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NOTICIES LOCALS
- E>ia 28 de setembre tingué lloc l'habitual motocros de Sant Joan, organitzatperla Penya

Motorista. L'assistència de moters i admiradors fou bastant notable.

- El mes d'octubre ha estat un mes molt plujós. Ha Sant Joan ha plogut més de cent cinquanta
litres, però per altres Uocs ha fet brut Devers Calvià hi va haver inundacions i a Sant Llorenç l'aigua
se'n va dur un cotxe amb una persona a l'interior. A Sant Joan no hi ha hagut aquests desastres, però
al revolt de Son Costa va caure un trossot de marge i els nostres torrents encara van ben plens. Enguany
sembla, si tot continua com fins ara, que superarem les mitjanes anuals de brusca.

— Dia 22 i 23 d'octubre vengueren els recaptadors d'impostos. La gent s'acaramullava per
pagar Ia contribució. I tothom va poder comprovar Ia lentitud manifesta dels cobradors. Pareix mentida
que Ia gent encara perdi tot el matí fent coa i que a hores d'ara no n ' hagi domiciliat el pagament a trávés
del banc.

— Dia 27 d'octubre hi hagué Ia inauguració real del club d'esplai de Ia tercera edat. Per a això
hi hagué una bunyolada i una baUada per als socis.

— Aquest mes passat k Parròquia ha fet Ia campanya de recollida de paper i de roba vella. La
fundació DeixaUes passà a recolür Ia gran quantitat de gènere que s'havia pogut recoUir.

-Dia21 d'octubre fou les Verges. Hi hagué serenates, encaraque recomanaríemque assajassin
una mica més per als propers esdeveniments. També hi hagué bunyols i orellanes per a aqueUs que es
volgueren gratar Ia butxaca, ja que les nostres bunyoleres en feren a balquena i a bon preu.

—La Mancomunitat del PIa i Ia Caixa organitzen un curset gratuït d'informàtica per tots aqueUs
que vulguin conèixer un poc el món de Ia informàtica. Si voleu més informació passau per l'oficina de
laCaixa.
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— L'associació de Ia tercera cdat ha organitzat un campionat de truc per tothom. Tots aquells
que tenguin juguera que facin de veure qualcú de Ia directiva.

- El Tres Dos va organitzar una esclata-sangada a Artà. Abans que se'ls menjassin els havien
de trobar. Ara, encara no sabem si passaren molta talent o en pegaren una bona panxada.

— El batlle ens va dir que el pacte entre el PP i UM encara no s'havia realitzat. EIs del PP també
diuen que no hi ha res fet, però Ia reah'tat és que el senyor Mesquida anirà de número u del PP, segons
el criteri del president Canyelles.

- Una sèrie de santjoaners, entre els quals podem anomenar en Joan des Sabater Coix, en
Miquel Mena, en Toni de sa botigueta, en Miquel Peremates..., participen en un torneig comarcal de
dames, que té lloc a Vilafranca. Esperem que els resultats els siguin favorables.

— Avui encara no som dia 16 de novembre, però diuen que dia 16vendra a Sant Joan n'Adolfo
Suarez. No sabem si Ia visita serà com Ia darrera que ens havia de fer. To be continued al pròxim número.

- El nostre magnífic Ajuntament no vol pujar Ia contribució rústica si el Parlament espanyol
aprova l'augment del cent per cent dels valors d'immobles de rústica. Així s'establí al darrer plenari.

- Afarrau-vos fort. Hem sentit a dir a alguns al.lots que estaven a punt de fer-ne qualcuna Ia
frase següent: "Ves alerta que sortiràs al MeI i Sucre". Aviat serem més conegut que el Mascle Ros i
el Foch i Fum. Evidentment, els al.lots deixaren de fer Ia malifeta.

En Memòria d'en Toni Jaume i Ginard, "Jordà",
que morí dia 28/10/90

Quan fuig un ser estimat En Toni era generós
d'una mort inesperada i per tothom s'interessava,
els qui queden afectats En venir a recoir sang
se senten desconcertats era es primer que hi anava,
una Uarga temporada. Era molt servicient
Que Déu l'hagi perdonat i de fer favors s'agradava,
i al CeI tengui posada.

En poc temps mos n'han fuit dos,
deixant trista despedida.
En Toni i na Catah'na
han fuit sense dir-mos Dios
tots dos de mort repentina.
Esperam Verge Maria
que els hagueu recoït vós
i que noltros en tocar-mos
tenguem Ia vostra acoïda

Catalina Jaume Ginard
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L1ULL DE VIDRE

La qualitat de vida no només té els diners com a indicador; per viure bé, s'ha
d'estar bé allà on es viu, hom ha de poder gaudir de tots els sentits: Ia vista
(bells paisatges foravilers i vilatans), l'oïda (sentir més ocells que no motos
renoueres), eltacte (podertocarterra i fulles en lloc d'asfalt i totxos), l'olfacte
(ensumar bones olors en lloc de pestilències), el gust (poder menjar aliments
frescs i no llaunes de fora-mallorca).

Tot això ve perquè l'ajuntament s'ho pensi dues vegades a l'hora d'instal·lar
les capsetes que serviran per amagar els comptadors de l'aigua potable, no
fos cas que passàs com amb les capsetes —i tota Ia tropa de fils— de Gesa,
que ens han desgraciat nombroses façanes de Ia rtla i, en conseqüència, ha
destrossat el paisatge urbà en què nosaltres, eK santjoaners, vivim.
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AJUNTAMENT
Resum de Ia sessió extraordinària que tingué lloc el 6 de novembre de 1990

La sessió començà amb déu minuts de
retràs sobre l'horari previst No hi assistiren els
regidors Francesc Bover, Arnau Company, Joan
Matas Gayà i Arnau Gayà.

1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de Ia sessió
anterior.
2.- Aprovació provisional de Ia proposta de
modificació de crèdits pressupostaris.
3.- Aprovació de les liquidacions de recaptació de
1989 i Ir. semestre de 1990.

4.- Coneixement del projecte d'increment dels
valors catastrals de rústica.
5.- Aprovació del projecte de complements de Ia
Casa de Cultura i petició de Ia seva inclusió en el
programa d'inversions culturals 1991.
6.- Concessió de subvenció a Ia Penya Motorista.
7.- Execució del projecte d'abastament d'aigua Ia.
fase.
8.- Execució dels projectes de pista de tennis i
vestuaris del poliesportiu de Ia plaça de Ia
Constitució.

MiquelCompany

La sessió començà, com sempre, aprovant per
unanimitat l'esborrany de l'acta de ta sessió anterior.

El segon punt de l'ordre del dia era l'aprovació de
Ia modificació de crèdit sufkient per a fes partides
següents: pensionistes, material d'oficina, telèfon,
medicines, ta compra de 4 ventitadors i Ia de 1000 cadires.
Aquestes dues partides no tenien cap assignació
pressupostària.

També s'aprovà ta liquidació de recaptació del
darrer trimestre de l'any passat i del Ir semestre de l'any
1990 (3r punt).

En quant al quan punt, ta secretaria informà de
l'escrit del Centre de Gestió Catastral i de Cooperació
Tributària en el qual es donava a conèixer el projecte de Uei
dels Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 1991 i en el
que es preveïa un augment del 100% dels valors catastrals
de rústica, Ia qual cosa implicava que si s'aprova l'augment
previst per part del partament espanyol i l'ajuntament
mantenia el mateix tipus de qüota del mateix any passat, ta
contribució -ara anomenada valor de béns inmobles-
augmentaría el doble.

En aquests moments, l'Ajuntament té un tipus de
qüota del 0'61 sobre un mínim establert per ta Uei del 0,30.
En conseqüència i per tal que aquest valor no s'incrementi,
l'Ajuntament acorda rebaixar el tipus de qüota del 0'61 (ara
vigent) al 0'31 mentre el govem de l'estat mantengui ta idea
d'augmentar el valor del béns inmobles de rústica en un
100%.

L'Ajuntament acordà, també, aprovar el projecte
de complements de Ia Casa de Cultura i ta seva inclussió
dins el programa d'inversions culturals del CIM per a l'any
1991.

Aquest punt era un del motius pel qual s'havia
convocada aquesta sessió extraordinària ja que el plaç per
presentar-ho al CIM acabava el 16 de novembre. El
projecte comprèn ta instal.ació d'una vidriera que separí ta

zona de "bar" amb les sales destinades a les entitats situades
al primer pis; també s'inclou ta instal.tació d'un televisor -
en el projecte, situat en el bar-; uns secadors elèctrics als
banys; l'adquisició de quinze fileres de cadires -sis mil
pessetes/unitat-, situades a Ia sala gran; ta compra d'una
taula de conferències i 14 cadires; un equip de megafonia,
altaveus i ampliftcador i, finalment, referir les parets de Ia
sala gran d'un metre de fusta per donar-li més reUeu.
L'esmentat projecte que serà actualitzat per Llorenç GiIi
data de 1987 passarà d'uns 3 milions inicials de pessetes a
uns 4 milions i mig, els quals si queden incloses dins el
programa d'inversions del CIM, l'Ajuntament n'haurà
d'aportar una tercera part.

Aiximateix, l'Ajuntament acordà concedir una
subvenció de quaranta mil pessetes a ta Penya Motorista
San Juan en concepte de l'actuació del grup folklòric a ta
festa del butifarró.

També s'aprova l'execució del projecte d'abastament
d'aigua potable a Ia primera fase i que comprèn ta
realització del foral i ta instal.tació de tuberíes des del forat
cap al dipòsiL La perforació es farà dins el carrer del
Raveltar, just a l'indret del camí que va a Ia pedrera veUa i
el dipòsit seria construït en els terrenys del raveltar dcls
hereus de les sres. Fernández. El projecte d'execució és per
concurs públic ja que així ho estableix Ia Llei 4^X) de 29 de
juny. Aquest projecte fou aprovat pel CIM dins el Pta
d'Inversions Generals d'Infrastructura Hidràulica.

Finalment, també s'executà per contractació directa
el projecte de construcció d'una pista de tennis a un mestre
d'obres de Lloríto en els terrenys conegut d'el Parque i el
projecte de vestuaris pel poliesportiu de Ia plaça de Ia
Constitució concedit a l'empresa Masbon, SA i que estan
començats al soterrani del club d'Esplai de Ia Tercera Edat.

Atès el caràcter extraordinari de ta sessió, no hi va
haver precs i preguntes.
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AIXO ES L'OEST !!

O aknenys un dissabte dematf del mes de
novembre va estar ben a punt de parèixer-ho, a devers
Ca na Matas. Sembla que hi va haver una discussió
entre dos grups de caçadors, i hi va faltar no res per
acabar a tocs, per una bregota general com aqueUes
de les pel·lícules de pistolers.

Aquesta situacióm'ha fet pensarquehiha un
punt que fareahnentpor, pànic: aquestagenttant
fàcil d'enfurismar poden disposar en qualsevol
moment d'una arma de foc, amb Ia que es pot matar
massa fàcilment. No seria Ia primera vegada que
passa. Una persona encoleritzada en un moment
d'obnubilació és capaç de fer un desbarat, i Ia
majoria de caçadors, en segons quinesdiscussions,
sesolencegar. ElsmUitars, entempsdeguerra,diuen
que "el mUlor enemic és un enemic mon", i ek
caçadors es creuen tenir-ne molts, d'enemics, tant
entreles persones comentreelsanimals; iavegades
els agrada estar en guerra contra eUs. Trob que els

caçadorshauriend'intentarserunpoc méscivüitzats,
cosa que, enelcasdelnostrepoble, veig moltdifícü.

També s'ha de dir que, en aquest col·lectiu, s'hi
poden trobar persones de seny i respectuoses amb Ia
Uei, però per desgràcia, són una excepció.

Joan Sastre Joan

SomtotoreHes.
El >EK'."¡
OE MENi-RS

| i<- n ')irr .:.i

lie-tK-r:n u-
J c r t V l l U I l.i l"Njl

en 'uiiinni.,ni-m
cl lt-k-!iin K- .1

lnunii.i imi> .nn>.u
intarmar < *wm.ir *)hn- . * - iiitu- • -
rnitf* iur '.-nirt*n .i(ps ',iinriii
Ir: nun .niannl. -t-n*Jhr ii-:ntn.i-
4tK'1\Cb Jrfwe SltUtfCH>n> lr .fL".l . i M , \
i -iw. >rr -I <nrff>* i f̂iiiDiui,:;ir . .,
>MriatiD-te:sTfook-nwis k-:s :ii;ini- . .i
iHAira ierni.
tVr !« .iixn |Hium Ji ibj* n n >'ii-
ife tJat*jn> un ieklon ^niuit

fOO9OI3fl
.pKr ^Ta .ic« *ei yeTf*tn*\ jujmi..u
^rftur -nianiil.
rtTf|Ui* KttUf tvui 'T inilor;ir : Hr-.r
.k-nwi < MHiau-w*. ^*" '* H -U-s

Pwmtoror í̂nón <MtMor4t
dtfcmo*ra*rra.

GOVBtNBALEAR
ooMmimAAOtJM^\LA raentNc:A
DiecaoCtfwni<krcMraui
^4vt*Hk*Mntr>



MeliSucre

UN POC DE TOT

L'hotel "El Corso" de Portocolora fou construït
a Ia desembocadura d'un torrent. Malgrat informes
tècnics en contra, ni l'Ajuntament de Felanitx, go-
vernat pel PP, ni el Govern Balear, també governat pel
PP, posaren cap emperò a Ia seva construcció. A les
riuades de l'any passat va sofrir una gran inundació i
hi moriren cinc persones. Davant aquest fet, ek polí-
tics prometeren investigar si hi havia hagut irregula-
ritats i cercar els culpables. Passat un any, sense haver
sortit cap culpable, hi ha tornat haver riuades i s'han
tornat inundar, aquest pic sense víctimes. El Govem
Balear, per evitar futures inundacions ha decidit gas-
tar 70 miüons de pessetes, doblers púbücs, de tots
vaja, construint un torrent subterrani pel costat dels
apartaments. EIs veïns han protestat, adduint que si
qualcú ha de pagar aquesta obra ha d'esser el mateix
que ha creat el problema, construint on en bona lògica
no es podia fer. Han recordat també que Ia construcció
de l'hotel va estar plena d'il·legaütats i irregularitats
tolerades per l'Ajuntament, creuen que pel parenüu
entre el batle i els propietaris. Davant fets com
aquests, veure ek nostres governants parlar dete seus
grans esforços pel bé comú no fa més que riure. Veure
que amb doblers púbücs no tan sols es consenten les
irregularitats, sinó que a més, com a premi, es fan les
obres públiques necessàries per arreglar el que s'ha
espanyat, no fa més que plorera i ràbia.

L'Ajuntament de Maó ha fet tancar uns aparta-
ments, per no tenir tots ek papers en regla. Però és

curiós el temps que ha necessitat per adoptar aquesta
decisió: totl'estiu i un poc més. Ja abans de començar
l'estiu sabien que els apartaments no tenien tots els
papers en regla. Han deixat passar tota Ia temporada
i després han fet compür Ia LJei. Aquesta lentitud
s'exph'ca fàcüment si tenim en compte que un dels
accionistes és Jeroni Albertí, home d'una Uarga tra-
jectòria política, actualment president del Parlament
Balear i diputat autonòmic per UM. Una vegada més
ha quedat clar que els qui ens han de donar lIum
només ens donen fum.

A València, també anomenada pek maüntenci-
onats "port de Madrid", hi ha un moviment "cultural"
anomenat biaverisme. Aquest moviment predica que
el valencià és una llengua pròpia que no té res a veure
amb el català,- No només ho predica de paraula, sinó
que, si és necessari, ho predica amb el garroL En un
dels seus escrits, els blaveros, per demostrar Ia seva
teoria diuen que "Dient escombra en català i granera
en valencià s'anomena el mateix objecte, però no per
això són paraules sinònimes, sinó paraules de diferent
idioma". Davant aquest raonament, jo, com a ma-
Uorquí he quedat astorat i aUiora esglaiat. Tenc por
que qualque valencià se'n temi que a MaUorca també
deim granera i poal i pitxer i tantes altres paraules
comunes. Si aquest valencià perd el boU i es posa a dir
pertot que el valencià és un dialecte del maUorquí, ja
Ia tindrem armada. El tractaran de "maUorquinista",
l'arruixaran, apedregaran l'autobús del MaUorca

Elèctrica

PEP DES SAIG
instal·lacions elèctriques
xarxes de baixa tensió

subministramentselèctrics

Consistori, 8
tel. 52 63 23

santjoan

COOPERATIVA AGRICOLA
de Sant Joan

tota casta de productes per al camp

c/ de Petra, sn
tel. 52 63 24
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quan vagi a jugar al Llufs Casanova i ens òdiaran a
mort a tots els mallorquins, sense tenir-ne cap culpa.
Pariant seriosament, tot això que passa a València és
ridícul. Nosaltres els maUorquins tenim la immensa
sort de rebre Ia Televisió Valenciana-Canal 9, TV3 i el
Canal 33. Qualsevol amb un dit de seny veu que, tot
i que hi ha diferències de paraules i d'entonacions, Ia
Uengua emprada és Ia mateixa. I si no ho veu, almanco
toca tenir ben clar que per veure i entendre quaísevol
d'aquestes tres televisions no ha necessitat anar a
l'escola a aprendre una altra Uengua. L'objectiu del
blaverisme a València, com el del goneUisme a Ma-
llorca, no és el de fomentar unes teòriques Uengiies
"valenciana" o '^naUorquina" com a tals, completa-
ment diferenciades del "català". L'objectiu final és
arraconar el català tant al País Valencià com a les nies
a àmbits merament domèstics (a casa, amb Ia famflia,

amb els amics, etc) i donar pas al castellà com a
Uengua més "important". No podem obUdar que al
País Valencià només un 55% dels habitants saben
parlar ja el català-valencià, digueu-U com vulgueu.
EIs blaveros a València i els goneUes a MaUorca
trebaUen pel castellà, voluntàriament o involuntària,
amb Ia tàctica del "divideix i guanyaràs". Inventar-se
una Uengua a València a partir de teòriques diferèn-
cies com granera, paraula que també s'usa a l'UrgeU,
Lleida, Tarragona, comarques de l'Ebre, MaUorca,
etc, inventar-la a MaUorca a partir de diferències tan
tòpiques com ca o gos, noi o nin, mitjons o calcetins
només pot esser una tasca feta per subnormals.

Andreu Bauçà

Lidonamunama «*M«w*

GOVERN BALEAR
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C A B R E R À
Diuen que, quan a Ia seu del Psoe de Pabna els

ordenarendevotar sia lacontinuaciódel'usmUitar
de l'arxipèlag de Cabrerà, els capitosts sociah'stes
balears entonaren un "ja hi tornam esser!" i s'apres-
saren a desfer-se la corretja i baixar-se els calçons per
mostrar el foradet, ben disposats a l'enculada més
gloriosa que recorden els sociah'stes-espanyols més
veils d'aquesta terra.

D'altra manera, si no és en aquests termes
escatològics.ladefiniciódel que s'han deixatfer els
sociaHstes balears quedaría incompleta i no tendria
tot l'abast que evidentment té; en altres paraules:
l'actitud del Psoe-Balears en Ia questióde Cabrera no
es pot entendre més que com una esclatant humUia-
ció, com una exagerada crida a Ia dejecció, al
rebaixament moral dels dirigents del Psoe a les
Balears i, per extensió, de tots els mallorquins.

No és ja que el Parlament balear es vegi
impotent per fer comph'r les seves resolucions —les
quals només pot prendre quan fan referència a les
terres balears, i encara. I tampoc no és que l'auto-
nomia de Ia cambra legislativa balear hagi quedat,
per enèsima vegada, en flagrant evidència davant les
ordres directes que es reben des del Govern
madrileny. Es que els mateixos sociaHstes balears,
cn lloc d'intentar dur a terme mesures de pressió per
evitar el desgaveU, per evitar Ia humiliació —-i Ia de
tots els mallorquins— a què es veuen sotmesos,
aquests malsofrits sofridors de penes alienes s'acon-
tenten i es conformen i volen fer empassar les rodes
de molí a tota Ia ciutadania ülenca.

Però, no penseu que els socialistes balears
participin soJs en Ia destrucció dels ülots de Cabrera.
El Partit Popular, Ia Unió MaUorquina i el Centre
EtemocràticiSocialtambéhi hantengut Ia sevapart
de culpa; han deixat que fos el PSOE qui rentàs els
pedaços bruts, però ells també els havien embrutat. La
veu d'aquests partits —sobretot del Pp i del Cds— no
s'ha fet sentir, a Madrid, que és on, com ho hem
pogut comprovar a bastament, es prenen els acords
que fan referència a ca nostra, a les Balears. I tampoc
no s'han fet sentir al Parlament bàlear, on només els
nacionaiïstes del Psm han decidit alçar Ia veu per
protestar -—enèrgicament, però sense força real—
per Ia humih'ació a què ens ha sotmès el Govern
mierdalenyoamb lacomplaença d'alguns ques'au-
toanomenen "mallorquins" i que no passen de ser
unsfidelsmissatgers de les disposicions deMadrid.
A quèjugam, senyors del parlament, on heu deixat Ia
dignitat?

I perquè vegeu que ens prenen pel pito del
sereno, ¿ endevinau què va dir Emilio Alonso, del
Psoe, al portaveu d'IU quan aquest Ii demanà què hi
feien, a Mallorca, tants de vaixeUs nuclears que s'hi
passegenambelbeneplàcitdelGovern espanyol? El
senyor Alonso, del Psoe, ü contestà, sense el més
mínim indici de vergonya: "no tenim constància de
Ia seva presència". Si aquest gran desinformat —o
formidable mentider—ve aMallorca,hoveuraamb
els propis ulls i hi toparà de nassos, amb els vaixells de
Ia sisena flota ianqui.

Mateu Sastre iJoan

fotos SASTRE fotos

fotos de carnet al moment

bellavista, 43 - tel. 52 63 98
santjoan

BAR RESTAURANT

SA TORRE DE S'AIGO

menjars
dinars - sopars

c/ de l'Amistat, sn tel. 52 63 00 Sant Joan
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PROHLACTIC...
...PER A QUE SERVIRÀ ?

Les Altes Jerarquies Eclesiàstiques van de bòlit
aquests dies. Això de Ia campanya informativa sobre
el profilàctic i les seves virtuts els ha fet perdre el
seny una vegada més. Crec que aquestes perso-
naütats haurien de començar a plantejar-se d'una
vegada per sempre davallar de Ia seva trona celestial
itocarde peus aterra; aixíperventuracomprendrien
perquè a molta gent de vida normal h' poden
semblar ridícules les seves místiques discussions
sobre una cosa tan pràctica com és un condon. No
volen de cap de les maneres que una dona amb
problemes, embarassada, pugui triar tenir o no
l'infant, i per altra banda tampoc no volen que
aquestadonausi un preservatiu.Creuen que l'única
manerad'evitarunamalaltia de transmissiósexualés
fer-ho a Ia seva manera: practicant el ceübat. Diuen
que una campanya d'informaciófomentantl'ús del
preservatiu afavorirà desmesuradament Ia promis-
cuïtat sexual, que Ia gent deixarà d'estimar-se, que
perdrà Ia fe...

Les meves conclussions: I a quin món viuen,
aquesta genteta? però què s'han cregut? Si pensen
que Ia gent, pel fet de no saber què és o com s'empra
unc0nd0rts'aturarade satisfer les sevesnecessitats
sexuals, estan ben arreglats. I també tenen el sostre
ben desenteulat si creuen que una campanya com
aquesta pot afavorir Ia promiscuïtat sexual. Es veu

que han anat ben poques vegades de pica aquesta
gent. Dt toies maneres, esper que els instigadors
d'aquesta campanya anti-profilàctic tenguin Ia
suficient educacióètica com per dirigir-la just als
seus adeptes, i no molestin Ia gent que intenta viure
segons altres normes igualment respectables.

A part de totes aquestes consideracions, crec que
els practicants catòh'cs, si volen continuar essent-ho
itrobar-s'hibe,hauriende serconseqüents, ésadir,
respectar les directrius dels seus directors espirituals i
deixar de practicar el sexe per plaer, o almenys
intentar canviar aquestes directrius o els directors.
Possiblement cap d'aquestes coses arribi a passar.

De totes formes, veig molt difícil que ningú
renegui de ser practicant de res, ni del sexe pràctic
ni de Ia religió teòrica; per molt que assegurin
professar el catoh'cisme cristià. El que sí pot ser és que
unapràcticaesfacienprivati l'altre enpúblic.

Joan Sastre Joan

floristeria

NICOLAU
plantes
flors
corones
cta. de Manacor, 15 tel. 52 60 26 SantJoan

BAR

CAN TRONCA

Palma, 1
tel. 52 60 97
Sant Joan
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Any agrícola
El mes d'octubre ha

passat de 150 Vm2. L'any
agrícola arriba a 250 Vm2,
que a Ia mitjana dels dar-
rers quaranta-cinc anys no
s'hi arribava fins al mes de
novembre.

PLUVIOMETRIA
any agrícola 1945- 89 1990-91

ijMt Kfcmbrc ooubre novembre duembn pacr fehrcr mtrç AnI mti| juny juttd

mItJ.n« dd m«

HtrWm«

Any .RTk^U lM5- 19 1990-91 (acumulat)

BMISOS

~« M,, >dW
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br*lMS-S9 Pluges de novembre de
1945 a 1989

Novembre, en aquesta sèrie, té el
màxim l'any 1946 amb 188 mm, però un
mínim de 0^ mm l'any 1973. Es a dir, si
bé es recuUen quantitats importants, els
anys 1956, 1957 i 1958 passen de 100
mm,avegadesnopassade lOmm, 1948,
1950,1970,1973 i 1981.

Any*

Dades mensuals de novembre agrupades per grans intervals

Mesos que ha plogut entre
1/m1

0-10
10,1 - 30

30.1-50
50,1-70
70,1 - 100

> 100

Freqüència

n

5
7

8

8
8

9

acumul

5
12

20

28
36

45

Quantitats recollides

n

23.1
168.3

319,4

487,8
669,4

1.179,6

acumul.

23.1
191,4

510,8

998,6
1.668,0

2.847,6

Aquesta variabili-
tat, en un ample reco-
rregut, fa de no-
vembre un mes poc
normal: no hi ha un
grup de valors que
sigui més freqüent
que ta resta. Entre set
i nou vegades hi estan
tots els grups excepte
de 0 a 10 mm, que
així i tot en té cinc.

Nombre de dies que ha plogut en el mes de novembre de 1969 a 1989

En els devuit dek vint-i-un anys plou entre set i quinze
dies ("novembre humit te farà ric", deien). Una setmana o
dues de brusca, que retenen els pagesos a cobro, encara que
queden feines a fora viIa EIs arbres perden fulU i és hora
d'exsecaUar.

Nombre de dies que ha
plogut en el mes

<4

4 - 6

7 - 9

10-12

13-15

> 15

Freqüència

2

1

8

8

2

0

Miquel Pastor
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MELISUCRESPORT
El Vilafranca s'endugué els dos punts,

però el Sant Joan vafer el millorpartit de Ia temporada

El nostre equip no ha canviat gaire d'ençà
que vaig escriure Ia darrera crónica. EIs defectes
són els mateixos, amb el greuge que de tres partits
que han fet n'han perdut dos.

El mes de novembre el Sant Joan hajugat
amb el Montuïri, el Joventut Sallista i el Viia-
franca. El saldo ha estat: victòria, amb el Montuïri,
i dues derrotes, amb el Sallista i amb el Vilafranca.

La visita del Montuïri al camp de Son Juny
acabà amb un tres a un favorable al nostre equip.
El Montuïri crec que ha estat l'equip més débil que
ens ha tocat fins ara. El Sant Joan jugà un partit
digne fins a mitjan segona part. GuiUem Pagès,
dos, i Antoni del Centre. A mitjan segona part Ia
cosa s'embrutà i els nostresjugadors, sense molta
comprensió perderen els nervis. Foren expulsats
Miquel Gayà, Amador Mador i Xisco Batxà. Es
veu que el nostre entrenador no va saber qui havia
de canviar, només canvià aquellsjugadors que mai
no creen problemes; a més a més¿ pensau com es
complicà un partit després de guanyar clarament
per tres a zero.

El segon partit de Ia mesada fou a Inca.El
Sant Joan jugà el pitjor partit de Ia temporada.

14

Perdé per un a zero i al Sallista Ii anul.laren dos
gols. Les coses començaven a posar nerviosos a
tothom.

El primer diumenge de novembre ens va
retre visita el temut Vilafranca. Un partit emocio-
nant per Ia classificació, el primer classificat i el
segon, i perla rivah'tat de sempre. El partit fou molt
disputat, però el Vilafranca demostrà que no és un
equip de tercera regional. El futbol que realitza
està a anys llum de tots els equips que s'han
enfrontat al Sant Joan. Així i tot, el nostre equip
realitzà el millor partit que ha fet fins ara i també
el més seriós. Tothom complí en desmesura Ia
tasca que els havien encomanat. La derrota per dos
a zero començà en l'únic error defensiu que el Sant
Joan havia fet; després del primer gol el Vilafranca
tingué moltes oportunitats de marcar i arribà el
segon i definitiu gol. El resultat fou inapel.lable.

Crec que si el nostre equip continua en Ia
línia que marcà en el partit del Vilafranca serà el
segon equip de Ia Uiga. EIs nostresjugadors poden
estar ben contents perquè ensdemostraren que
davant un rival molt superior saberen actuar com
pertocava.

El Ciutadà
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E L F A L C O N E T

Aquests ultìms tres anys, pel cel del terme de
Sant Joan es podia contemplar el vol ràpid d'un
auceUamblesales obertestahnent una falç, estretes
i primes. Se'l coneix pel nom de falconet tfalco
5ubbuteo), una petita joia alada de Ia famflia dels
rapinyaires d'una mida entre un xoric i un falcó
pelegrí, d'un color semblant al xoriguer però més
vermeU al ventre, uLIs obscurs de vista portentosa i
plomes a les cames de color del roveU, molt visibles
de Uuny. Motiu d'observació era Ia seva raresa a les
üles Balears i encara més rara Ia nidificació.

Doncs nidificaven en un indret de Sant Joan,
l'única pareUa que es coneix que faci niu a les Balears,
uncasexcepcionalpermoltes entitats ornitològiques
tantdel nostre país com del'estranger. Aquestfet
i Ia quaütat de Ia flora i Ia fauna que tenim en aquest

mateix indret, ha fet promoure Ia seva inclusió dins Ia
Uista d'espais natunds a protegir de les Balears a més
d'un partit potític nacionaüsta.

La passada temporada, després d'una posta molt
tardanailaubicaciódel niu a diferentUoc, molt més
vumerable que l'anterior, es va fer malbé. Encara
avui no hem sabut els motius de l'abandonament de Ia
posta, i Ia seva manca de presència a Ia zona és una
incògnita. Tmsolsensquedal'esperançade veure
novament Ia pareUa l'any que ve, amb més fortuna
que enguany.

Climent Pícorneü
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LES BAULES DE LES PORTES

A Ia majoria de les portes d'entrada a les cases
de Ia Part Forana hi ha hagut, durant molts anys, uns
instruments de ferro forjat, sovint de forma arro-
donida, els quals serveixen, sobretot, per tocar a Ia
porta i així cridarl'atenció dels habitants de Ia casa, a
més d'altres funcions ornamentate o de fermall (en-
cara queaquestesdarreres, propiament,nosesituen
a les portes, sinó a Ia paret; per altra banda, hi ha les
baldes que seveixen per fixar-hi les portes o finestres
un cop obertes).

Aquests utensilis, anomenats "baules" o "bal-
des", actualment van desapareixent, a poc a poc, del
paisatge urbà de Ia Part Forana, substituïdes per
instruments més moderns (com els timbres) o, en
molts casos, per baules "modernes", les quals són un
exemple més d'aqueU acudit que diu que "el nom no
fa Ia cosa" (cal aclarir que també s'anomena "balda"
els passadors o pesteUs que és Ia part del pany que
serveix per travar Ia porta).

EIs tipus debaulaespodendividirde diverses
maneres, segons el tipus de distinció que vulguem
establir. Així, podemferunaprimeradivisióatenent-
nos a Ia seva funció específica: baules que serveixen
percridaralaporta (fent-les percudirdamunt un clau
estreUat), les quals solen ser massisses i volumi-
noses; per altra banda, les estrictament decoratives,
sensevolumi, també, senseelclauestreUatclavata
Ia fusta. Una altra distinció Ia podem estabh'r segons
Ia seva forma. Així, tenim baules circulars i semicir-
culars (sovint en forma deferradura), que sónels
motlles més comuns; al mateix temps, aquestes poden
ser planes (un senziïl cèrcol de ferro pla) o amb
volum. També podem establiria distinció entre baules
lh'ses i baules decorades Oa decoració de les quals sol
ser de motius geomètrics que poden ser senzUls o més
trebaUats).

Per altra banda, a més de les baules pròpiament
dites, també cal tenir en compte els altres elements que
formen part d'aquests utensüis: ek claus estreUats que
serveixenperpercudir-hilesbaules, els escuts tapa-
juntes i les oreUes de les baldes semicirculars (a-
quests dos darrers elements, a més de Ia pròpia baula,
són molt adients per ser trebaUats artísticament a base
de reganyols i füigranes diverses).
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Aquett «rude enui dini d conveni de normalització
lincUiüca dc I« conwlkrú de Culbin.

Seguint undelspocstrebaUsques'hanpubücat
sobre les baules maUorquines (Antoni Montserrat:
Baules deporta. Llucmajor de pinte en ample, ICX)),
direm que les més antigues documentades són les de
formad'argoUa,osimple aneUa demetaU,ique ales
terres de Ia Corona d'Aragó (Aragó, Catalunya,
València i lesBalears)esfeiende ferro forjat,mentre
que a altres indrets (CasteUa, França, Alemanya,
ItMia) es feien a cops d'escarpra. Per altra banda, Ia
majoria de baules figuren amb Ia seva corresponent
pareUa a les portes de les cases, una a cada fuUa;
emperò, devegadestambéexistiaunatercera baula,
situada alportaUó, dela qual, segons lescròniques,
se servien ek cavaUers per cridar a Ia porta sense
davallar del cavaU. A finals del segle passat, es
començaren a posar de moda les baules que figura-
ven motius animals, caps de dimonis, mans que
tanquen el puny... i també canviaren els materials,
fent-se de Uautó o de fusa.

G.FloritiM.Sastre
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E L T O R R O

El torró és el dolç mediterrani per excel·lència,
sobretot a Nadal, ja que els seus components són
propisdelnostre entorngeogràfic. Aquestscompo-
nentssonlesameUes,elsucre,lamel,els ous, etc. Les
variantssóntanextensescom fruits secsexisteixen.
Però, aquí, al pla, quan es xerra de torró, tot d'una ens
ve al cap el torró de Xixona.

El torró de Xixona té Ut particukritat que les
ametlessóntorradesielsucreésenpols. Unafòrmula
primerenca pot esser aquesta:

— 200 gr d'ameúes
— 320 gr de sucre en pols
— 2 vermeUs d'ou
— 1 tassonet de Uet

Es mesclen tots els ingredients i quan comença
a fer crema es posa al foc fins que buU. Després es
deixa cinc minuts que es prengui. Finabnent es posa
a dins capses, es premsa i es deixa sis dies abans de
menjar-se.

Aquesta fórmula és labàsica, peròespotjugar
amb Ia imaginació de cada professional. Per exemple:

— 600 gr de mel
— 400 gr de sucre gra
— 200 gr de sucre gra
— 400 gr d'ameües torrades
— 100 gr d'aveUanes
— 100 gr de pinyons
— 100 gr de nous

Posam Ia mel al foc; quan es posa a buUir
s'escuma, hiposam els400grdesucre, deixant-los
buUir fins a aconseguir es punt de boUa (*), no s'ha de
deixar de remenar. Ho Uevam del foc i hi anam
mesclant tots ek fruits secs ben capolats i els 200 gr
de sucre; ho deixam reposar 8 hores damunt Ia taula.

Finahnent, el posarem dins les capses i el
premsarem. AIs 6 dies es pot menjar.

El torró d'Alacant, o torró fon com deim per
aquí, és el de més difícil elaboració, ja que es fa
necessari l'ús de maquinària per elaborar-lo i pro-
ductes no gaire habituals a les nostres cuines, com Ia
glucosa. La fórmula que emprarem és k següent:

— 3 kg d'ameües
-1.250grdemel
— 1 kg de sucre
— 250 gr de glucosa
— 3 blancs d'ou
— Uimona raUada
— canyeUa

Posam Ia mel al foc, a punt de boUa (*), sense
quearribiabuUir. El sucreilaglucosaesposaalfoc
fins que agafa el punt de caramel·lo. Es mesclen els
dos preparats sense deixar de remenar fins que es
refreda. Pujam els blancs d'ou fins al punt de neu i
les afegim a Ia massa. Seguim remenant el conjunt
finsque tomi ben blanc i esponjós; quan arribem
al punt de caramel·lo, hi afegirem les ameties pelades
i un poc tonades. Tendrem les capses folrades amb
neules.

Per elaborareltorrÓ de COCO rallat, hau-
rem de disposar dels següents ingredients:

— \n kg de coco raUat
— \ft kg de sucre
— \f2. kg de moniatos torrats
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Es passen els moniatos pel passa-purés, abans
de refredar es mesclen tots ek ingredients; es couen
fins que tot queda espès. Es deixa refredari es col·loca
adequadament.

Per fer el torró de xocolata, els ingredients
que haurem de menester són aquests:

— 1.500 gr de xocolata
— 250 gr de mantequUIa
— 200 gr de nous (ametles, aveUanes)
— 8 cullerades de sucre

Fonem Ia xocolata al bany maria dins sis cu-
llerades d'aigua. TrebaUam k mantequUIa amb el
sucre fins que es tomi cremosa; després hi mesclam
Ia xocolata, ek fruits secs i, tot ben mesclat, ho
posam dins el frigorífic perquè es refredi.

PeI torró de vermell d'ou es necessitarà:
— 300 gr d'ametla pelada i capolada
— 300 gr de sucre clarificat
— 10 vermeUs d'ou
— 4 neules

Per clarificar el sucre necessitarem 200 gr de
sucre, un tassonet d'aigua i un blanc d'ou. S'ha de
posar el sucre a buUir i quan romp es bull, hi hem
d'afegir el blanc d'ou. Alerta que no surti de l'olla,
llevant i posant fins que quedi consistent

El procediment a seguir per fer aquest torró és
el següent: posam el sucre clarificat dins una olla de
test, també hi posarem les ametles moltes. Ho anam
remenant i acte seguit hi posam els vermeUs d'ou
remenats, ho courem durant uns 2 o 3 minuts.
Folrarem un motlo amb les neules, hi col·locarem el
preparat i ho deixarem refredar tot un dia. Després, se
sol cremar amb una pala electrònica.

MiquelFtorit Caimari

(*) Posamclsucreabullir, ficamelsditsdinsaigua
freda i després agafam un poquet de sucre. Si es
forma una boUa, ja el tendrem a punt.

A^tWRES«" SOCIETAT

8 de novembre 1990
15 de novembre 1990
22 de novembre 1990
29 de novembre 1190
13 de desembre 1990
20 de desembre 1990
10 de gener 1991
17 de gener 1991
24 de gener 1991
31 de gener 1991
7 de febrer 1991
14 de febrer 1991
21 de febrer 1991
28 de febrer 1991
7dem*rc 1991
14 de març 1990
21 de març 1991

Reserves de natura a les Sheüands
Un tresor al ZaJre
Mamífers de Ia Patagònia
Navegant per l'Antàrtida
GorUes a Ia boira dd Zalre
El delta dd MtesUslppl
Exploració pebrotera a tret continents
EtnobotanJca a Ui Xina
Un taU a l'HimaUya
Cercant aigua al desert
Geleres a Islàndia
Eb rius ddf planetes dd Sistema Solar
EI de*ierU> de U Tatacoa
Fauna a Kenja-79
El Carib: escuUs i fang
Cercant faUes a l'Antartida
El kant dds Balcans

tots els dijous

a les 7 del vespre

a Ia Societat d'Història

Natural de les Balears

Estudi General Lul·lià

c/ Sant Roc, 4 - Palma

Joan Mayol Serra
Albert Martfnez Riui
Josep Antoni Alcover Tomis
XavierJantà CUr
Biel Ordinei Marcè
Lluís Pomar Gomà
Mateu Esteb*n Centt
Cariet Amengual Viceni
Bemard( GeUbert Ferrer
AÜredo Barón Péríz
Ce*c Sabal MonUerrat
Emilio Ramoi-Guerrero
Orlando Repizo Salazar
Eduard Petipierre Vall«
Llu(i Pomar Gomi
France*c Sabat Montserrat
Àngel Ginés i Gracia
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CAMP DE GOLF A SON PONT ?
NO, GRÀCIES

La febrc urbanitzadora que assoleix com una pesta
quasi bé tots els municipis d'aquesta UJa es gira
amenaçadora cap al poble de Puigpunyent.

Una empresa panamenya té Ia ferma intenció de
construir un camp de gotf i instal·lacions hoteleres
en una finca de Puigpunyent. El projecte, que
demana la declaració d'interès social, entra a formar
partd'unaUistainterminablede plansemmarcats en
Ia Uei de camps de golf aprovada pel Parlament
balear i que suposaria, a curt termini, Ia implantació
de més de 60 camps de golf i 22.000 noves places
hoteleres, el vertader motiu que impulsa aquestes
inversions.

D'entrada, 22.000 places hoteleres noves no són
necessàriesquan és dedominipubUcl'excesd'oferta
turística; però no podem obh'dar el greu impacte
ambiental i ecològic que un camp de golf suposa per
almedinatural i agrícola, donada l'enormequantitat
d'aigua que es necessita per regar el camp de golf -
aproximadamentelmateixconsumque una població
de 8.000habitants.

La poblatització de zones verdes i Ia seva
progressiva degradació ecològica, afegida a l'im-
pacte que produeix Ia construcció d'un hotel i blocs
d'apartaments, són les causes més evidents que fan
que des de sectors molts ampüs de Ia societat

mallorquina s'aixequin veusalarmadesi disposades
a Uuitar contra aquests tipus de projectes.

A Puigpui iyent, s'acaba de crear una coordinadora
que té com > objectiu Ia paraUtzació d'aquesta cala-
mitat. No som un grup de gent aÏÏlat de Ia reaütat
puigpunyentina; més aviat representam Ia voluntat
d'una extensa capa social que desitja veure el seu
poble Uiure de temptatives destructores.

Aquesta nota pretén esser un crit de soüdaritat
amb un poble que avui necessita l'ajuda ciutadana
per combatre una de les plagues més devastadores
que fan perUlar el futur d'aquesta üla.

Per tal d'aconseguirel teu suport, hem fet arribar
a Ia redacció d'aquesta revista uns fuUs per recoUir
signatures en contra de Ia construcció del camp de
golf de Son Pont, a Puigpunyent. Es un deure de
tot ciutadà compromès amb Ia seva terra i dels temps
que vivim fer-se sentir quan el que està en joc és el
futur de tota una comunitat. Avui, Puigpunyent; qui
sap si demà .,erà el teu poble.

Defensa de to VaIl de Puigpunyent
Coordinadora anti-camp de goif

Cursos de Formació OcupacionaI
gratuits i subvencionats per l'INEM, organitzats pel Consell Insular de Mallorca

FODESMA, c/ Gral. Riera, 111. TeI. 75 06 22

Curs de jardinería
Curs de bomber professional
Cursos de cuiner/a Pràctiques al rest. Escola d'Aprenents
Cursos de cambrer/a Pràctiques al resL Escola d'Aprenents
Curs de pastisser/a
Curs d'Agent de Desenvolupament Local

340h.
200K

760

Curs de construcció d'embarcacions en poliester
Casal d'Oficis de Ia Mar "Narcís Cardona"
Curs de picapedrer
Escola-taUer de margers de Mallorca
Casal d'Oficis de Conservació de Ia Naturalesa

960h.
1.064 h.

600h.
Durada de 2 anys.
Durada de 1 any.
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Possibilitat de contracte posterior
Pràctiques ak parcs del SERPREISAL

Per tècnics de grau mitjà i llicenciats.
Possibilitat de contracte posterior

Mestres d'aixa
Possibilitat de contracte posterior
Oficis de marger i picador de pedra.



MeI i Sucre

mel i sucre, dolcet dolcet
Pareix que en el tema de Ia metgessa, el batle

vol posar fil a l'agulla. No sé sì com a conseqüència
del pacte pre-electoral PP-UM o per iniciativa pròpia,
el nostre batle té intenció de donar resposta a les
moltes queixes que sobre aquest tema hi ha. Va
anunciar que faria una roda de premsa per donar a
conèixer Ia postura de l'Ajuntament sobre el servei
sanitari que dóna Ia metgessa al nostre poble. Crec
que necessitar tres anys per donar Ia cara sobre el tema
és molt de temps d'estar amb el cap amagat davall
l'ala, protegint amb el silenci actuacions poc "èti-
ques" i que de vegades han fregat i freguen Ia
il·legaütat (iguales, residència, tracte, maltractaments
orals, favoritisme cap a alguns usuaris en perjudici
d'altres, etc).

L'Associació de Ia Tercera Edatja té el seu NIGHT
CLUB obert

;||||||| I seguint amb temes sanitaris, l'altre dia que
passava per Baix de Ia ViIa, veient aqueUa aigua
bruta, malorosa i que envaeix Ia carretera quan plou
molt, vaig fer el següent raonament: En qualsevol país
normal, tot ajuntament a l'hora de confeccionar Ia
seva Uista de prioritats: primer una depuradora
d'aigües residuals, després l'abastament d'aigua po-
table i finahnent instal·lacions lúdico-recreaüves com
una piscina, locals per a totes les edats, etc. Fins i tot,
si els ajuntaments no seguissin aquests criteris, les
instàncies superiors s'encarregarien que es compKs
l'ordre de les prioritats. Només criteris electorah'stes
exph'quen que al nostre poble sigui més important
construir una "Torre de Babel" per a Ia tercera edat
que depurar les aigües i evitar així que les aigües
brutes contaminin al subsòl, i els perills sanitaris que
se'n deriven.

Se solucionaran les iguales mediques...ja,ja,ja!!

||||;|i| De cara a Ia previsible victòria electoral del
tàndem UM-PP a Sant Joan, els regidors d'Unió
MaUorquina estan deixant entrar en joc els futurs
companys d'equip, els quals, fins ara, havien estat
asseguts a Ia banqueta dels reserves i, en alguns casos,
no eren ni convocats pels partits. D'aquesta manera,
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ajudant a gestionar temes com Ia piscina, obres i aigua
potable, arribaran amb un cert rodatge al futur con-
sistori. Només s'ha de recordar que qualcun d'eUs
havia promès anar-se'n a ca seva abans d'haver de
beure uns glops tan agres. Encara segueix. Llavors
critiquen en Guerra quan diu aUò que qui es mou no
surt a Ia foto.

I els qui no cabran a Ia llista del pacte PP-UM, què
faran?

|||||1 La Benemèrita ha començat una campanya
perquè totes les normes de circulació es complesquin
al peu de Ia Uetra, especiahnent les referides als apar-
caments. En un poble com el nostre que ha patit
diverses onades de robatoris, tant dins el nucli urbà
com a fora-vila, sense haver pogut tocar amb les mans
remeis visibles i tangibles, aquesta campanya pot
semblar-h' desproporcionada. Possiblement una cam-
panya informativa, acompanyada d'alguna sanció en
els casos més reincidents, tendria més bona acoUida
per Ia gent del poble. Es necessari que tothom estigui
al seu lloc, és a dir, que els ciutadans aparquin bé i que
els guàrdies civils Uuitin contra Ia Ia inseguretat ciu-
tadana.

Joan Bauçà
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OFERTAS DEL 7 AL 24
DE NOVIEMBRE

ALIMENTACIÓN
LecheBtaNT5l 99
Café La Estreta superior 250 gn 99
Nescafó descafebiado 200 gn 575
Cacao sotubte Torrat SOO gn 144
GaKetas surtWas Los»» 700 gn 307
Gatetas Prfndpe 250 gn. LU 99
GaBetas Marte-Lu 300 gn 65
Gatotas Marfa 3ro 800 gn 118
GaAetastostadasSro800grs 118
Quefltas 450 gn 179
QuetyMarfa900grs 306
Quesltos El Caserfo 8 u 99
Chocotate MHka 150gn 77
Bombones Torras 260 grs 364
Berberechos Cabo de Peñas 45/55 96
Navak3sCabodePeftasl/4 148
MejWones Cabo de Penas 1/5 pock 3 u 183
AceNunasreUenasRasseUo450grs 76
Mek5CotonLaHuertaVerdekg 111
Pastas sopa Huevo El Pavo 250 grs 69
Aceite de ottva Homar 1 1 299
Huevos 1° rojo 1 docena 99

BEBIDAS Y LICORES
V1no El Baturrtco L 99
vino Copfia 0osado, btanco) 235
Marttnl (Rossp'. btando) 399
TerryL /. 679
Cava Carta Nevada 469
CAva Rondel Extra ... 279

CREMERIA
YogurYopk3ltsaborespack8 u unkJad 19
Yogur yoptart natural pack 8 u urüdad 17
Flan de huevo Yoptatt pock 4 u 144

CONGELADOS
Cordon Blue Fkxdus 355
Croquetas325gr. FkKk* 123
Fltete de Mertuza empanada Pescanova

400gn 255
EmpanadUk» Pescanova 250 grs 180
Pescadosopa 1 kg 190
CaJamarpequerto 1 kg 125
Gamba camarón pequeña 1 kg 590
Cuerpos 1 kg. 980

CHARCUTERÍA
Sotehtehos Frankfurt El Pozo 7 u 49
MortQdeta con acettunai El Pozo 266
Mortodeta MinJ El Pozo + 200 gn. gr. regcHo 145
FuetfrnpertdEI Pozo 141
MortadetaEIPozo 1 kg 256
Jamón cockdo E. negra Oscar Mayor 1 kg 795
Jamón serrano MoHna 1 kg 1.090
Jamón serrano C/ Pata MoHna 1 kg 690
Que*o ManchegosemlMoHna 1 kg 749

CARNICERÍA
Lechonas 1 kg .590

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Champú Ne»a L 159
GeI Neta L 199
GeI ToJapín L 193
Laca Suns«k 235 gr$. + 20 X gratti 260
Crema Dental Sgnal 50 ml 99
Panuek* Tempo pack 6 u 49
Panal Dodot KBnos/as T. Gde. 44 u 1.158
Compresas Famossette 124
Bolsas de basura Tfc>uron 20 u 59
Coral VajlHas L 79
SucMzante Mlmosfri 4 L 279
Detergente ArIeI 4 kg.s 689.

BAZAR
AspfradorPWIips 9.995
RodtadorTurbo convector Philips HD 3452 8.262
ExprtmWorKekxK 1.411
Onta cte VfcJeo 180 (Mltsurl, Nevb) 270
Tetevteor 14' ' Sanyo 27.996

BRICOLAOE
Jgo. Attombra moqueta Universal 1.078
Esmertaaora dobte 125 MM 4.032
SokJadura arco 140 A 7.840
Btack-DeckerBD-561tatadro... ...5.391

TEXTIL
Chandd cabatfero 1.400
Chartdalnlno/a 950
Pantatónrtno 495
Jerseyntfto 595
Camisa cabaUero ciaste 1.500
PotocaboJtero 1.200
Jerseyseñoradesde 1.866

CALZADO
Zapatosntta 1.995
ZapQttUa afelpada nWo/a 575
ZapatocabaUerocampero 1.164
ZapatiUascabatero 595



MeI i Sucre

AGENDA - NOVEMBRE
Natallcis

Defuncions
Francesc Antich Duran (13.09.06/04.10.90)
Antoni Jaume Ginard (24.12.29 / 28.10.90)

Noces

Apotecaries de guàrdia
Diumenges

Dia 4: Sant Joan
Diall: Petra.
Dia 18: VUafranca
Dia 25: Sant Joan

Benzineres
De dia i de nit:
Viñas (Manacor, cra. d'Arti)
Febrer (Manacor, cra. de Felanitx)
Diumenges:
Viñas (Manacor, cra. d'Arti)
Febrer (cra. de Felanitx)
Marratxí (Inca, cra. de Pakna)
Estekich (Can Picafort, cra. d'Artà)
El Molinar (Palma, Ramonell Boix)
Febrer (Sant Joan, cra. de Manacor. Diumenges matí)

Festivitats del mes
Dial:
Dia4:
Dia25:
Dia 26:
Dia 30:

Tots Sants
Sant Carles
Santa Caterina
Sant Amador
Sant Andreu

Esdeveniments del mes
Inca: Dijous Bo (dia IS)
Pabna: Tecnoturística (del 21 al 26)
Santanyí: Festes de sant Andreu (dia 30)
Llubí: Fira (dia 27)
PoUença: Fira(diall)
La Pobla: Fires (dies 19 i 26)

Signes del Zodfac
Àries: Un estat intel·lectual favorable farà que tenguis moltes
idees brillants ; no perdir les oportunitats de posar-les en pràctica.
Taure: Una situació de deixadesa i apatia t'enrevoltarà. Per
distreure't, pensa millor en eU regals de Nadal que hauries de fer.
Bessons: Procura tenir bones relacions amb els companys de
feina, si no pots tenir qualque disgust gros amb el teu quefe.
Cranc: Aprofita les llargues vetlades per relacionar-te. Per ven-
tura trauràs un bon profit de les relacions amb les persones de
l'altre sexe.
Lleó: El teu humor de pomes agres farà que tenguis fregades amb
les persones que t'envolten. Alerta!, procura calmar aquesta feror.
Verge: Un bon moment per muntar qualque negociet. Però pensa
que ningú no et regalarà res i que t'hauràs d'esforçar per sortir
endavant.
Balança: Les teves males relacions amb lapadrina o amb Ia sogra
empitjoraran. La cosa millor que pots fer és pensar a fer-li un bon
regal per Nadal.

Escorpí: D'aqul a Cap d'Any estaràs inspiradíssim amb tot el que
sigui feina i creativiut; però ves en compte amb les despeses que
tens, et poden provocar maldecaps.
Sagitari: Aquest mes duràs Ia negra; ets el pitjor de tots els signes,
però tranquil i bons aliments, només pensa que no hi ha mal que
durí cent anys.
Capricorni: A les teves relacions apareixerà una persona molt
important i que t'influirà a partir d'ara.
Aquari: El teu quefe et farà qualque regal inesperat, però serà
perquè aquest mes coldrà semblar el bon samarità. Aprofita'l!
Peixos: Procura desaparèixer un poc de Ia circulació ja que tot
seran maldecaps i topades.

Tdèfonfd'interM
Bomben:
Metge:
CettreSanitari:
ATS:
AmbulàncU MonuiIrí:
GESA:
AjunUment:
Apotecari«:
Coruell IniuUr:
Govem Balear:
Centre Meteorològic:
Guardi» Civil:
OCB:
SIAC:

Btempa
Pluviometria:
Setembre
Octubre

total
TotalacumuUit:

550080
56 03 64 / 28 13 13 ̂ usca 1179)
5263 11
526061
6461 86
5541 11
526003
52 62 52
721505
463450
264610
560027
723299
900321 321

J. Roig
48'0
191O

25'6
16'0
20'0
22'0

3'0
7'0

26'0

136'5

di» 2
dia 3
di« 4
dia 7
dia 8
dia 9
dia 10
dia 11
dia 12
dia 13
dia 15
dia 16
dia 18
dia 26
dia 28
dia 31

G. Company
411O
13'5
n
0'4

42'0
13'8
22'0
0'9

21'3
2'3
O'l
0'6
4'6

24'g
0'2
0'4
l'4

750?
506'6

La lluna
Creixent de dia 1 a dia 2
Plena de dia 3 a dia 9
Minvarr de dia 10 a dia 17
Novadcdial8adia27
Creixen; dia 28 a dia 30

Previsió del t*nps
Les temperatures durant aquest mes seran relativament

moderades per al temps en què estam. Quan a precipitacions,
seran escasses. El més destacat serà el vent deI nord, que serà fred
i intens.

Agenda esportiva. Octubre. Futbol Tercera Regional
Dia 4: Joventut SaIUsU - Sant Joan
Dia 11 : Sant Joan - Vilafranca
Dia 25: Port de Pollença - Sant Joan
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