	 Classificació 504. Andreu Mora Esp. (13 4)

EN QUATRE PARARES

Els nervis produits moltes vegades per aquest

sistema de vida on cada un va de tres qui n'agafa qua-

tre, solen donar un malestar que es transforma en malso

fridesa, una sensibilitat a flor de pell que fa que so-

vint ens estem atacant uns als altres, hi ha molta vio-

lència, perquè el malhumor sol engendrar violència, la

convivència es fa de cada dia més difícil i ens aguan-

tam més malament, fins i tot diria que s'ha perdut una

mica el sentit de l'humor. I certament no hem de mes-

ter res que destorbi la convivència ans al contrari,

l'hem de fomentar, per això m'atreviria a dir: No facem

pagar a ninga la nostra malsofridesa.

Santiago Cortés 
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474. Miguel Ramis	 V-B	 1 29'58"

584. Arnau Mateu	 Esp. 1 37'27"

614. Andreu Mora	 Esp. 1 37'27"

704. Llorenç Ribas V-A	 1 42'20"

754. Joan Pons	 V-B	 1 44 '49"

SISENA ETAPA: MARIA

Maria de la Salut va esser

l'escenari de la penúltima jor-

nada del Pla de Mallorca que su

posa la quarta victòria pel cor

redor local i líder de la prova

Ferriol Colombram.

La jornada s'inicia a les

10 del mati amb 85 pdrticipants

Durant tot el recorregut es pro

dulren constants intents d'esca

pada que foren neutralitzats,de

manera que l'arribada a Maria

fou en compacte pilot de 29 cor

redoro. Cal destacar una altra

vegada l'actuació de Rafel Bau-

za que arriba amb el mateix cro
no que el guanyador de l'etapa.

114. Rafel Bauza	 Juv. 1 27'48"

394. Rafel Ramis	 V-A	 1 31'28"

414. Joan Bauza	 Esp. 1 31'28"

43è. Níquel Ramis V-B 1 31'28"

464. Miguel Alomar Afic. I 31'28"
494. Joan Amengual Afic. 1 31'28"

524. Arnau Mateu	 Esp. I 31'28"
634. Andreu Mora	 Esp. 1 39'17"
694 • Llorenç Ribas V-A	 1 44'45"

SETENA ETAPA: S. MARGALIDA

La darrera etapa de la pre
sent edició se celebra el 10 de

juny a Santa Margalida i torna

tenir com a guanyador al líder

P. Ferriol Colombram. Prengué-

ren la sortida 82 corredors i

a la meta s'hi arriba en un pi-

lot format per més d'una quaren

tena, disputant-se, una vegada

més, el triomf a l'sprint. En

Rafel Bauza fou quart.

4art Rafel Bauza'	 Juv. 1 29'48"

194. Miguel Alomar Afic. 1 29'48"

434. Joan Amengual Afic. I 30'12"

544. Miguel Ramis	 V-B	 I 31'56"

59è. Rafel Ramis	 V-A	 1 36'25"
6 1 6. Arnau Mateu	 Esp. 1 36'32"

68 4. Andreu Mora	 Esp. I 41'18"

754. Joan Pons	 V-B	 1 49'38"
78è. Llorenç Ribas V-A	 1 49'38"

* * *

Com a resum de l'actuació

dels corredors lloritans, podem

dir que ha estat bastant bona,

final, el Club ha ocupat el se-

t& lloc d'entre onze clubs par-

ticipants, mentre que la classi

ficació individual ha estat la

següent (entre parèntesi indi-

cam el lloc ocupat a la catego-

ria corresponent):
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Yal.a4detties
• 51J"de iv Ben Vista

S'altre dia de pagès, un bergantell ben

plantós em va escometre dient-me: "Ben Vis

ta, sa gent estd queixosa de tu, t'haurem

de cantar aquella cange. de "cavallet quan e

res jove", ja no esperoneges com feies", i

inclias me varen dir si tenia por a no co-

brar. Vaig quedar freda. Sa ràbia me sor-

tia pets ulls perquè abans d'esclatar em di

gué: "No t'ho agafis com una cosa personal

però és lo que sa gent diu". "Escolta, es-

trúmbol, i tu on eres quan un missus m'in-

sultava damunt sa revista "Es Pi Gros",quan

un senor m'amenaçava a dur-me davant els

tribunals, quan un altre escampava dibui-

xos on jo estava dins una olla i es negrets

m'envoltaven per menjar-me, o ses esqueles

dient que m'havia morta, o sa carta dun tal

Francisco que penjaren ara fa ben poc pets

bars de Llorito dient no sé quines animala-

des quantre jo. On eres tu, beneitot? So-

bretot, només escric allò que sa gent diu,

allò que la majoria pensa i no és capaç de

dir. Però un al.lotell com tu no m'ha de

venir a dir què he de dir; maldament no sà-

piga de lletra, de beneita no en tenc ni un

pèl, i si vos pensau enriure de mi,anau ben

"etivocats". Va girar cua i no m'ha tornat

dir res. Podeu creure'm: sa gent és dolen-

ta; per separat n'hi ha qualcun de bon al-

lot, per() junts són pitjor que una bassa pu

denta.

LA PLAÇA JAUME I LA PLACA DE LA PLAÇA

Ha quedat més bé que no em pensava. Va

ja una cosa guapa! Aquella estrella dels

vents és un descans pels ulls, i l'enrajo-

lat, i les faroles, i les pasteres... i la

placa. No sé de qui deu haver estat la i-

dea, però esguerrada si que li sortí. Ell

si tothom hagués posat placa a allò que Aa

inaugurat a Llorito, seria el poble de les

plaques: l'ambulatori, la peixateria, el lo

cal de la tercera edat, el camp d'esports.

Em digueren que el batle anava tot empre-

nyat, però no va ser a temps d'esborrar-ho.

Les coses s'han de pensar abans de fer-se!

De totes maneres aquelles floretes e-

ren d'allò més guapo: inclús una velnada de

la plaga de l'Església, veient aquestes flo

retes que En Pedro i En Miquelet havien see

brat, se n'endugué una, amb rel i tot. Fiet,

I si li agradaven!

LA FIRA

Magra, ben magra. No sé per qué diuen

que és d'agricultura i ramaderia si no hi

ha res d'això. Els regidors han de fer un

pensament per l'any Tie ve: o no n'han de

fer -de fira, no de pensaments- o l'han de

fer ben feta, amb tot el que això suposa.

Per fer una cosa on 1'61-lie que hi ha és una

suposada bona voluntat, ho poden deixar cór

rer.

UN BON DINAR

Si senyor; hi eren tots: forces civils

i militars amb les seves dones, i les for-

ces eclesiàstiques, que encara que només

n'hi hagi una té molt de pes i molta in-

fluència. Vaig baixar a guaitar al local

de baix, del Bar Es Pou, i vos dic que ha

quedat una sala digna de fer-hi uns bons di

nars i uns bons banquets. Se coneix que En

Nadal ha gratat davall les rajoles i hi ha

trobat, i si no hi ha trobat esta ben segur

qie trobarà. 
IP"
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Enhorabona pel dinar i pel local:el po

ble s'ho mereixia. A partir d'ara ja no im

portarà anar a cap poble extern a fer el.di

nar de noces o combregaments. Tot un en-

cert.   

si acAs qualcia pic. ts vergonyos el preu

de les cases. Els milions se manegen com

un si-senyor. Això passa des que hi ha es-

trangers per aquí, i tothom suspira a ven-

dre'ls la casa! No sé on arribarem.

On arribaré jo si que ho sé: he torna-

da molt vella. Les cames em fan mal i ja

no puc llosquejar com feia abans. Aviat em

veureu al trast que tenc just entrant a Sa

Comuna, a la dreta venint de Llorito. I veu

reu el lletreret: "Ben Vista, nasqui a Liu

rito l'any ... -no ho vull dir- i va morir

havent rebut...". Al! I pensar que ens ba

rallam entre germans per un trosset de ter- .

ra i tots anam a acabar allà mateix..   

LA MEVA ASSOCIACIO      

Hi estic apuntada, a l'Associació	 de

la Tercera Edat. I ben contenta que n'es-

tic. Ara ja m'he apuntada al menjador per-

qué les coses ben fetes agraden a tothom.

M'han comentat que en volen fer una altra,

d'associació. A lo millor també pot funcio

nar, perquè com que de lo que hi ha més és

gent vella, supós que pensen que d'aquí uns

anys a Lloret només quedaran vells i estran

germ. Jo no em despuntaré perquè he reco-

brat vida des que això funciona i val més

conservar lo bo que tenim.             

EMBARASSOS I NAIXEMENTS         

No sé si vos heu fixat que d'un temps

cap aquí hi ha , més naixements, i ara,més em

barassades. ts com una moda. I això està

molt bé: almanco donen vida al poble. El

més curiós és que això passi des que un au-

cellet se passeja pel poble i fa unes visi-

tes que fan sospitar a més d'un. A mi no

m'ha vengut a veure, però si vengués seria

ben rebut. Ai! Angelet meu del cel i com

donau pa a aquella que no té barram!       

EL PREU DE LES CASES         

Fié posat la meya a la venda. Fa tres

mesos en demanava vuit milions, ara en de-

man vint. Ja sé que no la vendré, per?) per             

PLA D'OBRES I SERVEIS  

A la sessió plenària de dia 4 de juny

d'enguany, el Consell Insular de Mallorca

aprovà per unanimitat de tots els grups re

presentats a laaCorporació el Pla d'Obres

i Serveis del 90, així com el Pla Pluria-

nual d'abastament i sanejament d'aigües.

Pel que fa a Lloret, fou aprovat el

projecte d'abastament i sanejament per un

total de 28.962.301 pessétes de les quals

el CIM n'aporta 23.169.841 i l'Ajuntament

restants 5.792.460.     



La setmana del 7 al 13 de maig, i amb motiu

de la Fira de Maig, se celebra la III Setmana Folies-
portiva. Durant els sis dies es disputaren varis par

tits de futbol-sala i minibasquet, i el divendres ten

gué lloc una sessió de tir amb arc.

La culminació de la Setmana va esser el dis

sabte horabaixa en qué es disputaren, a les pistes de

l'Escola Antònia Alzina, les Finals Insulars de mini-

bàsquet femení amb una destacada actuació per part de

les jugadores lloritanes que quedaren classificades

en tercer lloc.

III SETMANA
POLIESPORT1VA

L'equip de minibasquet remen'

de Lloret amb el seu entrena-

dor, Joan Bonet, i el delegat,

Sebastià Guillem.

Divendres dia 11 de maig fou

presentat, a la Biblioteca Muni-

cipal, el llibre Guia de visita

de la Comuna de ',torito del qual

són autors Pau Bibiloni i Andreu

Ramis.

L'obra, que fa una descipció

prou completa dels aspectes natu

rals, històrics i etnogràfics de

la Comuna, serà pròximament re-

partida a totes les cases del po

ble.  



No podeu creure...
-que la plaça hagi quedat més bé del que al

guns deien.

-que tal vegada sobri la placa... o qualque

cosa escrita allá' dalt.

-que la Fira sigui cada any més o manco i-

gual.

-que s'hi hauria de fer alguna cosa.

-que és ben mal de fer que deixi de ser un

firó.

-que el Club de Lloret hagi estat un dels

que han presentat més corredors al Ina.

-que esperara que aquesta afició vagi augmen

tant.

-que l'Associació de la Tercera Edat funcio

ni tan bé.

-que hi hagi gent que vulgui formar-ne una

altra.

-que això sembli una rabieta d'al. Zotons.

-que de dos mesos ençà no se sent xerrar de

política per Lloret.

-que aix ò és senyal de què cosa es cou.

-que el PSOE hagL tornat guanyar a Andalu-

sia.

-que un dirigent del PSOE digués: Andalucía

sabe quien le miente.

-que l'equip de minib5squet de l'escola ha-

gi fet tercer de Mallorca.

-que la feina ben feta sempre sol donar bon
fruit.

_de) és ben ver

4§it
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PROFANACIÓN

A NUESTRO

SÍMBOLO

En la penúltima revista "Es Pi Gros"

hay un extenso reportaje sobre Sa Liada de

sa Natura. Aplaudo y animo a sus organiza

dores para que este día se celebre en los

años venideros.

En todos los actos de este día mi fa-

milia y yo participamos, siendo uno de los

más importantes e instructivos el recorri-

do a Sa Comuna, pero tuve una gran sorpre-

sa al llegar al Pi Gros, lugar donde se

instalan los cámpings y caravanas.

No puedo entender como se ha podido

ultrajar, autorizar y llevar a cabo que en

Es Pi Gros, símbolo de todos nosotros, tlo

ritans, (me incluyo entre ellos pues me

siento tota/mente arraigada a este pueblo)

se haya podido clavar (subrayo clavar) y

de mala manera, unas farolas. Creo que las

mismas se hubieran podido instalar, consi-

guiendo los mismos resultados en otro lu-

gar o por lo menos en distintas condicio-

nes.

Sé que es muy poca mi fuerza para pe-

dir que quiten dichas farolas, pero pienso

que el organismo a quien compete este asun

to, debería hacer un estudio e intentar

trasladarlas a otra zona.

Pienso que es una obligación moral de

todos los lloritans cuidar, proteger y con

servar al máximo Es Pi Gros, ya que este

árbol fue, es y debe ser para nosotros y

nuestros descendientes NUESTRO MONUMENTO

NATURAL.

Adela

Nota. Aquest article va arribar a la redacció de

Es Pi Gros fa ja bastantes setmanes, poc després

de la celebració de la Diada de Natura. Si no ha

estat publicat abans ha estat perquè no ha apare

gut cap número de la revista.
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T DE L'	
DE	

E

GRE EN OS 
DE LES ATRIBUCIONS CONFERIDES PER 

LA LEGIS	
VIGENT, A PROPOSTA 

DE

	

LACIó	 LA PRO

LA DIRECCI6 GENERAL 
DE JUVENTUD 

DEL GOVERN B
ALEAR

LIC PER
I PER TAU 

DE MILUURAR	
-

TECCI6 ALS MENORS, DICTA EL SEGOENT BAN I EL 

FA POB	
A TOTHOM:

PRIMER.- Es recorda a 

tots els locals públics (d'espectacles 

o similars 
(especial

ment 

sales de festa, de ball, discoteques, 

pubs i bars) l'obliga
ció	pal, po-

que tener de

donar compte de 

la seva realització a l'Autoritat 

Gubernativa i 
la Munici

sant esment especial en els horaris

de d'aquests espectacles, els seus destinats

ari

i en la qualificació obtenguda
	

l'espectacle.

SEGON.- S'adverteixen a 

tots els encarregats d'establiments úblics d'aquesta

	

cIasse l'obligació 

de prohibir l'entrada i/o pe
	 que

dels menors de 16 ans
y

en 
bores nocturnes 

-si no van acompanyats de persones que es responsabilitzin

d'ells- i, en 
tot cas, tant 

en hores 
nocturnes cam diurnes, 

si els espectacles no

són qualificats com a aptes per tal públic.

A més, 

es precisa que la prohibició és absoluta en cas d'establiments 

on es

serveixen begudes alcohéliques.

TERCER. - S'avisa l'obligacfó ron

que tenen aquests establiments de tenir

 be visible

un cartell indicatiu de tal pibició.
	 els menor

	QUART.- 
Es recorda també 

la probibició 
de qué	

s d'edat, de 18 anys, 
en-

	

in i/o juguin als locals dotats amb maquines recte

	 isiblement al
atives de tipus B o C (maqui-

nes amb premi o d'atzar). Aquesta prohibició romandra exposada 

ben v

local.

QUINT.- 

Es fa adverténcia clara de qué la legalitat vigent PROHIBEIX de forma
taxativa vendre tabac o similars a menors de 16 anys, ja sigui a un local o altre

o per mitja de maquina.

SISt.- Pel 
present 

es vol remarcar 
la prohibició 

explícita de 
la legislació 

actual

de qué els 

locals destinats exclusivament 

o preferentement als menors es permeti

fuMar. 

A més, es fa avinent recordar l'obligació de qué 

tot 
local o sala pública

ten- una 
part 

destinada als no fumadors, o bé es prohibeixi fumar en 

tot el lo-

cal.

SETt.- 
L'Autoritat 

municipal vol p
o

sar esment en la vigéncia d'aquesta norma -

tiva 

gels R.R.D.D. 2816/82, 1/94/81, 192/88, 1 l' .M 

de 31-01-1980. 
Les mateixes

normes preveuen que qualsevol
 in

a les aquí advertides se ' sancionada.

VUITt.- Aquesta autoritat posa a l'abast dels ciutadans i dels 

titulars dels es-

	

tabliments inclosos la informació 

que es	 ls

vulgui sobre l'aplicació, denúncia 

o san

ció d'aquestes normes a les Oficines 

Municipa.

I així 
es dicta i mana que es faci 

saber, 

en favor del tenestar dels ciuta-

dans i per una 

major protecció als menors i joves 

del nostre municipi, acomplint

la legalitat vigent. stal

Ho 

dicta i signa, a Lloret de Viegre el nou de juny de mil nou 

-cents no-

ranta.	 EL BATLE,

Amb al suport do

l'Ajuntament de

Lloret de Vistalegre



100 pta/dia

125 pta/dia

150 pta/dia

Locals: Fins a 16 anys

més de 16 anys

No locals:

PISTA DE TENIS dia	 nit

2.000 pta/temporada

Gratulta	 300 pta/hora

Socis:

PISTA MULTIPLE 

Locals:

Torneigs o partits organit

zats. Locals: 400 pta/hora	 500 pta/hora

L'Ajuntament de Lloret jun

tament amb la Mancomunitat del

Pla i la col.laboració de l'As-

sociació de Pares, organitza un

Curset de Natació durant el mes

de juliol, els horabaixes de 16

a 18 hores.

Preu: 1.000 pessetes.

TARIFES OBLIGATORIES 

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE LLORET DE VISTALEGRE

Socis locals: Individual 2.500 pta/temporada

Familiar	 5.000 pta/temporada

	Locals: Fins a 16 anys	 150 pta/hora	 250 pta/hora

	

Més de 16 anys	 200 pta/hora	 250 pta/hora

La reserva de les pistes per als no locals es farà el ma

teix dia. Els preus es refereixen al lloguer de les pistes in

dependentment,del nombre de jugadors.

Qualsevol acte extraordinari que es vulgui celebrar s'hau

ra de comunicar a les oficines municipals amb la suficient an-

telació a fi d'evitar incidències horàries dels mateixos.

CURSET de
NATACIO

A LA PISCINA DE LLORET
111FORMCIO I MSCRIPC10115

rditillTdalelli

UM.WKWWK=WM

PISCINA

Els donants lloritans que reberen in-

sígnies foren:

Deu donacions 

Antònia Bauza Beltran

Maria Vanrell Nicolau

Margalida Gili Munar

Vint-i-cinc donacions 

Maria Gomita Puigserver

Antònia Gomita Puigserver

Maria Miralles Horrach

Amador Bauzd Bauza

Magdalena Beltran Gelabert

Francisca Ferrer Genovart

Antoni Niell 

S'ESTANC
tabas, revistes

papers

germanbat be 3134:mant5

be an  be filallorca
El diumenge dia 10 de juny tengué lloc

la Trobada Comarcal a Petra, a la qual as-

sistiren donants i simpatitzants d'Ariany,
Can Picafort, Costitx, Lloret, Llubí, Muro,

Maria, Petra, Pina, Sant Joan, Santa Marga-

lida i Sineu.

Després d'una missa a l'Església Parro
quial actuà la cora Juníper Serra de Petra
I es procedí a l'entrega d'insígnies acredi
tatives a aquells donants que havien supe-
rat les i deu donacions. Acaba
la vetlada amb un refrigeri per als assis-
tents.
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Ajuntament de Sant Antoni Abat
Ajuntament de Sant Joan
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar,
Ajuntament de Santa Maria del Caml
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feina, TOTS ELS CIUTADANS DE LES BALEARS HI SÓN CONVOCATS
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