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A acuast número hi trobareu

MEL I SUCRE , na 45 Marc

de 1.984. Bollati informatiu

de l'O.C.8. a Sant Joan

Local Social- C/ Nou - 6

Portada - Titella

Tothom ?ue vulgui col·laborar

aus faci de veure algú de l'e-

quia de treball.

i

Tirada actual IGo ex^mnlars

Deobsit -legal - 49- 1.9S3

Imorimeix- Fot Boninas

Preu de l/enda 100 ots

un dais nostres
* \ *col·laboradors T \ j
M/

- Notícies locals, dal que succeeix al

ooble fins a l'hora de tancar el nume EI,

oer l'O.C.3.

- Ajuntament, resum del ois extraordi-

nari del 29- 0/-84, oer Joan Sastre

- Bestiari, els oatits mamífers carní-

vors da Mallorca, a°r Joan noray, joan

moratinos i costia nioorra.

- U semi maratón Sant Joan, organitza-

ció dels actes, oer 3oan Sauçà. -»

- Problemes de lòoica, aoortació de

joan sastre, Joan morey, Joan moratinos,

guillem florit.

- Programa polític d'en camestortas,

poema de Guillan d'Efak

- Campió de sector, breu resum dels

partits de voleibol efectuats per l'a-

quio femení de Sant joan a la comarca

del Llobregat.

- El llibre, ooema de joan marsy comoa-y

- L'endemà, co-nentari sobre la oel.lí-

cula " The day after ", o?r' joan sastœ

- Quatre contestes, una vertadera, aues-

tionari cultural sobre el nostre ooble,

oer ni^ual Comoany Florit

- Programa ds la festa cel Pa i oeix

'- Dades meteorolòci^uas, mes de cener

i mes de febrer, par 3os?o Roig i alum-

nes de l'ascola de Sant 'jcan
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N O T I C I E S L O C A L S

-— Els components de la Coral Sant Joan, juntament amb un

gran nombre de simpatitzants realitzaren el passat dia 15 d'agost la

tradicional excursió d'estiu: Sant Joan - Ciutat, costa deponent fins

a Sant Telm vora la Dragonera. Tot va anar bé i fins l'any que ve.

« El casc urbà del nostre poble s'ha vist modificat, aque's-

tes darreres setmanes, amb la construcció d'una nova plaça a la zona

del Canp i amb una important reforma a la plaça del " pes des porcs" :

espais ajardinats, zones enratjolades, i un surtidor enmig.•

— S'acosten les festes i el programa d'actes ha sortit al

carrer. Malgrat els actes seguesquin la tònica-dels altres anys, cal

destacar:

- Passacarrers on hi participarà el drac de l'ü.C.B.

- Revetla, focs d'artifici i berbena.

- Partits de voleibol, futbol i, carreres de bicicleta.

- Visita de D. Jeroni.

- Comèdia a la Plaça del Camp.

— Arrel de la polèmica suscitada enguany entorn al club de

futbol, -s'ha resolt amb una nova junta directiva que pareix que durà

a ternie el previst per la temporada 82- 83.

— A pesar de l'eixut d'enguany, els ametllers han fet matx,

un gran esplet d'-ametUes; si bé per la propera temporada es diu que no

en feran quasi cap.

— L'Ajuntament d'Andratx va aprovar el projecte d'urbanit-

zació de la Dragonera. L'O.G.B. de Sant Joan conscient de la importàn-

cia ecològica de l'illa, s'adhereix a la defensa i s'oposa a la seva

urbanització. Cal dir també que dia 29 d'Agost a les 17 h a la Plaça

d'Espanya d'Andratx hi ha una concentració per a manifestar- se en a-

quest sentit.

— A finals de Juliol i principis d'Agost va fer un parell

de ruixadotes que serviren per llevar la pols. A continuació detallan

els litres ploguts durant l'any agrícola 81 - 82:

setembre - 77,5 mm març - 105,9 mm

octubre - 23,6 mm abril - 12,5 mm

novembre - 5,o mm maig - 34,7 mm

i desembre - 28,2 mm juny - 14,3 mm

gener - 21,4 ona juliol - 37,8 mm

febrer - 66,u mm agost * - 43,3 mm: -:
i -
•: -;



BASES PE? UN ESTUDI DE LES £ir,£S DE U 'HÇRTA MALLCRCL' IMES

•

3a"*3aina

Aoarca dos significats diferents:

a) Té forma parescuda a un càvec, però amb la fulla m.és

bacqaadrada i quasi un païm d'ampla a la boca

Serveix per caver, omplir senalles, sembrar faves, etz

( variant Arxiduc ) Fig- 1

b) Vendrien a ser els ganxos ( variant a ). Es parescut

a uns çsvilans múltiples0.

Serveix per arrossegar pedres, fems, etz ( variant Ma-

rratxí ) Fig - 2

3anaaino

Eina semblant al rampaina, però de boca més estreta. Se£

veix pals mateixos usos que aquell

?ams£

Es la mateixa eina que els ganxos ( variant a )

Ramnins

Es la mateixa eina que els ganxos ( variant b )

Rastrell

Es una peça de ferro de forma triangular que a la part

contraria hi ha unes corretjades.

Serveix per llevar la terra que s'ha aferrada a la re-

lia de l'arada. Fig- 3

Sembradora

Aoarell m-caric aní: rades crovist d'un caixa amc fo ra ts

aue deixen caure el gra a mida. eue s 'avança .

Serveix osr semarar.
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— Per primara vegada dins la història del nostre noble, pels

principals carrers se va fer una Rua organitzada oer l'escola de Satn 3o-

an, dia 6 de Març. A la vetlada els xeremiers locals delitaren el oublie

de oel carrer.

-- El mateix dia, " darrer dia de carnaval" el oresid^nt de la

comunitat autònoma, Gabriel Canyelles, visità de forma extra-oficial(oer

un sopar de o a r t i t ) la nostra vila. Es renovà la junta directiva de L'AP

local,sortí elegit Miauel Bauçà Salom.

— Pareix ésser que el president de l'APA de Sant ^oan ha dimi-

tit del seu càrrec de manera irrevocable.

-- Esteim en temps de Quaresma i tota la gent del ooble va

endarrer de menjar peix. R la peixeteria del carrer Desert hi ha hagut

trull: a l'ajuntament hi ha firmes de madones santjoaneres

El peixeter ambulant segueix venint a vendre oeix. Corregudes de guàrdies

civils, de municipals, de gent». Dia 24 de Març l'home de la peixetera ha

trabucat una canastra de peix davant el oortal de l'ajuntament. £n una pa-

raula hi h s. " peixet de la mar ".

— Els al·lots de l'escola de Sant Doan, cursos 3er, 43, Sé. Sé

7é i 8é d'E.G.B. feren una excursió per la serra de Haia i 9ntorns.

El oassat 29 de febrer a]_ saló actas de 1 ' a j untament-tin-

gué lloc un inesperat ole extraordinari, an el qual hi faltaren tres re-

gidors, sense cao carresoonsal de oremsa amb un 30! esoectaccr.

— La Caixa de Pensions sembla que aquesta vegada obrirà orsst.

Dia 18 del present tingué lloc al Santuari de Lluc una tro-

bada del nostre arxiprestat, en commemoració da l'any de Lluc. A Sant

3oan no hi va haver tant oe fervor COTI als oobles veïnats, COTI -uecà de-

mostrat oer la poca assistència en relació a altres Doblas.

- - Diuen que"ne hi ha Març sense neu ni Piara da Dau", ja qua

durant la setmana del 5 a 11 neu a la muntanya i molt de fred an al ala.

El passat mes de febrer, en total es contabi litzar^n 49,5 mm i durant

l'actual 82,00 mm



— Aquest mes de març ha. estat propens-en assemblees generals

dia 9 de març assemblea d'afiliats d"AP, dia 10 la de la Penya ript-rista,

dia 17, la cooperativa agricola de Sant Joan, a la seva ssemblsa generai

renava la meitat de la junta directiva.

-- A un cert local de Ciutat es va demanar a un component de

l'equip de redacció d"aquesta revista, si així mateix es venia alguna

revista PIEL I SUCRE.

— Les cadetes del club de voleibol de Sant 3oan, com a•cam-

piones de sector a Barcelona, el oroper dia 13 d'abril partiran cao a la

península per enfrentarse entre un pareli de camaions de sectors. El cam-

bió haurà d'manar a la final.

— El oassat dia 25 hi va haver a Sant 3oan un dinar de cui^n-

tos de tot Mallorca oue feren el servei militar a Africà.

—- En el present any la demanda de subscriocions a 1 'Q.C.B.

de Sant 3oan ha augmentat en un 20 %.

Els foravilers diuen aue amb aquestes bruscues l'anyada

d'anguany ja est! alvada, però els pous encara no s'han temut i.estan

ben avall.

— Les escoles noves de allà d'alt segueixen la seva bona

marxa.

Ja hi ha un altre sooar

i guanyat per l'any cui ve,

n'hiVtres que ho tenen bé

que ja se ooden casar.

Diumenge és es Tuart Diumenge

quart diumenge de cuaresma,

qui no hi veu ha d'anar d'esma

i cui no té aa no menja.

Dia vint-i-sis de Harç

se va obrir la Caixa,

els dobiers son de rebaixa

i se diu cue f e r 2 n oart.

O.C.B.
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Result dal Fis ürtraordinari délabrât s. l'Ajuntar.ar.t de 1?. r.oata vi_
la el dia 29 da faarer passat.

Co-anca la sessió davers las 8,45 dal vaspra, nar.cs.van als ra.^-idors
Prancisco Bover Gelabert, Guillarme Gaya G aya, i Joan 3astre Joonj molt-
poc públic assistent.

1.- Lectura i apro "bacio? si ^artoca, de 1* e r. borrara de la sassió" ai't-ario:
Pou Habida i aprovada per unanimitat j aprofità 1?, äacrataria T» er

recordar als senyors regidors, 1* oblijació" cue tañan £.2. firmar al Lucra
d'Actes totes les sessions a les cual s iian asistit.

2;— Informe del ^résidant da la'Comissió" d* Hi s anda àar.rjLnt l?, li·r··.tirj.p.ció
dais ?r-333v.~;o.~t de 1.933* aprovais, ar.b ?,ntariorit?.t par Ia Comissió .r.i-
cipíO. Ferir.a: r.t « - -»

JtoCplicà lê,. Presidência cue una de 13.3 raons principals da 1,- convo-
catoria dal Pie ürbraordinari, era donar 3^ac~ta compte dels injressos i
despesas da l*e^arcici passat.

jH sr.IIascuida llegí la liquidació" dal Pressupost Ordinari i c/In-*
vérssionõ da l.jSSj aprovada par Ia G.M.F. da 9-2-34« -i pasar da les di-
ficultat/obvies a la comprensió" da tot inforna eóonòbic, s*?.cordà Is en-
tarat par part dels regidors asistants.

3.- Aprovació* dal pro .tacte "Adecuación accesos al cola?io da '3.3.3. da
jan Juan".-

Go:n ja sta fet constar a altres sessions (2-2-34? veure sasun al
"Ilei i Sucra" n2 44)» 3l pro jacta aspira ?. adecentar l'accés a las novas
escoles noves (¿sfaltat, aceres, il.lur.inació, dacoracid. ... ).

H redactor dal projecte D. Loranso Gili Plaquer, prasantà al pras-
supost dal projecte desglosat anb trás fas as:

Pase 1 - 2ot?,1 Pressupost Contrata.? 7«53<5.55cí,00-- "tas
Pase 2 - ° 2 2 3.515.573,50*- ?"33

Pase 3 - " *" " " .- 1.245.44G.,CO'- ptas
TOÏÏAL. . . ! . . - 12.3?3.004,6c*- ptas

La -orinara fasa del -?rojacte s'incloôrà al Pía d*Obras i Servéis (fe
i -i P -ij.. ;-Gír«

a-orova al ^ro^acte ^er unanimitat.

4.- Petició Tal 51?. d"6br-3s. i aerarais da l.?J4.-
La presidencia a::posa liarla i e:rastiva.T.snt 1* i-portaci a da la- o-

brss que s tinada s al punt anterior, i, acabada la brillant 3:cpo3Íci5, s'a-
cordà codificar l'acord da la sassió da 5-1C-G3 (vaura s e sur. al :'"el i
3ucra!T n2 40). relatiu a propostas d^lnclusió d* o crec al PI?, da l.?24,
i sol·licitar; al Consell Insular da l'.allorc-, 1*inclusió' da la 1* fasa
dal ~ro jacta d*adecent?«neiit de ¿as vias d*~,ccSs al 1.0u col.l-a™!. :." 232
a 3or. Juny, i la concessió* d*una, suvanció a fons perdv.t dal Z'/,- dal prejs

n"ar la ^eticif a~b al nrojectataor.ic radactat pal sr. Gili.



5.- Co'.i"ro:.iÍ3 d a ._c o r. 3 i--r. a? ¿ins el -pressupost à* en.~u?,n:r 1''aportació' "v.-
^icin?.! per l'obra "Pista Polisportiva".-

Con recordar, d" altras sessions, l*acondicionamsnt clé la plaça cv.s
ar.cr.ra no ta noi?., sara costejat a parts i.tjuales pel Parlement .VJ.t5n.oni,
3l Conseil Insularii al nostre Ajuntament (iii posarán un poc .íes d*ur.
".ilio i mis cada entitat); i per tal d* a st ar segur às av. 3 l"á.jv.;v:anont
potará la seva part, si Gonssll Insular lia demanat par ascrit (tôt ai::ô
savons la r.or-ativa virent per ?/-.uests nenest-3r^) la jii-tific?.ci5 de ±z
l*a::istància do Crédit al Pressupost ¡.¡yjaicipal par las obre^ incl\»ièas
c.int ^1 Fia.

3%Acordà remetre l'esT/entat justificant, aue hatira da contemplar a
més de la tercera part del total del pressupost (unes 1.5CO.OCC p'':3s),
al patient de la redacció del projecta, unes 133.COO ptas, ja cv.3 ar_v.3ct
lia dresser coste-'at eicclusiva.Tient par 1* Ajuntament.

Acabats els punts de Inorare del dia ( recorden oue als ?lss ü:tra-
oriinaris no hi ha lloc a precs i prs.juntts), s^aineca la sessió" un poc
passades les 10 del V3spre.

joan sastre jo?n

"ota.- Com oue a l"h.ora de redactar acue s t tente encara no estava r..-rov?,-
da l*act.?, ofici?,! de la sessid, aouest rasu-, pot ésser sotmès ?. futures
correccions, si pertoca.

•.Sesia«-;-'. ;Í-*:¿SH
' ~ '̂t -̂.t,|""V5¡9

*t' "'At;ïm4.!i
'•• P Ip î

» ^è4tí̂ ^M!\im*
i^" .-•̂  >

* >:> ::- *f
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La geneta ( genetta genetta ) és un petit mamífer carní-

vor de la família dels vivèrrids. A les Balears es troba a Mallorca, Ca-

brera i Eivissa.

Es una espècie d'origen africà i la seva distribució i

expansió actual data de temos recents. Sembla que fou utilitzada oels

moros oer a netejar de rates les seves cases, igual nue ara ho són els

moixos. Si bé, i degut segurament a la forta olor a mese nue desprèn la

geneta, el fèlid li guanyà el beneplàcit de l'home modern.

Animal molt àgil i gran caçador. Les cames de davant (més

curtes que les de darrera ) tenen ungles semiretràctils cue no li -ser-

veixen per gratar. Coa molt llarga i gruixada, emprada com a timó i ba-

lança quan corr o bota. La marxa semiplantígrada de la geneta denota pri_

mitivisme dins l'escala evolutiva anintal.

Considerada com a alimanya i enemic del pagès, oer ^ue a

vegades ataca galliners o colomers. En general té un espectre alimentici

molt ample: vegetal-s, rèptils i petits mamífers ( els conills no^solen

entrar cuasi mai a la. seva dieta )

Animal nocturn,

així ho demostren les ouoil—

les verticals, aue recarr du-

• rants les nits els mateixos

itineraris que coneix a la

perfecció. Sol defecar agmpre

al mateix lloc, on hi arriba

a haver una gran ouantitat d'ex-

crements .

Des de fa temos- hi ha

hagut interferències entre la geneta

i l'hom?, aquest la vol caçar oer

llavors embalsamar- la o f=r- la

barallar amb un ca desorés .

d'haver- la tenouda tancada

un oarsll de dies dins una aàbia

í .
VvHsVl,

*• v ' - l'*'V-"l·\
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sense menjar, per debilitar- la

La coloració del seu pelatge és

grisenca amb taques negres- ( n'hi ha de totalment

negres ) el qua li oermet un bon mimetisme

entre el sotobosc. Orelles bastant gros- f*

ses i mostatxos amples pel tacte.

Fa niu dins troncs

buits o dins buits naturals. Sembla

que es oot reoroduir al llarg de tot

l'any, si bé és normal durant abril-

juny o stembre- novembre.

Un mart i una geneta

s'enfilaven per un pi,

i sa geneta va dir:

-¿ Vols nue t'estir sa coeta

El mart ( Martes martes^,

és un altre petit mamífer carnívor

típic de les zones muntanyenques

de Mallorca ( Serra de Tramontana

i serres de Llevant ) i de Menorca,

on arriba a ésser més n- mbrosa que la geneta i comoeteix amb ella.

Es una animal cue té una agilitat extraordinària oer anar

oer damunt els arbres, per oassar d'una branca a l'altra o o?r enfonyar-

se dins una encletxa. Se diu nue la femella pot passar o?r forats de

5 cm de diàmetre i el mascle si són de 6 ó 7 cm ( hem de tenir en comot?

oue és un animal d'uns 2 Kg de pes, però oer allà on oassa el cao, oassa

tot )

La seva alimentació és omnívora, si bé té orefer^ncia

pels -etits Tiamífers, aucalls i vegetals, sobretot <?ls fruits ce l'este-

oa de mart ( Cneorurn tricoccon ), cua o-odam veurà en els excrements cue

deoosita generalment da.-nunt una oedra del seu itinerari.

De color marronenc oar tot el cos, menys una taca a la

çarqamella nue oot variar des de color blanc fins a taronja fort. Els

seus hàbits són bàsicament nocturns, si bé també oot circular d ̂ dia.



Aquesta espècie viu també a l'Europa Central i en el Medi-

terrani, però manca a quasi tota la. superfície de la Península Ibèrica,

on només es troba a les ragions de més al nard. També viu a l'illa de CÒ£

sega, Sardenya i Sicília.

Sembla que l'època de zel té llo'c durant l'estiu. Al cao

d'uns 280 dies, donen llum a una o cine cries, si bé la gestació real

és d'unes 9 setmanes ( la implantació de l'òvul ja fecundat a la alacen-

ta està molt retardada.

A 1 'illa d'Eivissa hi vivia una altra espècie de mart

( Martes foina ). Actualment no es sap si en oueden o si n'hi ha de l'es-

pècie anterior.

El mostel ( Mustela nivalis ) és un petit mamífer carnívor

de la família dels mustèlids. A les Balears es troba a Mallorca i Menor-

ca. Ells mostels mallorcuins són de tamany relativament gran comparat amb

altres ( pesen uns 200 gr )

De cos allasgat i -molt àgil, té la part superior de color

terrós i la part inferior blanquinosa.

Es un animal d'hàbits tant nocturns com diürns. Fa la llo-

riguera normalment en el marges,o munts de pedres ( a Sa-rdenya el coneixen

popularment com " sa madona dels marges ". Té una alimentació variada que

consisteix normalment en: rosegadors, aucells, rèptils, insectívors, sang

Per matar un conill, el mossega pel coll i si oenja pegant- li estretes

fins cue es mor.

No es coneix massa bé la seva sistemàtica i cueden oer a-

clarir molts de arobLemes, com poden ésser la proporció de sexes, la ma-

jor o igual activitat dels mascles, l'alimentació dels dos sexes, repro-

ducció ( els petits neixen

normalment cap a març- abril

i les cries per part. varien

de 4 .a 8 )

Són animals molt

territorials i poden deixar

de reproduir- se ~uan la

densitat de oreses és massa

fluixa.

per Joan moray, Joan

moratinos i cosmo nigorra



Diumenge, 8- d'Abril de 1.984

V SEMI MARATÓN SANT JOAN

Organitzg Club Sant 3oan de voleibol

Programa de carreres

N£

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Sortides i arribadas davant l'ajuntament.
Hora Categoria Any naixement

9,30

9,40

9,50

10

10,15

10,30

10,45

11

11

11,20

11,40

11,45

11,45

Inscriocions

mini femení

mini masculí

benjamí femení

benjamí masculí

aleví femení

aleví masculí

infantil femení

infantil masculí

juv/ sn il- senio r-
f emení

juvenil masculí

veterans masculí

júnior

sènior

76-77

76-77

74-75

74-75

72-73

72-73

70-71

70-71

69 i ant.

67-68-69

44 i ant.

64-65-66

.63 a 45

Distància

600 m

800 m

800 m

1.200 m

1.200 m

2.000 m

2.000 m

3.000 m

3.000 m

4.000 m

4.000 m

10.000 ip

10.000 m

Par correu, a l'escola graduada mixta Sant Joan

Per telèfon: 526132 i 526101 de 19 a 22 h, o també a Soorts

Marathón ( Biel Coll ) al telèfon 469269.

Se oodran inscriure o recollir dorsals a l'ajuntament de Sant

3oan mitja hora abans da cada carrera.

Trofeus i medalles

Trofeu als tres primers classifi-cats de cada categoria

Medalla del 4 al 15

A la carrera sènior masculí hi ha trofeu per els 6 primars i

metralla fins al 25 ( probablement més )

Hi haurà qramis per als locals

Hi haurà cegustació gratuïta AGAP1A i La Casera p<=r als oarti-

cipants. Els trofeus i medalles se donaran al final de cada carrera. Hi

haurà dialoma per a tots els corredors.
Joan Sauça



PROBLEMES

l - 3o tene si doble de l'edat que tu tenies ouan jo tenia L'e-

dat que tu tens.Quan tu tendras l'edat que jo fcenc sumaran 126 anys. Qui-

nes edtats tenim ?

2 - Ens trobam l'any 2.043, a la vila de Sant Joan. Per pri-

mera vs-gada des del llunyà 1.984 ha plogut tant que hem quedat incomuni-

cats. Com que la gasolina ja fa temps que s'acabà, no podem rebre ajuts.

Estam totalment aillats. Per a acabar de fotre l'eixida s'ha declarat u-

na malaltia que és pren per contacte amb un malalt o una cosa tocada oer

aquest. Resulta que els símptomes no as manifesten fins un aarell de set-

manes dasorés del contagi.

La regidora de bauxes i devertiments ha tengut un terrible

accident de bicicleta. L'hauran d'operar tres metges A- 133/ 4 -PF1, '8- 441/

7- PN i C - 823 / 9- PM, un després de l'altre. Però a la unitat sanità-

ria només hi ha 2 parells de guants esterilitzats. No volen operar sense

guants per pot de la por, ja que qualsevol d'ells o la pacient podrien es-

tar contaminats.

¿ Com ho faríeu vos, intel·ligent lectoT del S XX, per què

tots tres puguin operar, sense perill, tenint en compte cue tots han d'u-

sar les dues mans ?

2 - Una ciutat groga i roja

doblada pel Temos en temps;

fa ja mil milions d'anys

pua la ciutat tenia
.

les dues quintes parts

del temps oua? el Temors tindrà

quan hauran transcorregut

altre cop mil TI i 1 i o n s d'anys

Podrí?u calcula'r

l'adat de la ciutat ?

SGLUCIuNS dels oroblemes anteriors:

hi ha 8 segadors

/ 1 •• /
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\t •
s /\ oart ~ue fa
' K / I

cada segador

en un dia



P30CaAI.IA POLITIC

IT£1 CAM3STORT3S

Avui ses penes só"n nortes
i no han de ressucitar
mentre pugui comandar
el glorieis Ganestortes.
Avui me donau sg vara
i ¿o l*agaf aolt content i li diré a sa gent:
P3H. COKAîTDAa SS MESCSI CA2A!

3s política quan fan riuxe
als bufons fan competenti¿
ido jo, en corresponderei,"
as faig-polític... i a viure! De GCILL3H ITZHAK
Ho sé llegir ni escriure Revista "Lavativa",
però tene "bon sentit crític: . na 2, Gener, '84
D3TXAH3 33 332-PCLIIIEC Mallorca
31 3LL3 S*ASUR3I D3 F3a 3IU33.

3s polítics no se compren!
3s polítics no se venen!
Tampoc ses gerres no es trenquen
i es vidres prias no se- rompen!
Ara vos dic de ton cor
aue no roben, doblerons
i encara ito diré mSs fort
-si amb ni en fan partionst

Amb tota sa meva cianci/
una, cosa vos puc dir:
si en deixau comandar a mi
no hi trobareu diferencií
Prometré" à prometré
perquè prometre no o'oliga.
Quan es vostro vot tendré
a tots vos faré sa figa.

Després d* ompli» bé es gavat̂
aniré a passejar
i passaré pes despatx
només per anar a cobrar.
Jo seré es defensor
de tots es bons ciutadans:
con que jo som es millor
per mi sol ser?̂ - es guâ -rs.

Tancau finestres i portes!
Q ep li u. ciutat de cançons!
I oïu ses conianacions
oue vos dana 2a. Ganestortes
"5 •• T T ' T ' TTT T •"* " rTr! ' TT f.-ï* 1,11-!• J j ^jjV_iO J. v.-u; _„u l

perquè... arriba una Qorena
más llarga que no us pensau!
"líe dicho?"



CAflPIO DE SECTOR================

.

El club de voleibol femení de Sant Joan ua anar a Barcelo-

na com a carnaio i representant de les Balears (categoria cadete) oer

a disoutar la fase de sector pel camoionat d'Espanya.

Els dies per jugar els partits són dia 10 i 11 de Març

contra els segUents equips:

- Salesianes (Barcelona)

- Sant Pere i Sant Pau (Tarragona)

- Les Alzines (Girona)

El Sant Joan va jugar a dos palau esportius diferents,

primer i tercer oartit a Esplugues de Llobregat i segon partit a

Cornellà. . .

El primer partit que se va disoutar va ésser contra el

Sant Pere i Sant Pau, representat de Tarragona. El resultat va ésser

favorable a l'equip de Sant Joan, que va guanyar per un rotund tanteig

de 3-0 (15-3, 15-2, 15-1).

El segon partit el va disoutar contra el reorssentant de

Girona, Les Alzines, i les santjoaneres guanyaren oer un clar 3-0

(15-7, 15-9, 15-2).

el tercer i darrer oartit contra les Salesianes de Barce-

lona amb un resultat final de 3-1 (15-5, 15-6, 14-16, 15-4).

Per tant, el Sant Joan cueda oroclarnat camoió del sector.

jugadoras ; Cati Jaume, Maria Munar, Cati Bauca, Antònia Fontirroiç,

Maria Comoany, Margalida Matas, Maria Cormany, Antònia Gaià, Margali-

da Bauçà i Margalida Gomis.

Entrenadors; Bndreu Gelabert i Rafel Bauçà

JOAN BAUÇA U;AQUER



EL LLIBRE

Sé' d'un llibre

que té una cançó.

Prest hauria d'acabar !

Nit de turbulents trons inconscients,

del cant apocalíptic

de tabús ancestrals,

de llums qua no brillen

dins prostíbuls laberíntics,

de brúixoles fosforescents

que d'esma em fan anar,

de camuflats desitjós del plaer

amagats davall nocturnes visions subconscients,

de sons guturals

de negres instruments

que no sonen

la cançó que jo vull,

de la mà que no m'agafa

que no m'agafa , ni m'agafa !

oue m'astreny , i m'estreny !

aue me vol , i me vol !

d'històries que s'han d'oblidar

que no s'obliden ..., ni s'obliden !

i d'altres aue s'han de crear

que no se creen ...., i se creen ¡

d'una nina

cue m'estima , i m'estima !

Quan acabarà ?

j c an moray comean y

hivern - 84



"L* 3 u D j :: A"

Ac u 2 s t mas de febrer 7-.ssr.-i;, 3 'estrerA ?. un oir.3 d3 Ciutat la -?o_
1emica nel.lícula 'The dar after" (l* 3i-.dar.ii?,, "31 dir, después"), cua 2*
s* h?, fet fañosa a r so. ¿e les fulminants reaccions de panic cue provoca •
a tota ITord-América la seva estrena a una cadane, privada de -77.

Cor, quasi tothom ¿3. sabrà el tema central de la pel·lícula 33 l* er:
plosiò" d%ur.33 bombes atòmiques damunt una ciutat
d*33.UTJ., i dols efectes d* acuestes e::plosions a' .za*,^ ' ' >V~v
la població* supervivent, i molt de passada a la &¿^~ fâ
liatura. 3*ha de dir cua ha tomat un important c_k ^̂ "' k&̂  .
vall de batalla per molts de grups Ecologistas i
Pacifistes d" arreu del món.

A pesar cue els entesos diven que no és moĵ
ta cosa con a pel·lícula, i cue el seu é:cit comer
cial radica en la cruesa i veracitat de les seves
imatj-es i situacions, dcSna una idea bastant real
(se.-ons molts investigadors aneara queda, enrera
ar.b els desastres cue mostra) de la nefasta situa
ci5 c,ue pot crear una guerra nuclear, tal volta improbable però no tan
imaossible com molts pensan.

Cercant dins la menoría podem trobar molts altres títols de bones
pel·lícules cue tracten el r.ateiic tema, totes elles amb un estil dife»
rsnt: "Johnn7 cogió su fusil", "Apocalipsis noi;", "Hair", "Iliroshi.r.a
mon amour", ...

Ho intentaré fer una anàlisi profund de la pel·lícula, antre altres
raons oerçjuè no ma consider capacitat iser a fer—ho, nor.ás einosará un
pensament, que ràpida i contundentment recorre™al el meu cap, el vespre
cue vaig anar a veure-la:

ui cas d*haver-hi una confrontació" directa entre les dues {çrar.s
potències 33.UU. i ü.?.. 3.3., passaria molt de temps (.7.33 del cue mos i_

maginan) abans cue als russos ò els ameri-
cans del nord vessin passar als míssils nu
clears enemics xiulant per damunt els seus
caps; .j" s* han cui dat bé tar-t els una com
elí altres de posar un lloc entremig cue
els permeti mesurar prèviament les seves
•£* — -^ -•- T -»I07CCS« — SLwH^rSiÜ?—33 ?, ^ 3 T.^S 3— J.O 3 ÇO 3~33

- f T« . S * * " 1^'*' ff\ ' ~ ~ • ^no v?zi o5. '- 3r auto ~— —a 1 O ¿A.., ^?r auto
hi ha el .MEr.cta de Tarcòvia". p^r ai::ò he-
ile :V.v:t-r molt del3 r_--.i mos diven rus ~i. ^
tram pìer.3^-ent a l"Q-j.U: (;-. hi torii m -^n pou
'•l ir^·ï·^í^j a «• *|j *^ T* *i '"^ "~ ¿ ̂  "̂  2 ~™ 127 ̂  •

; •^•-> 0*1I Is que els cui diven ainô. o estira. 3cuivo c.-.t 3, o
sos crea-3, o tenen mal p23 c-p i no saben ou3 diven, perçue... dirr.u-
m.3, ¿cuina raó lògica hi h?, per a entrejr.r une hor.es (soldata), v^is dç_
blsrs i un mat srial de guerra a una nació d*aàla ds^à la mar, perçut
f-cin lc, ^aerra damunt Jaropa amb una altra nació de l'altre cap_de món,
cue contestarà amb la mat3Í~a tàctica?, ¿per'cuè hem de deixar cue nr.s



senr'ors totalnsnt externs a nosaltres es
devertsi::in i posin en perill la nostra
e::istarici?, i íelicit-.t per ella poder j£
i>,r elo seus joruats?; per cue lasa ¿e
consentir tot ai:-:ò?.

Por e,Cr?/oar vjj.1 recorcLr-r •unss ~5?,rou.—o.-f

los r.tri'ouides a Albert 3inst3Í:i, r_-j.e sur
1211 a la pel·lícula: "La tercera guorra
•nur.ítial no sé com serà, la eue sÎ3sé con
serà és la cuarta: ar/b pedres i Barrots".

Esperen no arribar a saber nai con
serà la tercer?,.

.<£^



QUATRE CGNS-TESTES, UNA DE - VERTADERA

l - La Caixa Rural de Sant Joan fou la primera que as funda a Mallorca

1 una de les primeres a l'estat espanyol. Sabríeu dir quin any esser fun-

dada .
— 1.874

--' 1.898

— 1.945

— 1.903

2 - Si hom parla de la ja difunta noble dama Margalida de l/erí i Fortuny,

de quina possessió era senyora ?

— Sa Bastida

— Maià

— Els Caldersrs

— Son Grondo

3 - Documenta, era una revista de Sant 3oan editada per 'l'ajuntament en

una èooca determinada. De quin període es tracta.

1.868

1.962

11928

1.941

1.873

1.957

1.933

1.947

4 - Ma "Cecilia de Solanda" és una drama històric del sellerie Guillem

Colom i l'estrena del mateix es realitzà a Sant 3oan, ^uan ?
• . . .

— 2 de novembre de 1.945

~ 22 d'abril de 1.945

-- 22 d'abril de 1.983

— 17 de cenar de 1.952

5 - El sindicat agrícola catòlic és la continuació d R la Caixa Rural

Sant 3oan. 2uin any as orodueix aquest fet ?

— 1.945

— 1.935

— 1.931

— 1.919

6- L'autor ce la lletra d 9 l'h inné a Sant Joan és 91 "n a t a i x qi_=> el de ]a

lletra a la í'l are de Déu de Co.nsolació. De cui es tracta ? parg p ^ rinar(j

:"1ituel Gaià Sitjar - jrsap Rosselló i C.rdinas- Franc-sc Cliv°r Cliv-r
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Q U A R T D I U M E N G E ***&'

Organitzada i patrocinada per l'Ajuntament de ufllll UÜ3I1 i amb

la col·laboració de la Parròquia i diferents entitats del poble.

Diumenge, 25 de marc
A les 6 de l'horabaixa.—La Banda de Cornetes i Tambors del

Centre Cultural, anunciarà el comensament de les
Festes d'ES PA I ES PEIX 1984.

A les 6 i mitja.—En el saló d'actes de l'Ajuntament. Pregó de
Festes que pronunciarà el Professor Gabriel Fieras Salom.

Actuació de la Coral Infantil de Sant Joan i del grup de
música d'Aires de Pagesia. Al final actuació conjunta.

Repartiment del Programa de la Festa del QUAHT DIUMENGE.

Dissabte, 31 de marc
A les 7 i mitjó de l'horabaixa.—Tresca-viles per la Banda de

Cornetes i Tambors del Centre Cultural.

A les 8.—A l'Ajuntament, inauguració de l'exposició de foto-
grafies del poble i d'autors locals i dels cartells
presentats al concurs.

A les 10.—VERBENA, 5 hores de ball i sarau, amb les
orquestes: EBANO - PEP.ONE - VOLTORS

Servei de panades i altres que menjar i beure.

Diumenge, 1 d'abril
A les 10 i mitja. —Al Santuari de Ntra. Sra. de Consolació.

Ofrena de flors, amb el lema: FLORS A LA VERGE.

A les 11.—Missa Concelebrada, amb sermó a càrrec de l'Il.lm.
Sr. Mn. Bartomeu Vaquer, Vicari General de la Diòcesi.

A la sortida, a l'explanada balls mallorquins.

A les 3 i mitja de l'horabaixa.—Passa-carrers per la Banda de
Música de Montuïri, i tot seguit concert en el Santuari.

A l'intermedi proclamació del Veredicte del XIII Certamen
Poètic VERGE DE CONSOLACIÓ, lectura de les
poesies premiades i entrega'de premis.

A les 7 i mitja. — A la plaça, ball de bot. Participaran músics i
balladors de l'Escola de Ball, Card de Sant Llorenç,
Son Corrió, Esclafits i Castanyetes d'Artà, Aires de
Pagesia de Sant Joan i fothom qui vulgui.

wwi-vwwwwvvww

AL SANTUARI HI HAURÀ SERVEI DE PANADES

PER COMMEMORAR LA DIADA



~—~vr~;' T-

• _s ti» »3».^ «oxxvri.. » •* -NIO t-cc . *

l T

3S£3^£;

^^

5^

^sus-y 1 \_v . ' >^ * -t.

&£l ' u* *^^

y im '^-js-T^-rs.tieA-yTcrg^arr:

t n-1

S»-g^riir|ditp:

s
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Aquestes dades meteorològiques han estat observades a l'es-

tació de l'escola de Sant 3oan pels alumnes de 8é curs

La lectura, els dies que es realitza, es fa semore el mig

dia entre les 12i les 13 h, són valors ountuals.

INTENSITAT DEL VENT

Com que no es dispon de anemòmetre, aquests valors són poc

subjectius, no obstant això, intenten representar la variació d'aquestes
•

variables:
0 - no fa vent

1 - vant suau ( mou fulles i brancuetes )

2 - vent fluis ( mou arbres oetits )

3 - vent fort ( aixeca pols )

4 - Went molt fort ( arrabassa persianes i teules )

FASES DE LA LLUNA

GENER FEBRER

Lluna Nova 3 1

Quart Creixent 11 10

Lluna Plena 18 17

Quart ninvant 25 \ 23

HORES DE 3GL

Durant el Gener el dia s'ha allargat; de dia 1 d°. gener

( 9 h 3Q min ) fins a 31 de gener ( 10 h 4 min ) 34 min

Durant el mes de febrer s'ha allargat; de dia 1 de febrer

( 10 h 7 min ) fins a 29 de febrer ( llh 15 min ) 1 h i 8 min

HUMITAT

S'observa que aquesta variable té valors bastant baixos, à

resoecte cal dir cue corresoonen al moment cel dia an aus la temperatura

és més elevada

PRESSIÓ - ESTAT DEL TEMPS

Es oot observar a les gràfiques la correspondència que hi

ha entre les pressions baixes: estat del temps nuvolat o oluja oer una

part; i les pressions altes i el temps clar.




