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MELISUCRE. Agost, núm. 194. Butlletí informatiu de
l'Obra Cultural Balear a Sant Joan.

Local social: carrer de Ramon Llull, 48. 07240
Sant Joan (Mallorca).

Consell de redacció: Guillem (Florit, Joan Sastre,
Joan Font, Joan Moratinos, Miquel Company.

Tirada actual: 500 exemplars.

Disseny de Ia capçalera: Jaume Falconer
Coberta i contracoberta: Faroles en estat deplo-
rable i les mateixes ja arreglades, a càrrec de J. Font

Dipòsit legal: PM. 49/1983

EIs articles publicats a Ia revista expressen únicament l'opi-

nió dels seus autors.

EIs articles originals s'han d'entregar abans de dia 18 del

mes en curs.

Nota: S'adverteix als possibles lectors de MeI i sucre que

aquesta revista, amb els seus escrits i comentaris, pot ferir Ia

sensibilitat dels esperits no acostumats.

EN AQUEST NUMERO HI TROBAREU

— Notícies locals

— Fotos d'antany, per G. Sànchez

— Ajuntament, per de J. Sastre i F. Nicolau

— Jo tampoc no ho crec, diguin el que diguin,

per G. Sànchez

— Una nova experiència, per Joves cristians

— El plaer de beure. Can Majoral, per F.

Grimalt

— Garbes del P. Ginard (9 I). Calendari per

sembrar per J. Estelrich

— MeI i sucre, dolcet, dolcet, per J. Bauçà

— Meteorologia, per M. Company i M.

Alzamora

— Efectes de les vaques «loques», per Un

hereu des testament de sa Sardina

— Bon profit

— Agenda
^ — .̂

EI consell de redacció
es reunirà dia 27 agost,

a Ies 21.30 h, al casal social.
EIs col·laboradors
hi estau convidats

NOTA DE REDACCIO
Totes les persones o entitats que se sentin al·ludides

pel contingut d'aquesta revista, tenen a Ia seva
disposició una secció de «Cartes al Director» que admet
escrits que complesquin les següents condicions:

— L'extensió màxima és un foli mecanografiat a dos
espais.

- Les cartes han d'anar signades per l'autor, que ha
de ser identificable.
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El marger Xisco Sorell, juntament amb el seu equip i els margers de Consell Insular, construeixen un supermarge que va del cementen
a l'escala principal de Consolació.

- Tots aquells que havíeu pogut veure uns caramulls de pedres baix de Consolació ja sabeu
perquè serveixen, ja que a principis de juliol es va començar a construir un marge de pedra que va
des del cementeri fins a l'escala principal de Consolació, és a dir que té més de 200 metres de
llargària i en els seus punts més alts arriba gairebé als quatre metres. La pedra que s'utilitza per a Ia
seva construcció l'han duita des de Ia Bastida i el marger que dirigeix l'obra és el santjoaner Xisco
Sorell, amb Ia col·laboració dels margers del Consell Insular. L'Ajuntament té previst que per a Tots
Sants tot estigui ben endreçat i tothom pugui admirar Ia bellesa de Ia corba emmarjada que dóna
accés al cementeri.

- El 14 de juliol, el batle en funcions, Joan Magro va declarar al diari Balears que l'Ajun-
tament projectava un pavelló d'esports cobert per 50 milions de pessetes i que el PIa territorial de Ia
Mancomunitat en preveia un altre amb una ubicació diferent. El nou pavelló està previst que tengui
una extensió de 21.000 m2 i es durà a terme mitjançant les aportacions econòmiques del Ministeri
d'Educació de Madrid, Ia Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear i de
l'Ajuntament , el qual aportarà un 14% del total. Per altra part, com ja hem dit, Ia Mancomunitat
preveu construir un polisportiu comarcal per a tots els pobles que Ia conformen a Ia zona nord de
Son Juny. Esperem que ambdues institucions es posin d'acord i Sant Joan no quedi en ridícul una
altra vegada més a causa de Ia seva mala gestió i de les brillants idees.

- El torneig de futbolet Mestres Fuster i Mas 96 ja ha començat. Com gairebé cada any el
problema ha estat l'organització, fins el darrer moment no s'ha trobat ningú que volgués tirar al
davant i l'Ajuntament se n'ha fet càrrec. Enguany hi participen cinc equips: Construccions Nicolau-
Karmany, sa Torre de s'Aigo, Just-Just, Mitja PeIl i Bar Centro, amb Ia peculiaritat que només poden
tenirjugadors considerats locals. EIs partits preliminars començaren el 8 d'agost i serviran perquè



mel i sucre

Miquel Company i Jaume Matas signaren un conveni de col·laboració entre
l'Associació de Premsa Forana i el Govern Balear.

només un d'aquests cinc participants quedi
exclòs de les semifinals que es faran en el
marc de les festes de patronals.

- El dia 8 d'agost el president de Ia
Comunitat Autònoma, Jaume Matas, i el
president de l'Associació de Ia Premsa
Forana, Miquel Company Mena, varen
signar un conveni de col·laboració per als
propers tres anys. L'acte va tenir lloc a Ia
seu que l'Associació té al carrer Princesa
de Ia nostra vila. Aquest conveni preveu que
el Govern destinarà uns cinc milions de
pessetes per a les revistes que conformen Ia
Premsa Forana, amb Ia condició que
publiquin les informacions que el seu
gabinet de premsa enviï periòdicament. El

president Miquel Company explicà que el 80% de Ia subvenció es repartirà entre els associats i el
20% restant serà per a despeses de l'Associació i per a les revistes que facin nombres extraordinaris.
Després dels actes protocol·laris els assistents es traslladaren a Can Tronca on es realitzà un sopar
de germanor.

- Sembla que aquesta vegada el nostre Ajuntament ha tengut una bona idea: volen reformar
Ia Casa de Cultura amb l'objectiu de presentar-lo a Ia Mancomunitat perquè s'hi ubiqui el Centre
d'Educació d'Adults de Ia comarca, que fins el curs passat va estar situat a Inca. Com tots deveu
saber l'estat deteriorament de l'edifici de l'Escola dels Nins és considerable: Ia teulada està feta pols,
el primer pis és a punt de passar, ja que en Ia primera reforma es varen llevar uns parets que han
resultat ser mestres, les sales estan plenes de crulls, Ia humitat va en augment dia a dia... La reforma
que s'ha previst per tal de pal·liar alguns d'aquests defectes és d'uns tres milions de pessetes. Meam
si aquesta vegada els que hagin de dirigir les obres de reforma tenen una mica més d'esment amb
les coses que fan i en el futur no calgui canviar el bigam perquè s'han llevat unes parets mestres.

- La Mancomunitat PIa de Mallorca organitza el Festival de Música Clàssica, que enguany
arriba a Ia seva novena edició. Tots els melòmans tenen una cita a Sencelles, on actuaran Septimini
(15 d'agost); Ariany, on actuarà l'Octet Schubertiada (25 d'agost); Sant Joan, on, en el marc de les
festes patronals, actuarà Ia soprano Fanny Marí; Costitx, on actuaran M. Victòria Cortès i Francesc
Blanco, piano a quatre mans (8 de setembre); i Cura-Algaida, on actuarà Marielle Nordmann, arpa
(15 de setembre).

POUS • CISTERNES • SIQUIES • DEMOLICIONS
FEINES AMB COMPRESSORS • RETRO

MINIEXCAVADORES

Cjaèricí Cjayà íMoríà

Cooperativa, 5-7
Tel.: 64 78 69. Mòbil: 908 53 58 76

07260-PORRERES

A BANCAMARCH

C/de Mestre Mas, 11
Tel.: 52 60 66

07240 Sant Joan
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La Cooperativa ha recollit quasi 400 tones més que Ia campanya anterior.

- La tònica enguany pel que fa
a l'agricultura ha estat «molta feina i
pocs doblers». Tot i que hi ha hagut
molts de problemes de malalties i
plagues, ajudades pel bon temps i Ia
humitat ambiental, Ia producció en
quasi tots els sectors (sobretot en
hortalisses i cereals) ha estat ex-
cel·lent, però els preus no han acom-
panyat. Parlant de cereals, com a botó
de mostra, a Ia Cooperativa s'han
recollit més 800 TM de cereals, front
a les 460 que es recolliren l'any
passat, i els preus actuals per al pro-
ductor són: 21 ptes. per quilo d'ordi,
27 ptes. per al blat, 28 ptes. per a Ia
civada i 30 per al de favó, en defini-
tiva unes quantes pessetones per quilo menys que l'any passat. En qüestió d'ametlles i garroves,
sembla que els preus es mantindran com l'any passat, però Ia producció serà molt inferior.

- La Penya Motorista Sant Joan, en el seu quarantè aniversari, el passat dia 11 d'agost
organitzà una excursió en cotxes particulars a les coves de Gènova; després de visitar-les anaren cap
a Magaluf a pegar un cap-fico i a cala Vinyes a menjar un bon plat de paella; el retorn a Ia nostra
vila es féu per tota Ia costa de Calvià, on tothom va poder contemplar que Mallorca no és una illa
verge.

- L'escoleta d'estiu funciona a ple rendiment. EIs al·lots que hi assisteixen gaudeixen d'una
sortida setmanal fixa. Aquestes sortides tenen una finalitat didàctica clara. Una de les sortides que
han duit a terme ha estat Ia visita que realitzaren un dimecres d'aquest mes d'agost al mercat de
Sineu, fet que fou notícia per a Ia premsa estiuenca de les Balears. En aquesta eixida els nins i nines
pogueren veure el mercat tradicional de bestiar i tota casta de marxandos que ocupen els diferents i
nombrosíssim trasts que el conformen.

- Per als que no llegiu el diari Balears i per als que només el fullejau, us hem de dir que
aquest periòdic té una nova col·laboradora per aquests mesos d'estiu. Es tracta de Ia santjoanera
Catalina Gayà Morlà, estudiant de periodisme a Barcelona. Durant aquesta època estiuenca es dedica
a fer pràctiques en el món periodístic. L'any passat na Catalina ja va fer feina a Ràdio Nacional
d'Espanya a les Balears.

EL VOSTRE POU DE FRANC
(Si no trobam aigua)

Us garantim l'aigua, si no és així
el pou no us costarà res.

Us ho feim de franc

SERVICIOS DE AGUAS

SUBTERRÁNEAS

PALMA, SL .•¿•H
TELEFONS:

60 50 75 - 909 32 56 30
Si no trobam aigua només haureu de pagar

el carburant emprat

JAUME SASTRE BAUZA
Pintor

C/ de Josep Rosselló i Ordines
Tel.: 52 65 53 / 907 32 66 07

Sant Joan
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EIs batles dels pobles que
conformen Ia Mancomunitat PIa de
Mallorca es reuniren amb els tècnics
que han redactat el PIa Territorial. Sem-
bla que tots els batles, segons el gerent
de Ia Mancomunitat, s'han posat d'a-
cord en el planejament urbanístic i en
les modificacions que es presentaren a
Ia Conselleria de Medi Ambient. PeI
que fa al suport econòmic, està previst
que es creï una comissió gestora que
s'encarregarà de cercar les vies per
poder demanar subvencions. Segons les
característiques dels projectes es podrà
accedir a Ia línia de subvencions del

programa europeu 5B, al Consell Insular i al Govern Balear. La redacció del PIa Territorial i les seves
modificacions han costat uns 30 milions de pessetes, que Ia Conselleria de Medi Ambient ha pagat
en Ia seva totalitat.

- El mes de juny Ia Banca March obsequià alguns dels seus clients. Aquesta vegada els
guanyadors dels sorteig foren Margalida Mieres Munar amb un exprimidor, Bàrbara Antich Morey
amb un banc d'abdominals i Maria Antich Morey amb un rem-caiac.

- L'Associació d'Empresaris i comerciants de Sant Joan ha començat a caminar i volen
treballar per aconseguir un Sant Joan millor. Tenen Ia intenció de col·laborar amb l'Ajuntament a
les festes patronals i a Ia fira del Quart Diumenge. A més a més volen potenciar els llocs més típics
de Ia nostra vila perquè els turistes i visitants forans els puguin visitar d'una manera normal. En

Sembla que eh batles de Ia Mancomunital s'ha posat
més o men\s d'acord en el PIa Territorials del PIa.

I»
1 mm f
JQL

POSAU ELS FEMS DINS LES BOSSES
Per al vidre, paper i ferralla

emprau els contenidors especials

La recollida es farà els

dimarts, dijous i diumenges al vespre

AJUNTAMENT DE SANTJOAN

SI TENIU
FOTOGRAFIES

ANTIGUES
(anteriors als anys setanta)

feis-ho saber a
Gracià Sànchez

Hem començat una nova secció:

FOTOGRAFIES
D'ANTANY
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aquests moments estan en procés de redacció
d'estatuts i s'ha creat una junta directiva
presidida per Montserrat Payeras de Can
Borràs.

- El grup de teatre Biaixos i capgirons
presentarà el proper dia 1 de setembre, i en el
marc de les festes patronals, l'obra de Josep
Ma. Tous i Maroto Mestre Lau es taconer,
comèdia de costums dividida en tres actes. EIs
protagonistes de l'obra seran Gabriel Company
Boveta i Bàrbara Matas Cartera, els altres
actors que hi intervindran són Àngela Riera,
Francesc Alzamora, Maria Magdalena Jaume,
Joan Nigorra, Joan Matas, Maria Fiol, Andreu
Bauzà, Catalina Lluïsa Gayà, amb muntatge de
Joan Magro i Noreta Bauzà com apuntadora,
tots ells sota Ia direcció de Maria Magdalena
Jaume.

El Forner Boveta í
na Bàrbara Cartera
són el protagonistes
de Mestre Lau es
taconer, obra que
el grup Biaixos i
capgirons
presentarà per les

,. ~~ ,, ^ : festespatronals.
- El proper dia 23 d agost tendra lloc a

Consell Ia presentació del primer llibre de Ia col·lecció La guerra civil poble a poble, que editen
conjuntament Edicions Documenta Balear i Ia Universitat de les Illes Balears, amb Ia col·laboració
de l'Associació de Ia Premsa Forana, de l'Institut d'Estudis Baleàrics i de l'Ajuntament de Consell.
Aquesta col·lecció és coordinada pel santjoaner Arnau Company des Centro. Està previst que
gairebé tots els pobles de Mallorca tenguin un volum propi. De moment sabem que estan molt
avançats els de Sant Joan -que per cert, de moment no compta, amb Ia col·laboració del nostre
magnífic Consistori-, Calvià, Muro, Campanet, Maria, Santa Maria... El primer nombre de Ia
col·lecció ha anat a càrrec de Manel Santana i du com a títol La guerra civil a Consell. Les penes de
mort.

- La perllongació del carrer Princesa ha creat una forta polèmica entre els seus veinats.
Sembla que Ia major part estan d'acord a obrir el carrer i ben aviat volen presentar a l'Ajuntament
Ia petició d'obertura oficial. El problema rau en què diuen que hi ha una sèrie de veinats que posen
entrebancs al projecte. Està previst que si al final tothom es posa d'acord el projecte s'inclogui en el
PIa d'obres i serveis del Consell Insular. Dels del punt de vista dels veinats l'Ajuntament no caldria
que gastàs cap dobler, ja que el CIM en pagaria el 80% i ells mateixos el 20% restant.

-SA
NOS
TRAff

CAlXA DE BALEARS

Carrer de Palma, 16
Sant Joaan

Tel.: 52 60 33

FUSTERIA

K&fiel &&lmau
Fusteria en general i

mobles de cuina
Carrer dels Molins, 4

Tel.: 52 63 85
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- L'actitud del nostre magnífic Ajuntament ha
tornat a ser polèmica. Aquesta vegada ha ordenat que
els veinats aixequin les voreres, ja que està previst
posar una capa asfàltica en alguns carrers de Ia nostra
vila. Com podeu imaginar Ia notificació no ha estat
gaire ben rebuda pels veinat, ja que això ocasiona unes
despeses econòmiques considerables i sobretot Ia
deformació de les cases, ja que a hores d'ara són
moltes les que fan més baix que el carrer per mor de Ia
política d'aixecament continuat de voreres. Des d'aquí
voldríem obrir el ulls a l'equip de govern municipal, ja
que creim que existeixen altres solucions que no
comporten cap tipus d'alçada de voreres; a més a més,
us imaginau com seran l'entrada de les cases d'aquí
deu o quinze anys si es continua amb aquest criteri?
Sembla que al carrer de Palma i al carrer del Desert els
veinats s'ha posat d'acord i no faran les voreres.

- En aquests moments Ia nostra vila ja compta
amb tres places d'objectors de consciència. Una està
situada al centre sanitari i és ocupada per Antoni Bauzà
de sa Plaça, una segona està situada a mateix Ajun-

tament i és ocupada per Andreu Galmés Sobrassada i Ia tercera és al Centre Cultural i l'ocupa Josep
Florit Cilis. Aquests tres joves han renunciat a fer el servei militar obligatori que Ia llei marca i els han
obligat a fer el servei social substitutori. Com tots sabeu d'aquí ben poc temps aquesta obligació
s'haurà acabat, ja que l'exèrcit espanyol passarà a ser totalment professional i, per tant, no hi haurà
ningú que estigui obligat a fer cap tipus de servei obligatori.

- Ben segur que quan tendreu el MeI i Sucre a les mans ja haureu pogut llegir el programa
de festes i, de fet, haureu comprovat que és molt semblant al de l'any passat. No hi ha gaires canvis:
encalçaborinos, pregó de festes, amollada de coloms, dimonis i caps grossos, ball davant cada cafè,
cavalls, futbol, exposicions, trescaviles, futbolet, revetla, banda de música, ofici solemne, banda de
tambors, joies, ping-pong, festa cultural, conferència, jocs a Ia piscina, petanca, ball a Ia plaça de Ia
Constitució, bicicletes, xeringada, motos, tercera edat, ball de bot, concert a l'església, teatre i traca
final. En poques paraules Ia gent farà Ia festa que Ii donin i que les entitats ciutadanes organitzin.

— El corredor santjoaner Pep Gayà Solander, de l'equip de Can Nadal, continua en una bo-
na línia de triomfs en el món del ciclisme en pista i darrerament a Ia Challenge Mercat de l'Olivar.

L'Ajuntament continua equivocant-se pel qitefa a l'aixecament
de les voreres. Es ben hora que canviïde criteri.

C o o p e r a t i v a Agr í co la

SANT JOAN

*<Tbta casta de
productes del catnp a

bon preu»

Carrer de Petra, s/n Tcl.: 52 63 24

Elèctrica

PEP DES SAI6
instal·lacions elèctriques
xarxes de baixa tensió

subministraments elèctrics

Consistori, 8 £ 52 63 23
S a n t J o a. n
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vui dulm a les

nostres pàgines una

fotografìa familiar que té

més de setanta anys. Hi

podem veure els germans

Antònia (a lk'esquerra),

Bernadí (al centre) i

Guillem (a Ia dreta) Gayà

Font, tots ells de malnom

Escolà. Encara que no es

vegi, darrera Ia cadira hi

ha Ia mare dels germans

que aguanta el germà

petit. Temps era temps i

aquest no passa debades.

Gracià Sànchez

FONTANEWA i FERRERM
J. COMPANY

Instal·lació de banys /
de calefacció central

LUinterneria engeneral
Ferreria

C/ Consolació, 1 7. Sanf Joun
IeI. 52 62 77

R E S T A U U A N T - B A R

JVSMg

Cta.M>n*cor-lnc*,km 0 TeI. 830246 PETRA
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A J U N T A M E N T
Resum de Ia Sessió Ordinària de dia 06/08/96, que va començar puntualment a les
9.35 h del vespre, amb l'absència del regidor Miquel Gayà (PP).

1. Lectura i aprovació de l'acta de Ia sessió
anterior.

Es va aprovar, amb dues excepcions pro-
posades per Francesc Nicolau (PSM) referents
al punt en què es va aprovar el pressupost
d'ingressos i despeses de 1996 per 6 vots a favor
(PP) i 2 en contra (PSM), va proposar que
s'eliminassin del text les paraules «prèvia
deliberació», ja que aquesta no va existir. A Ia
pregunta efectuada sobre l'estat de l'estructura
de Ia Casa de Cultura, va demanar que figuràs a
l'acta Ia resposta del batle, que va afirmar que
l'arquitecte havia pronosticat «un cert perill»,
sobretot si hi pujava gent a Ia banda de dalt.

2. Coneixement de Ia delegació de Ia batlia al
primer tinent batle per absència del batle del
municipi.

En compliment de Ia normativa, es va donar
coneixement al ple d'aquesta resolució, datada
el 3 de juliol, que va ser efectiva del 10 al 30 de
juliol. Durant aquest temps va ostentar Ia batlia
Joan Matas (PP), primer tinent batle.

3. Coneixement de les Resolucions de Ia batlia
donades des de Ia darrera sessió ordinària.

Es va donar compte de 9 resolucions,
donades entre el 01/06/96 i el 31/07/96:

De dia 11/06: aprovació del Padró de quotes
del servei d'abastament d'aigües del primer
trimestre de 1996, per un valor de 2.821.147
ptes. desglossat en 1.406.020 ptes. a quotes de
l'Ajuntament, 1.265.832 al cànon de sanejament
i 149.295aIVA.

De dia 19/06: autorització de 19 llicències
d'obres a particulars i una connexió a Ia xarxa
de clavegueram.

De dia 29/06: autorització de les despeses
ordinàries corresponents al primer semestre de
1996.

De dia 03/07: delegació de Ia batlia al primer
tinent de batle, per absència del batle. (Tractat al
punt 2.)

De dia 05/07: concessió de l'exempció de
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a
Jorge Serra Pons, per Ia seva minusvalia física.

De dia 05/07: contractació del servei públic
de Ia piscina municipal per als mesos d'estiu.

De dia 27/07: concessió de llicència d'ins-
tal·lació de serveis de funerària a «Funerària
Sant Joan, CB».

De dia 27/07: aprovació de Ia quarta certi-
ficació (i final) de les obres de rehabilitació de
l'Escola Vella de Nines per un import de
2.563.408 ptes.

De dia 31/07: autorització de 13 llicències
d'obres a particulars.

4. Aprovació de Ia baixa de Ia diferència de
VlBl (Impost sobre Béns Immobles).

Es tractava de donar de baixa 733 ptes., de Ia
corresponent partida pressupostària, que és una
diferència entre el padró de quotes de l'IBI
(rústica) de 1994. La quantitat finalment rebuda
per l'ajuntament va ser de 631.771 ptes.

5. Aprovació del plec de clàusules
administratives per a Ia concessió de les obres
del PIa d'Obres i Serveis 1996.

Enguany l'Ajuntament utilitzarà els doblers
d'aquest PIa en asfaltar carrers de dins Ia vila, i
ja tenia un plec de clàusules aprovat per a Ia
contractació de les obres, però a resultes d'un
escrit del Consell Insular de Mallorca, en què
recorda a l'Ajuntament l'obligació de fer Ia
contractació de les obres per procediment obert,
mitjançant subhasta, l'equip de govern l'ha
hagut de rectificar. Es va acordar per unanimitat
aprovar el nou plec i deixar sense efectes
l'anterior.

6. Aprovació de Ia renovació de Padró
Municipal d'Habitants 1996, a dia primer de
maig.

Es va aprovar per unanimitat amb les dades
següents:

11
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Vivendes habitades: 633
Vivendes deshabitades : 366
Locals col·lectius: 1
(Ca les Monges)
Altres Locals : 79
(Comercials i altres)

Nombre d'habitants : 1.651, per sexes 840
dones i 811 homes.

7. Convocatòria per a l'elecció de Jutge de
Pau substitut.

El Tribunal Superior de Justícia de les
Balears ha demanat per escrit a l'Ajun-
tament que es cobreixi aquesta plaça. Fa
uns quants mesos l'Ajuntament va elegir el
titular, però no així el suplent, ja que es veu
que dels dos candidats no n'hi va haver cap
que comptàs amb Ia confiança de Ia E
majoria del consistori. Davant això es va ^
acordar per unanimitat convocar el con- ^obresdel'EscoladeNineshanestatentregadesdefinitivamental'Ajuntament.
curs pel proveïment d'aquesta plaça.

8. Proposta del Tribunal de Valoració de Mèrits
del concurs ordinari per al proveïment de Ia
plaça de secretaria municipal.

Aquesta plaça es convoca per cobrir Ia plaça
de secretaria de l'Ajuntament de Sant Joan amb
caràcter definitiu. S'hi presentaren quatre per-
sones, que pogueren acreditar tots els mèrits que
se'ls exigia, llevat del coneixement del català a
nivell superior. Com que era una de les condi-
cions indispensables, el tribunal va declarar
desert el concurs.

El consistori per unanimitat va donar suport
a Ia decisió i el concurs es continuarà convocant
periòdicament, segons les condicions exigides
per Ia normativa.

9. Concessió de subvencions.
Hi havia les següents:
Associació de Pares d'Alumnes de Son Juny,

100.000 ptes. per Ia Festa del SoI que Balla
1996.

Club Esportiu Sant Joan, 100.000 ptes. per Ia
temporada futbolística 1995-96, a canvi d'un
partit de futbol durant les festes d'estiu de 1995.

Es va aprovar per unanimitat.

10. Moció del Parlament de les Illes Balears

sobre el bloqueig del PIa de Pau pel Sàhara
Occidental.

Es tracta d'aprovar una moció en el mateix
sentit que una proposició presentada, i apro-
vada, per tots els grups polítics del Parlament de
les Illes Balears, en què es manifesta Ia preo-
cupació pel bloqueig d'aquest pla de pau.
Aquesta moció es va aprovar per unanimitat.

11. Festes patronals de l'estiu.
El batle va passar Ia paraula al regidor Joan

Magro (PP), que va explicar que es faria festa
els dies 24, 25, 28, 29, 30 i 31 d'agost, i 1'1 de
setembre. Com que el tema havia estat parlat en
comissió, no es va estendre en explicacions,
encara que si va tractar superficialment el tema.
Francesc Nicolau (PSM) va opinar que seran
unes festes calcades a les anteriors, que
tornaven fomentar Ia dispersió de Ia gent, no Ia
concentració, i que es notava que l'equip de
govern no hi havia feta molta feina, al contrari
del que s'espera d'un grup amb majoria absoluta
i teòricament conjuntat ^a fa quasi un any i mig
que ostenta el poder absolut). Joan Magro va
replicar dient que Ia seva actitud sobre aquest
tema era anar millorant cada vegada i que
esperava que l'any que ve fossin millors i
superar aquesta crítica amb l'ajuda de tots els
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regidors i de tothom que volgués col·laborar
amb les festes.

El consistori es va donar per assabentat.

12. Precs i preguntes.
AMADOR BAUÇÀ (UM)

Va insistir en el tema de Ia construcció de
l'Institut de Sineu, demanant al representant a Ia
Mancomunitat si s'havia parlat del tema a
aquella institució. Va respondre Joan Magro que
no s'havia tractat el tema, però que havia
presentat un escrit amb Ia proposta d'Amador
Bauçà i estava previst parlar-ne a Ia primera
reunió que es convocàs a Ia qual figuràs el tema
de l'institut a l'ordre del dia.

Sobre les voreres del carrer Bellavista, va
demanar a l'equip de govern que cerqui altres
solucions a l'hora d'asfaltar carrers que no passi
per alçar les voreres, ja que arribarà un moment
que això no serà possible. L'equip de govern va
replicar que es podia «llaurar» el carrer, però
això tenia tres problemes: La xarxa d'aigua
potable està instal·lada molt superficialment i
resultaria danyada, el compactat resultaria molt
menys estable que Ia capa d'asfalt vell i surt
molt car. A part d'això, també va demanar al
batle que l'ajuntament vigilàs un poc de quina
manera es fan les voreres, que se seguis un
nivell, fora escalons i que es facin totes les
voreres que sigui necessari.

FRANCESC NlCOLAU (PSM)
Va proposar demanar al CIM Ia instal·lació

d'un contenidor per a plàstic al Punt Verd. Joan
Magro (PP) va respondre que ja s'havia parlat
del tema al CIM i que ja estava en marxa posar-
hi remei. De totes maneres es va acordar
remetre en escrit al CIM per a aquest tema.

Insistint sobre el mateix tema, va demanar
que l'Ajuntament fes una neteja regular del
recinte, que es vetlàs perquè Ia gent tiri cada
cosa al contenidor pertinent i no deixi brutor per
en terra.

Va demanar al batle quina empresa feia el
manteniment de les faroles i si hi havia cap
pressupost realitzat. El batle va contestar que
s'havia mandat Ia feina a gent de confiança, que

no s'havia fet pressupost de cap classe, però que
Ia feina quedaria molt bé i sortiria barato barato.

Sobre l'Escola Vella de Nines, va demanar si
ja estava l'obra acabada totalment. El batle va
dir que just faltava fer Ia connexió d'aigües
brutes, que no estava inclosa al projecte, i res
més.

Va demanar informació sobre el projecte de
reforma de l'estructura de Ia Casa de Cultura. El
batle i el regidor Joan Magro (PP) informaren
superficialment de com estava Ia cosa i sobre
quines actuacions es podien fer.

Com estan les al·legacions de Ia Manco-
munitat al PIa Territorial del PIa? Respongueren
Joan Matas i Joan Magro (PP) donant una petita
explicació.

Va demanar informació d'una reunió que va
tenir lloc entre el batle i PIMEM - Sant Joan. Va
respondre Joan Matas (PP) que havia atès Ia
delegació de PIMEM ell mateix, per absència
del batle i que això no s'havia comunicat al
consistori simplement per un oblit personal, del
qual va demanar disculpes.

I acabats els punts de l'ordre del dia, es va
aixecar Ia sessió als voltants de les 10 hores i 10
minuts del vespre.

Joan Sastre i Francesc Nicolau

RESTAURANT

SA TORRE DE S'AlGO

Carrer de l'Amistat
Tel.: 52 63 00
Sant Joan
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JO TAMPOC NO M'HO CREC, DIGUIN EL QUE DIGUIN

Hi ha diferència entre criticar positivament i
criticar «destructivament»? n'hi ha qualcun per
dins Ia casa de Ia vila que sempre troba ossos al
lleu, que no ho té gens clar del que significa aquest
paraula. Criticar= fer notar els defectes (Diccio-
nari de Ia llengua Catalana. IEC 1995), això, tal
ment. Criticar no és vanagloriar les decisions,
encertades o no, d'una persona o d'un fet; preci-
sament el diccionari d'això en diu una altra cosa.

Idò bé, fer notar els defectes, això és Ia intenció
d'una crítica; i tan de bo a partir d'ella se'n puguin
esmenar alguns. Jo vull fer una crítica als pro-
jectats polisportius que s'han de fer a Sant Joan.

- Com si no ens bastà un sol polisportiu n'hem
de fer dos, un de municipal, pagat pels altres; i un
de Ia Mancomunitat, també pagat pels altres. No
deu ésser, tanta eufòria esportiva, mostra de l'ex-
cel·lent moment de l'esport santjoaner, fora esport
base, fora equip de bàsquet, fora clubs d'atletisme,
amb un equip de futbol que viu gràcies als de fora
poble, i els nins petits han d'anar a jugar a cals
veinats, amb un club de volei vingut a menys, amb
un club ciclista que fa una carrera a l'any, amb una
piscina que enguany quasi no s'ha oberta... bé hi
ha l'excepció del magnífic funcionament de Ia
Petanca Club Tercera Edat.

Idò com deia no deu esser per l'eufòria espor-
tiva local el perquè es vol fer el polisportiu, sinó
més valdria repartir els doblers entre els esportis-
tes a veure si aixequen l'ull.

- Dos?, sí, dos són els macroestabliments es-
portius a construir, un a cada costat de Son Juny,
separats per un centenar de metres. Deu esser que
de fora poble vendran molts d'esportistes. Ani-
rien, per sistema, els santjoaners a jugar un parti-
det de futbolet o de bàsquet a Santa Eugènia, idò,
tant hi ha d'allà aquí com d'aquí allà.

- I qui els mantindrà a aquests polisportius? Si
l'Ajuntament de Sant Joan sempre es queixa de no
tenir doblers imaginau-vos si ha de mantenir tot
això, i per mantenir coses no donen subvencions.
VaI més que mirin el que costa als altres pobles
mantenir els seus polisportius, i en sabreu que
procurin no arrufar el nas.

- Qui diu que un polisportiu no té impacte
ecològic? Idò, val més que vagin a veure els que
han fet, dins el projecte M4, com el nostre, a
altres pobles. Si no hi veuen l'impacte que s'apun-
tin a FONCE.

No hi ha altre lloc més indicat per construir el
polisportiu? Mira que triar una de les vistes més
belles de Sant Joan, Ia de Consolació, per
espanyar-les, és tenir el cap a l'adobador.

Ah! i pels que encara no se n'han adonat, això
sí és una crítica.

Gracià Sànchez
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UNA NOVA EXPERIENCIA
El divendres dia 12 de juliol un grup de

joves de Ia parròquia visità Ia casa de les
Germanetes dels pobres a Palma. Fou una
primera presa de contacte per part dels membres
del grup amb aquest tipus de centres d'acollida
de pobres, indigents, malalts, marginats tant per
Ia societat com moltes vegades per les famílies
que es desentenen dels seus majors quan
necessiten esser cuidats i ja no els poden esser
útils. La sorpresa fou gran quan a diferència del
que havíem pensat trobar-nos: un pobre
malvestit, brut, amargat, trist; ens trobàrem una
gent ben atesa, ben vestida, neta, alegra gràcies
al tracte familiar que les germanes i els
voluntaris els dediquen de tal forma que es

troben tant o més bé que a ca seva. Fou molt
emotiva l'alegria en què ens reberen donant-nos
compte de Ia necessitat d'afecte i atenció
d'aquests acollits, Ia necessitat d'esser escoltats,
de sentir-se estimats, i l'alegria que algú
s'interessi pels seu problemes. La vida dels
malalts transcorre, es pot dir, en família i per
entretenir-se dediquen a realitzar treballs
manuals que després són posats a Ia venda per
recollir fons per al tercer món.

En definitiva l'experiència fou positiva i
gratificant, per l'alegria dels acollits i per poder
participar, malgrat sigui de forma mínima, de
l'espectacular treball d'aquestes germanetes per
aquests acollits.

Joves cristians

EL PLAER DE BEURE
CAN MAJORAL

Negre. Cabernet 92

Can Majoral és un petit celler algaidí
que, com molts altres de Ia nostra illa, es va
decidir a millorar els seus vins, i
per poder realitzar-ho s'han
servit de Ia tecnologia i les
instal·lacions adequades, a més
de Ia implantació de varietats
forànies (Pinot Noir, Chardon-
nay, Merlot, Riesling) que en els
seus respectius llocs d'origen
han aconseguit notables èxits.
Una d'elles és Ia conegudíssima
Cabernet Sauvignon, Ia qual ha
captivat amb els seus bons
resultats molts d'elaboradors, i
els de Can Majoral no han estat
menys. Aquest cep, originari de
Ia zona de Burdeus, va ser plantat a Ia finca de
Son Reus, on les terres són del tipus de call
vermell, adaptant-s'hi correctament.

El vi del qual tractam ens presenta a un
primer cop de vista un color brillant i net, de
coloració robí, amb ribets teula, fruit d'haver

CAN MAJORAL

NEGRE.

C^aoernet

ANYADA../.??.2.
ALGAIDA

romàs dotze mesos en bóta de roure americà.
En nas se'ns presenta un atractiu ventall

aromàtic, constituït per aromes
de fruita madura, confitura i tocs
especiats propis de Ia varietat,
junt amb bones notes de criança
que es manifesten en forma de
coco i vainilla. En boca és viu,
amb una càrrega tànica una mica
lleugera. El retronasal és d'una
intensitat mitjana amb records
de fruita madura.

Es un vi que, tot i haver arri-
bat al seu moment òptim de con-
sum, es pot guardar en les condi-
cions adequades durant un temps
no massa prolongat.

El seu preu aproximat és de 900 pessetes.

Can Majoral
C/ Campet, 6. Algaida
Tel.: 1255 16/283488

Francesc Grimalt

15



mel i sucre

GARBES DEL P.GINARD(9I)
Transcripció i notes de Josep Estelrich i Costa

La «garba» que avui oferim ha estat molt bona d'arreplegar. L'hem trobada a un

quadernet del P. Rafel, ja ben lligada, volem dirja escrita en net a un petit quadern, amb Ia

seva polida cal·ligrafia, sota el títol Calendari de sembrar. Es parí d'un lligall que l'autor

va titular «Notes sobre coses de Sant Joan (1943)». Eren els anys laboriosos en què el grup

de santjoaners que feien DOCUMENTA, i que el poble anomenava «Ses Teranyines»,

s'afanyaven en Ia investigació de Ia història i Ia vida del nostre poble. El P. Ginard, empès

per Ia seva vena de folklorista eminent, va acaptar els cabals de experiència i saviesa

camperola d'amos, majorals i missatges, aleshores ja persones majors, hereus de

generacions de conradors. A l'hora de posar-los per escrit, va mantenir el registre popular

dels seus comunicants, amb les peculiaritats lingüístiques santjoaneres. Aquest «Calendari»

ens transmet 1 'agenda de treball de 1 'any agrícola a les darreres dècades del segle XIX.

C A L E N D A R I DE S E M B R A R

SETEMBRE

Comença l'any agrícola pel setembre. Totes
les activitats prenien una forma com a litúrgica
i anaven associades als sants.

Lloguer de missatges. Per dia 8 de setembre
acaba i comença es lloguer des missatges i
guardians.2 En aquest dia, en haver berenat,
fugien es que havien acabat, i l'horabaixa
venien es nous. Es qui no tenien amo deien
«aniré a Maria a llogar-me». Devia ser un lloc
de cita per ventura.

Planter de ceba. Per sa festa de les llagues
de Sant Francesc, dia 17 de setembre, sembren
es planter de ceba; així no treuen trompa ses
cebes. Ses cebes trasplantades volen aigua de
maig per fer-se bones. Treuen una trompeteria
espantosa.

Vermar. Per sant Mateu, a 21 de setembre,
deixaven ses figues per anar a vermar, i molts
d'anys ses figueres estaven a Ia plena i ses
figues quedaven. Durava es vermar una
quinzena de dies. Llavors no hi havia figueres
com ara. Per Sant Mateu era hora de vermar
perquè sa verema ja era madura.

De primer, hi havia vinya a sa terra prima,

pes costers. Ara fa 50 0 60 anys feren sa vinya a
sa terra bona, arreu. N'hi havia molta per tot,
però sobretot a Ia part de Gossalba i Son Gual,
amb unes cepades de reims! A terra rogenca i de
macada, fan es reims més bons, però a terra
grassa en fan més en quantitat. De sa casta que
n'hi havia més erafogoneu, perquè en feia molts
de raïms; fruita molt. Feia es grans pitjats, molt
de suc, i feia es vi negre, però era fluix.

Dins sa vinya hi sembraven cirerers,
albercoquers, qualque servera. Es cirerers
dominaven. Es qui no feien vinya, feien una tira
de ceps voltant voltant es tros.

A s'Estació des tren només hi havia una
barraca com a de caçar aucells i, amb motiu des
vi, feren l'estació actual, perquè a causa des vi
hi havia molt de tràfic. Sa gran plena de vinya
va durar uns 10 o 15 anys. L'any 92 o 93 des
segle passat, a causa de sa fil·loxera, sa vinya
s'era morta a França o altres punts, i es vi anava
car. Aviat sa fil·loxera arribà a Mallorca i assolà
ses vinyes.

Vinagre. Perquè torni fort, l'havien de
remenar es divendres amb una verga verda de
magraner agre. Així deien que es vinagre
tornava molt rabiós. Com millor és es vi, millor
surt es vinagre.

Pastures. Si plou pels Sants Metges (Sant
Cosme i Sant Damià, 27 de setembre), no hi ha
menjar de tot l'any, diuen es pastors. Es perquè
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llavors no és any d'herba, maldament plogui.
Aquest mateix perjui hi ha si plou dins sa
setmana que eren els Sants Metges. I diuen que
això és una cosa ben comprovada i n'hi ha molts
que hi tenen una gran fe.

Guardes. En esser Sant Miquel (29 de
setembre) ja poren amollar per tot, es guardians,
pastors, cabrers, porquers. Així mateix, si hi ha
un redol de moltes figues, se donen un poc de
vergonya, però, si no hi ha ningú, passen.
Menen ses guardes per tot, a lloure. Ses figueres
tardanes llavors estan a Ia plena, però no les
respecten. Diuen: «araja és Sant Miquel, i ja hi
ha llibertat per anar per tot». I si no n'hi ha, Ia
se prenen. Encara hi ha figues de ses
agostenques, i aposta hi van, perquè n'hi ha.
Passen es bestiar per davall ses figueres. Si hi ha
gent prop, a vegades volten una mica.

Pastoret, ara, com plou,
ara guanyes sa soldada.
Això és per qualque vegada
de devers sa Miquelada,
que te jeies an es sol.

D'hivern, Ii costa perquè ha d'anar per sa
roada i patir darrera e bestiar, maldament faci
neu a grapades. Ara, devers sa Miquelada, pot
jeure, perquè amolla es bestiar a lloure, i no Ii
costa res.

Bugada. Si eixuguen sa bugada es dia de
Sant Miquel, tot l'any l'eixuguen, vol dir que tot
l'any tenen sol quan l'estenen.

S/ plou per Sant Cosme i Sant Damià,
els sants metges, diuen que no hi ha herba

OCTUBRE

Faves. Per a Tots Sants, diuen, ja han d'estar
sembrades. Sembrar-les primerenc convé
perquè tenen vantatge, han crescut i no pateixen
eixut devers es maig, perquè ja tenen ses faves
grosses. Si les sembren tardà, pateixen eixut pes
maig, quan encara necessiten aigua per ses faves
retrassades, i si és any de poi, tot és poi. Es poi
ve quan es temps s'encalenteix, i si són
primerenques no'n tenen tant perquè són velles,
i es poi se posa a Io tendre. Les sembraven més
tard que ara, a llocs freds, per defensar-les des
fred, però tanmateix no'n fugien perquè se
cremaven tardà. I a posta les sembren de tal

F\ererei3üiA.

Pedro Mestre
PORTÉS BASCULANTS -:- BARRERES
BALCON5 -:• FERRO RUSTIC
FERRERIA AGRICOLA -:- AUTOMATISMES

C/. Jaum* Mai Noqu*ra. 23
UU. 52 63 11 - S2 60 63 07240 SANT JOAN

de S^nt, eJo£in
C/. de Palma, 17 • 0724 - SANT JOAN

Tel.: 52 65 33

r>Anirr nr r\ A i i c A i unurxiTCOPItSDECLAUSALMOMENT
VENDA D'EINES, DE PINTURES,
DE MAQUINÀRIA, BRICOLATGE
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Si plou per Santa Bibiana, plou quaranta clies i una setmana.

manera que ja puguin esser nades per a Tots
Sants; en no esser que no hi hagi saó a
bastament, perquè tornen negres i no neixen.

Juevert. Per Sant Francesc, dia 4 d'octubre,
sembren es juevert perquè diuen que així està
set anys a espigar.

Magranes. També per Sant Francesc cullen
ses magranes. Altres diuen per les Verges (21
d'octubre). Es vespre de Tots Sants mengen
magranes i diuen que per cada gra que se
mengen, treuen una ànima del Purgatori. Per les
Verges ses magranes ja són collidores i si no les
culls, te les robaran. Hi ha magranes fortes,
(aspres, agres, que es troben anant pes serrals),
aubars (de grans blanquinosos i llargs, de gust
dolces) i pinyolenques (que tot és pinyols).

5/ 't demanen a on vas
ja diràs: «a Ses Algorfes,
a menjar magranes dolces,
pinyolenques i aubars».

Ni ha d'agredolces. Les pengen.
Se conserven més tancades;
penjades se sequen més.

Nesples. Senyalaven per collir-
ies es dia de Sant Lluc 18
d'octubre). «Per Sant Lluc, nesples
pelluc». Si les collien abans, encara
són verdes i no maduren. Amb
temps i amb palla, ses nesples
maduren. Per Sant Lluc ja
començava a ser hora de collir-les.

A quatre d'octubre és
Francesc, i Lluc a devuit;
arribant a vint-i-vuit,
Sant Simó i Sant Judes és.

Ses nesples han de tenir es peu de cirerer de
pastor i llavors les empelten. Damunt codonyers
també hi aferren ses nespleres, però no hi
proven gaire. Sa fruita de cirerer de pastor té sa
forma igual d'una nespla, però és més petita
(com a ciurons) i vermella, i ses nesples són
d'una color de canyella o de crem. Les solen
posar a ses voreres, o a vorera de ses síquies.

Ses nesples, figues de moro i magranes són
fruites que tenen corona. EIs aglans duen capell,
o gorra, o barret.

Hortènsies. Per Sant Rafel, a 24 d'octubre,
poden ses hortènsies.3

SUBSCRIPCK) PER UN ANY, 3.000 ptes.
Nom:
Cognoms:
Carrer: núm.:
Població: cp:
Banc o Caixa: oficina
carrer: núm. de compte:..

Feu arribar aquesta butlleta a qualsevol
membre de l'equip de redacció o enviau-la a:

MEL I SUCRE Sant Joan, Ramon LIuII, 48

firma

18



mel i sucre

NOVEMBRE

Blat. Començaven antigament a sembrar blat
per Sant Rafel (24 d'octubre); era es més pri-
merenc. Per s'estiuet de Sant Martí (11 de no-
vembre) començaven a sembrar blat arreu. Es
bull des sembrar blat era pes Dijous bo (nove-
mbre). Però ara el sembren sobretot des de
principis de desembre fins a Nadal. Fins a Nadal
no és massa tardà.

Temps. Si es dia de sant Tomàs apòstol fa
bon temps o mal temps, senyala que serà bo o
dolent es temps de figues.

Tomàtigues. Han de collir ses tomàtigues
cada setmana, tal dia com va esser Nadal,
perquè així no se podreixen. Així només cullen
ses tomàtigues un dia a Ia setmana. Gent que ho
ha provat diu que dóna molt de compte i que
així ses tomàtigues no se perden.

DESEMBRE

Advent. Lo que sembren per l'Advent4 se
torba tres setmanes més a néixer que Io altre.
Naturalment que és perquè sa terra és freda.

Pluja. Si plou per Santa Bibiana (dia 2 de
desembre), plou coranta dies seguits i una
setmana.

Murtons. Era molt popular pes santjoaners
sa fira de Sant Tomàs a Sineu, dia 21 de
desembre.5 De fira sempre ens duien murtons.

GENER

AHs. Es dia de Ia conversió de Sant Pau (a 25
de gener) sembraven alls, perquè deien que eren
bons per un que fos estat mossegat per una
aranya o animal verinós. S'han de fregar aquests
alls per damunt sa ferida. Només en sembren un
manat per necessari (no molts) per si acàs els
han de menester. EIs han de collir es cugul,
perquè se menja Io demés i sa cabeça queda
petita. Si els deixen sa capulla de damunt,
s'obri i fa un remolí d'alls petits. Frits, són bons
es cuguls, mentre no se n'abusi.

NOTES

1 GINARD BAUÇÀ, Rafel. Manuscrits inèdits. APSJ (Arxiu parroquial de Sant Joan), 29.3.8, fs. 61-79.
2 Es Ia festa del naixement de Ia Mare de Déu. En diuen Ia festa de Ia Mare de Déu dels missatges.
3 A partir del 1er de gener de 1970, quan es va fer Ia reforma del calendari santoral, Ia festa de sant Rafel i Ia de sant

Gabriel varen passar al 29 de setembre, junt amb Ia de sant Miquel.
4 El temps d'Advent correspon a les quatre setmanes abans de Nadal.
5 La festa de sant Tomàs, que era el 21 de desembre, en Ia reforma del calendari va passar al 3 dejuliol.

^K 77Ia Caixa77

A G E N C I A D E
S A N T J O A N

Carrer Bellavista, 38 Tel.:526078

PLANTERS i ORNAMENTALS PLANTERS

NICOLAU

C/ de Ramon LIuII, 52
07240 Sant Joan

Tel.: 56 03 46
52 61 87 (part.) ORNAMENTALS

19



mel i sucre

mel z sucre, dolcet, dolc:et:

fe ELS CARRERS DE Ia vila tornen aixecar polse-
rguera. Com cada any a prop de les festes d'agost

l'Ajuntament prepara per asfaltar-ne uns quants.
1 resulta que bastants d'aquests carrers ja estan
quasi bé al nivell de les voreres, i l'ajuntament
ha decidit que Ia solució és que els veins afectats
facin alçar les voreres, cadascú davant ca seva.
Arribat aquí, he de constatar que tenim un sant-
joaner profeta, precisament un veinat del carrer
Bellavista ^a afectat per una «aixecada» de
voreres fa uns anys) Ia casa del qual està afer-
rada amb Ia del batle. Aquest personatge
singular n'haurà sortit amb una sola vegada
d'aixecar Ia vorera, això si Ia fa,
darrera tants d'anys d'haver-s'hi
negat. De totes maneres he
pogut sentir moltes veus de vins
que troben que s'hauria pogut
«llaurar» el carrer, i no haver de
moure tant de sarau per asfaltar.
El batle troba explicacions de
tota classe: que les tuberies
d'aigua dolça passen just 20 cm
per davall de l'asfaltat (si és així
m'estalvii el comentari sobre Ia
qualitat d'aquesta feina i sobre
l'interès de qui Ia va encarregar i
controlar), que no quedarà bé,
que sortirà molt car, etc., etc.
Com si Ia suma de totes les
factures dels particulars d'alçar
voreres i adequar portals no fossin res.
M'agradaria saber si l'ajuntament l'ha calculada
a Ia diferència de cost entre «llaurar» o rebaixar
el carrer, i alçar totes les voreres. O deu ser que
és massa difícil pels nostres governants fer una
previsió tant simple com aquesta?

Sembla que quinze anys després arriba el
manteniment de lesfaroles de Ia vila.

? I ARA, UN poc de política d'altura. S'acosta el
congrés del PP Balear, i les simpaties dels pe-
perros santjoaners pels distints corrents o els
personatges que les encapçalen, no es definei-
xen. Ja sé que, al contrari del que passava temps
enrera, en aquests moments no està de moda ser
canyellista ^a deveu imaginar el perquè), i això
em fa veure que aquesta gent del sector caverní-
cola que liderava i lidera Canyelles està un poc

darrera Ia roca esperant esdeveniments. I tot i
que sé de l'amistat del batle Mora amb Joan
Verger, aquest esperar esdeveniments també es
pot aplicar als vergeristes, i fins i tot als
soleristes, que qualcun n'hi ha a Ia vila, per molt
que sorprengui. De totes maneres, coneixent el
nostre poble faré un pronòstic, amb Ia seguretat
de no equivocar-me: La majoria dels Papos
santjoaners esperaran els resultats dels Congrés,
i s'apuntaran al carro guanyador. I si no ho creis,
donau un poc de temps al temps, i ja en
parlarem.

AQUEST MES, TOCA un

poc d'autobombo, perquè, coin-
cidint amb Ia sortida del MeI i
Sucre del mes passat (recordau
Ia portada de les faroles fetes
pols), una brigadilla municipal
es va posar a arreglar un poc les
faroles, almenys les deixava que
s'encanten. Tot i considerar-ho
un petit èxit personal (perdonau-
me aquesta petita mostra de
vanitat), no vull estalviar-me de
donar l'enhorabona a l'Ajunta-
ment per haver-me fet cas,
encara que sigui després d'in-
sistir Ia friolera de 10 (DEU)
anys. De totes maneres, vull
també insistir que darrera a prop

de 15 (QUINZE) anys d'un manteniment quasi
inexistent, aquest surt caríssim, duu molta feina,
i no es pot esperar gran cosa. Mirau com estan
les faroles de Montuïri, recordau que estan
posades uns quants anys abans de les nostres, i
comparau el seu excel·lent estat de conservació
amb el de les nostres. Les conclusions surten per
elles mateixes. I, per acabar, vull recordar al
batle, per enèsima vegada, que per l'Ajuntament
el fer el manteniment del seu patrimoni és el
mateix que per un veí normal fer el mante-
niment de Ia casa: imprescindible per mantenir
cada dia un mínim de qualitat de vida.

Joan li(incii
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METEOROLOGIA
«PEL JULIOL VAL MES ESTAR A L'OMBRA QUE AL SOL»

Dia
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Temperatura

Max

32

30

3(1

32

34

31

31

2X

28

29

27

28

30

30

32

33

34

34

35

33

33

33

35

38

37

36

35

29

33

32

35

Min

15

18

15

17

17

21

20

17

15

14

15

14

15

18

17

17

17

18

20

18

20

19

18

18

21

22

21

20

19

21

19

Precipitació Cel

clar

2/4 tapat

clar

clar

clar

clar

clar

clar

2/4 tapat

1 /4 tapat

I /4 tapal

clar

clar

clar

clar

clar

2/4 tapat

clar

clar

clar

clar

clar

clar

clar

clar

1 /4 tapat

1 /4 tapat

clar

clar

clar

l/4tat>at

Vent Fenòmens
dominant observats

migjorn
variable vent f lu ix

v a r i a b l e

migjorn

llebcig

variable
ponent ' vent f lu ix

variable vent H"'*

xaloc

xaloc

gregal

Brega

grega

grega

grega

grega

gregal

gregal

variable

mestral

t r amun tana

llevant

llevant

xaloc

llevant

variable

migjorn

gregal vent fluix

gregal

gregal

grega]

Mes: juliol Any: 1996
Estació: Revista Mel i Sucre de Sant Joan de Mallorca

Fonts: Guillem Company, Miquel Alzamora i Miquel
Company

"-" I Precipitacióparcial

''•0 1 Precipitacióparcial

n o I

La pluja recollida durant l'hivern ha donat un
grau d'humitat al sòl dels nostres boscos una
mica superior al dels altres anys anteriors, Ia
qual cosa ha fet que els riscs d'incendis hagi
estat inferior. D'acord amb aquest aspecte
positiu s'ha d'afegir també Ia consciència, cada
vegada més clara, de Ia població cap un
problema tant greu com el dels incendis. Així i
tot, no ens hem salvat del tot i, fins i tot,
sementers de rostoll han prés com Ia fulla del pi.

El mes dejuliol ha estat un mes dividit en dues
parts: Ia primera, una quinzena temperada amb
valors màxims suaus per l'època; mentre que a Ia
segona quinzena s'han arribat a valors normals i
superiors als 35°: una mica d'advenció d'aire
calent africà es deixà sentir els dies 23 al 27.

La pluja durant eljuliol ha estat nul·la. La plu-
ja que duim d'ençà l'any agrícola és Ia següent:

setembre 60,6

gener
febrer
març
abril

octubre 70,1
novembre 102,5
desembre 46,8

100,8
50,3
36,0
71,6

maig 67,9
juny 49,6
juliol 0,0

que suma un total de 656,2, una xifra que ha man-
tingut el nivell de templança de l'any agrícola.

En definitiva, sol ser dies envant, dies enrere
de les festes patronals que solen aparèixer les
primeres pluges, resultat d'alguna tamborinada
que deixa malbé el paperí. I, fins ara, l'estiu ha
estat bo de dur, malgrat que «santa Margalida
l'encèn, i sant Bernat l'apaga» i, baldament, allò
que deia el pagès vell «d'estiu just ni ha un»

Miquel Company i Miquel Alzamora
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EFECTES DE VAQUES 46LOQUES 5?

Dins Ia vilaja ha arribat
i afecta sa cervellera
i ai carrer Major aparcat
bubotes damunt s'acera.

Són dignes de compatir
aquesta gent afectada,
jo ho sent però ho vull dir :
que ho és de desgraciada !

Pareix que el seu remei cerquen
a prop de s'apotecaria,
no tenen repòs i tresquen
cercant salut i alegria.

Desgraciats, pobra gent,
espai no troben, pobrets,
i s'engronsen com es vent
perquè no s'aguanten drets.

Dins sa sang se veu que ho duen
i les ha pegat així,
per espaiar-se ho suen
sense sebre què han de dir.

I com que estan empegueïts
enmig de tanta penúria
i bollats i maleïts
expressen dolor i angúnia.

Es verí les sortirà
tira tira, a poc a poc,
i dibuixant se compondrà
es virus pegant-li foc.

Quina desgràcia senyors
això sols pega a Ia vila,
és terrible i espantós
i així ho tenim i s'estila.

Tot surt de sa comanderà
i tirar es mac i amagar sa mà
se qüestió és donar llendera
pes nostro garbo exposar.

I llevant l'amo d'enmig
pes missatges gaudir
sense vergonya el desig :
Io nostro volem lluir.

I ofegant se clerecia
que és Io que nosa els fa,
i alerta que véngui un dia
que d'ells s'hagin d'emplear.

Pot esser, i sent que així sia,
no els haurien de trobar
cercant frustrada energia
no els puguin donar sa mà.

Com més lletjos i petits,
de llests i guapos bravegen,
van vius a agafar-se es dits
i amb sa fosca se passegen.

Fent putades a balquena,
perjudicant es poblat
anant alerta a s'esquena,
destrossant Io que hem suat.

I això són una dotzena,
sa Plaça i carrer Major,
vaques loques sense empena
que quan surten fan furor.

Quan tots ho hem de pagar
per aquests quatre perduts,
remei per ells no n'hi ha
per ases i caparruts.

Dic, pobres santjoaners,
haver de tenir aquesta ronya,
són així i és per demés
i sa cara ens cau de vergonya.

Però sa paga els vendrà
en circumstàncies un dia,
a sa cara ho hauran de mostrar
ratada arnb poca alegria.

l'n hereu des testament
de sa Sardina,
juny de 1996

^W puUtt
^>c4MM4, de fcwe& te*tcfae& o^eyafo
Ingredients: un quilo de faves tendres, 150 grams de ventresca, un manat de grells, un botifarró,
sobrassada, un manadet de fonoll tendre, oli, sal i pebre bo. Esclovellarem les faves i tirarem les
clovelles. Dins una olla de terra amb un roll d'oli sofregirem Ia ventresca salpebrada. Després hi
posarem el botifarró, els grells tallats i els bessons de fava i Ia sal. Ho taparem amb un plat amb aigua
i ho farem coure a poc foc, sacsejant-ho de tant en tant. Quan els bessons siguin fluixos hi afegirem
Ia sobrassada a trossos i el fonoll tallat petit. Dues secsejades més, i ja està a punt de servir.

&<z*tacte4, *tUttet
Ingredients: 800 grams de farina, sis ous, 250 grams de sucre,, 100 grams de saïm, 100 grams de
mantequilla, 20 grams de llevadura i aigua. Per al farciment: un quilo de carn de mè, 150 grams de
xulla, 150 grams de sobrassada, mig quilo de pèsols, sal i pebre. Dins un ribellet heu de posar Ia
llevadura, un ou, una mica d'aigua i dues cullerades de sucre; mesclar-ho bé i deixar-ho reposar fins
que fermenti. En un altre ribell heu de batre els cinc ous, el sucre i després posar-hi el saïm i Ia
mantequilla. Quan el sucre estigui ben fos cal afegir-hi el fermentat i Ia farina, tira a tira. Una vegada
feta Ia pasta es poden començar a fer les panades, millor si són primetes. A part, haureu de mesclar
Ia carn de mè feta trossets petits i sense cap osset, els pèsols, Ia xulla tallada ben petita i Ia
sobrassada. Salpebreu Ia mescla i ja podeu omplir les panades. Les panades les posareu dins una
llauna, prèviament untada amb oli, i ja les podreu enfornar durant quaranta-cinc minuts a 200 graus.

^ctdiwp
Ingredients: tres ous, ensaïmada, 125 grams de sucre, mig litre de llet, pell de llimona, canyella, saïm
o mantequilla per untar el motlle. Dins una paella al foc hi posarem dues cullerades de sucre fins que
es fongui, un cop fos ho posarem dins el motlle. Mesclarem Ia llet, els ous, el sucre, Ia clovella de
llimona i mitja culleradeta de canyella. Ttota Ia mescla Ia posarem juntament amb els trossos
d'ensaïmada dins un motlle que prèviamet haurem untant amb una mica de saïm o mantequilla. Ho
courem durant vint minuts al forn.
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A g e n d a - A g o s t

Natalicis
Bartomeu Bauzà Carralero (20-VI-96)
Pere Florit Amengual (8-VII-96)
Joan-Francesc Prados Bauzà (4-VIII-96)

Defuncions
Antònia Nigorra Mayol (28-IX-1906/l-VII-1996)
Guillem Matas Munar(1907/26-VII-1996)

Noces

Apotecaries de guàrdia
Diumenges

Dia 18: Montuïri
Dia 25: Petra
Dia 1 de set.:Porreres
Dia 8: Sant Joan
Dia 15: Vilafranca
Dia 22: Ariany

Horari d'autobús
Sant Joan-Palma-Sant Joan: 7.50 h; 13.00 h; 15.20 h;
16.20h; 18.20h; 19.30(diesfeiners).
Sant Joan-Palma-Sant Joan: 8.25 h; 10.00 h; 18.25 h;
19.30h(diesfestius).

Horari d'assistència mèdica
Centre sanitari: 10.30 h - 13.00 h (de dilluns a divendres).
PAC de Vilafranca: resta d'hores.

Horari de farmàcia
De 10 h a 13.30 h / De 17.30 h a 20.30 h

Horari de misses
20 h (dies feiners) / 10.30 h i 20 h (dies festius)
Consolació: 18 h

Telèfons d'interès
Bombers: 55 00 80
Centre Sanitari: 52 63 11
GESA: 5541 11
Ajuntament: 52 60 03

Apotecaria: 52 62 52

Centre meteorològic: . .26 46 10

Guàrdia Civil: 56 00 27

OCB: 72 32 99

PAC (Vilafranca): . . .56 05 50

El temps

Pluviometria G. Company

Juliol

Total mes 0

Total acumulat: 416,1 l/m2

La lluna

Minvant de dia 7 a dia 14.

Nova de dia 15 a dia 22

Creixent de dia 23 a dia 28

P l e n a d e d i a 2 9 a d i a 3 1

Efemèrides

AGOST DEL 76 A SANT JOAN

• La revista del Teleclub no va sortir a Ia l lum ja que hi

hagué importants canvis en l 'organigrama, que es

reflectiren a partir del nombre del mes de setembre.

AGOST DEL 86 A SANT JOAN

• El 22 d'agost va obrir les portes el músic-bar Tres Dos.

• Es posaren en circulació les monedes de 200 ptes

• Se celebraren les festes patronals amb un programa

d'actes similar als dels anys anteriors.

Gracià Sànchez
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