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mel i sucre

MELISUCRE. Setembre, núm. 195. BuÜletí informa-
tiu 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: Fotografies de Ia revetla
1996, a càrrec de Guillem Florit. Idea i muntatge 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.
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EN AQUEST NÚMERO HI TROBAREU

— Notícies locals

— Teranyines. Col·lectiu per Ia recerca histò-

rica santjoanera, comunicat de premsa

— Pregó de les festes 1996, per J. Mas

— ? 06, per J. Falconer

— Carta oberta al Bisbe de Mallorca, pel

Consell Parroquial i un grup de feligresos

— El plaer de beure. Vins Miquel Gelabert,

per F. Grimalt

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

sembrar per J. Estelrich

— Meteorologia, per M. Company i M.

Alzamora

— Carta al director, per J. Palou

— La medalla d'Or de Lluc al Sr. Miquel

Gayà i Sitjar, per J. Estelrich

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

— Excursió, per J. Moratinos i J. Sastre

— Bon profit

— Agenda
f*= ^=^= = =^

El consell de redacció
es reunirà dia 23 setembre,
a les 21 h, al casal social.

EIs col·laboradors
hi estau convidats

NOTA DE REDACCIÓ
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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NOTICIES LOCALS

L'equip del CE Sant Joan ha sofert alguns canvis quant a Iu composició de Ia plantilla de Ia lemporada passada.

- La lliga de futbol a segona regional ja s'ha posat en marxa. El Sant Joan ha començat amb
mal peu,ja que ha perdut els dos primers partits, a Ia vila amb el Llucmajor i a fora amb el Porreres,
pel mateix resultat: quatre a zero. Es prou evident, i si no ho creis comparau-ho, que el planter de
jugadors que fins ara s'han alineat sembla un poc inferior al de l'any passat, fet que farà difícil
superar Ia classificació de Ia temporada anterior. Esperem però, que els altres equips que s'enfrontin
al Sant Joan siguin inferiors als que fins avui l'han derrotat tan clarament, perquè si no és així el futur
de l'equip no serà gaire esperançador.

- La nostra col·laboradora Bàrbara Matas Cartera continua tenint bona estrella. Darrerament
ha estat guardonada al premi Ia VaIl d'Or de poesia popular que es realitza a Sóller, amb Ia
composició Que ho som de desgraciats, que ellaja va publicar a MeI i Sucre fa alguns mesos. També
va obtenir un viatge a Port Aventura per Ia seva participació en un programa de Canal 4.

- La santjoanera Caterina Garcies va ser una de les estrelles d'un sopar de militants
socialistes. A finals d'agost un grup de militants socialistes mallorquins que tenen càrrecs a diversos
punts d'Espanya es reuniren a Pollença, peus davall taula. Una de les finalitats de Ia festa era
destacar Ia feina que fan les dones en el sector públic. Entre altres, va intervenir Ia regidora socialista
de l'Ajuntament de Badalona, Caterina Garcias, natural del nostre poble. Aquesta metgessa va
diagnosticar el primer cas de sida a Espanya i l'any passat va rebre el Premi de Dona Progressista.
Es va plànyer del paper discret que fa el seu partit, el PSOE, a Sant Joan.

- Joan Sastre Marió va ser el protagonista de Ia secció «Personatge» del Diari de Balears el
27 d'agost. En Joan, que a més de gerent de Ia Cooperativa de Sant Joan és el secretari general
d'Unió de Pagesos, va parlar de les grans qüestions que afecten Ia pagesia al nostre país:
l'envelliment progressiu dels pagesos, les polítiques agrícoles, l'agroturisme. Segons en Joan, tot i
que l'edat mitjana dels pagesos és alta, Ia cosa no és massa preocupant perquè, per una part, s'ha
detectat una mica de canvi de Ia tendència i perquè les tècniques modernes permeten que amb poca
gent es faci tanta feina com abans amb molta. PeI que fa a Ia política, creu desencertada Ia fusió de
Ia Conselleria d'Agricultura amb Ia de Comerç i Indústria, es queixa de Ia falta de previsió (que ha
deixat els nostres productes indefensos davant els forans) i diu que les subvencions van a parar
majoritàriament als grans propietaris, que no inverteixen en agricultura, en lloc d'anar als petits. Diu
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L'espectacle del c<>rrefocfou molt superíoral de Ia revetla. CaI augmentar-ne elpressupost?
(El de Iu revetla, és clar.)

que l'agroturisme pot ser
interessant com a complement
per als ingressos del pagès,
sempre que es mantenguin les
explotacions agràries i no es
converteixin en simples hotels.

El correfoc i Ia festa de
aigua, presents de fa un parell

d'anys a les festes de l'estiu,
congreguen més gent a cada nova
edició i s'enriqueixen amb nous
elements. Organitzats pel Centre
Cultural es feren enguany Ia
darrera nit d'agost. El correfoc
que abans es feia només a Ia
plaça de Ia Constitució, ara re-

corre el centre del poble (Ajuntament, carrer Major, carrer de Palma, carrer Bellavista, carrer del
Consistori i plaça de Ia Constitució). Tothom era convidat a participar-hi, amb Ia simple condició
d'anar equipats per no prendre mal amb les espires (protegir-se els cabells i els braços, dur roba
incombustible i sabates tancades). Després del correfoc tengué lloc Ia festa de l'aigua, que consisteix
a deixar com una sopa qualsevol que estigui a l'abast, i que enguany incloïa una projecció de cinema
per commemorar el centenari d'aquest invent.

- La plaça de jutge de pau substitut de Sant Joan està vacant de fa mesos, perquè quan es va
fer Ia tria no hi va haver cap candidat que comptàs amb Ia confiança suficient del PIe. El Tribunal
Superior de Justícia ha requerit a l 'Ajuntament que cobrís aquesta plaça. Per això, el PIe va acordar
convocar novament un concurs per proveir-la.

- Sant Joan continuarà com a mínim un any més sense secretari. Com cada any, es va
convocar un concurs per cobrir Ia plaça i comparegueren quatre aspirants. Tots quatre complien els
mèrits tècnics exigits, però no varen poder acreditar el nivell superior de català exigit. No sembla
tanmateix que aquesta situació una mica peculiar preocupi gaire el govern municipal.

- El relleu del rector de Sant Joan, Onofre Torres, va ser anunciat oficialment a l'ofici de les
festes de l'estiu. El nou rector serà Antoni Riutort, que al mateix temps continuarà essent rector
d'Algaida. Li ajudarà Pere Riera, superior de Sant Honorat. Onofre Torres ha deixat el càrrec perquè
l 'han nomenat delegat diocesà del moviment escolta.

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

MINIEXCAVADORES

Çabrieí Çayà íMorCà

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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Aires de Pagesia ballarà pel mes de novembre, amb motiu del seu aniversari, juntament amb els Dansaires J'lluro de
Mataró, als quals reteren visita durant aquest estiu.

- El grup de ball Aires de Pagesia va fer un intercanvi amb els Dansaires d'Iluro, de Mataró,
a finals dejuliol. EIs balladors i alguns acompanyants s'allotjaren a cases particulars i en un hotel.
A més d'oferir una actuació de balls mallorquins dins el programa de les festes, participaren en
diversos actes (provaren de ballar sardanes i feren pinya amb els castellers). EIs mataronins els
tornaran Ia visita el mes de novembre.

- Després d'un estiu especialment suau i curt han arribat les habituals pluges del setembre,
caracteritzades, com sabeu, per ser tempestuoses i de vegades desastroses. Les quantitats que han
caigut fins ara són, en conjunt, esperançadores, però no han fet gaire destrosses. Dia 22 d'agost va
fer una barrumbada d'una vintena de litres que va fer esclatar una claveguera a Ia part baixa del
carrer Major. Una de les causes principals va ser un tap que s'havia format un tros més avall per
culpa del mal cap de molta gent que tira al vàter compreses i condoms, en lloc de tirar-los al fems.
El mal de Ia claveguera es va arreglar en poc temps, però els problemes mentals seran més difícils
de resoldre.

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 C^O^ML^A^ii
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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- Ha aparegut el número 13, correspo-
nent a setembre de 1996, del FuIl informatiu del
col·legipúblic Son Juny. Entre les informacions
del FuIl destaquen les següents: els alumnes de
setè curs no s'hauran de desplaçar a fora poble,
com es temia fins ara; l'APA organitzà l'esco-
leta d'estiu, que es va fer a les instal·lacions de
l'escola i de Ia qual foren monitores Cati Tor-
rens i Marta Company; s'han arreglat les persia-
nes de l'escola, gràcies a una ajuda d'un milió
del Ministeri d'Educació; a més, també gràcies
al MEC, s'ha pogut repintar l'entrada i instal·lar
un nou extractor i filtres per a Ia cuina; no es
podrà fer una caseta de pedres que s'havia pro-

jectat al pati de davant, per problemes burocràtics i per l'oposició d'una part dels pares; s'ha adquirit
material per a les àrees de música i educació física, a més d'un radiocasset amb CD, un CD-rom per
a l'ordinador, i diversos llibres; l'APA realitzà l'assemblea general i trià Catalina Gayà Bauçà com
a presidenta; Josep Roig Bauçà va ser reelegit director; el secretari continuarà essent secretari; durant
l'estiu es va fer l'escoleta d'estiu, que ha arribat a Ia quarta edició; un grup d'alumnes seguiren un
curset intensiu de vela; Ia plantilla de mestres estarà composta per Antònia Castelló, Pere Garcies
Serra, Apol·lònia Quetglas Jordà (aquests tres s'han incorporat enguany), Josep-Lluís Morales,
Francesc Xavier Moratinos, Joan Morey i Josep Roig.

- EIs contenidors de reciclatge de Sant Joan, i tots els del PIa, han incrementat espectacu-
larment les tones recollides de l'any passat ençà. El vidre i el paper han augmentat un 48% i un 72%
respectivament. Pròximament es preveu fer també recollida selectiva de plàstic, quan ho permetin
les disponibilitats financeres.

EIx ninx que han assistit a l'escoleta d'estiu exposaren alguns dels seus
treballs i activitats a Ia Casa de Cultura.

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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- Se celebraren les festes de l'estiu amb
el mateix programa d'anys anteriors. El pregó
de festes anà a càrrec de Joan Mas Bauçà, fill
del mestre Pagès (podeu llegir el pregó en
aquest mateix número de MeI i Sucre). El ball
del dissabte 24 va ser amenitzat pels grups EIs
Balears, Carrutxa Grup, Orquestra Grup,
Denial's, Cop Baix i Terra Baixa. A les carreres
de cavalls de dia 25, l'únic incident destacable
va ser una bístia que es va desbocar, va fugir de
les pistes (a Gossauba), va venir escapat per Ia
carretera, va travessar el poble, va anar cap a
Can Ditlo i, finalment, el varen poder aturar
devora Ia cooperativa agrícola. El partit de
futbol, que va enfrontar el Sant Joan amb el
Montuïri, acabà en empat a 1. La missa del dia
del patró va ser oficiada per Mn. Joan Barceló
Company, rector del CoIl d'en Rabassa. El
mateix dia de Ia festa, Ia PIMEM-Sant Joan
organitzà una conferència amb el títol
Perspectives econòmiques del PIa de Mallorca.
El divendres 30 hi hagué una berbena amb
l'Orquestra Bellver i Ia Lolo's Band. El
vencedor del torneig de futbolet va ser el Bar
Centre, que derrotà a Ia final els Just Just. El
darrer dia de festa, 1 de setembre, inclòs dins el
Festival del PIa de Mallorca 1996, actuà Ia
Camerata Sa Nostra, amb Ia soprano Fanny
Mari. Clogué les festes, just abans de Ia traca
final, Ia representació de l'obra Mestre Lau es
taconer de Josep Maria Tous i Maroto, a càrrec
del grup local Biaixos i Capgirons. Un aspecte
tècnic de les obres de teatre que caldria resoldre
per a anys posteriors és mirar d'evitar que Ia
lectura de l'apuntador Ia senti tot el públic, una
molèstia que fàcilment es podria estalviar.

- EIs lladres han tornat actuar a Ia vila.
A na Margalida Blanch Ii varen prendre un
ciclomotor i fins ara no se n'ha sabut res pus. A
en Guillem Parrec Ii robaren unes llibretes
d'estalvi, però els lladres no les varen poder fer
servir perquè ràpidament va donar part i les
invalidaren. El mateix dia del furt hi havia per
Ia vila unes venedores de les que van de casa en
casa, Ia qual cosa ha fet aixecar Ia sospita que
hi poguessin estar relacionades.

- L'Escoleta de ca les Monges va inau-
gurar el nou local amb un petit refresc. Les

El punt mallorquífou una de les exposicions més concorregudes.

La Camerata Sa Nostra i Ia cantant Fanny Maríimpressionaren més d'un
dels assistents al concert que va tenir lloc a l'església parroquial.

EIs Trifàsics tornarenfer un cercaviles pel centre de Ia vila.
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Li PIMEM-Saiil Joan està molt preocupada pel futur del nostre poble. Per això va
i>rf>anitzar una conferència en el marc de les festes patronals, a Ia qual hi va assistir
molta més gent de I 'esperada.

seves remodelades instal·lacions han
passat del segon pis a Ia planta baixa
de l'edifici. Aquest canvi segur que
suposarà una bona millora per totes les
activitats que s'hi realitzen, ja que hi
haurà un important estalvi de pujades i
davallades d'escala.

- EIs empresaris de Sant Joan,
agrupats a Ia PIMEM, cerquen remei
als problemes del PIa. Aquesta zona és
Ia més deprimida de Mallorca, ja que
és Ia que treu més poc profit del tu-
risme (en teoria el profit podria venir a
través de Ia producció agrícola, peròja
se sap que actualment foravila no dó-

na). Les propostes de Ia PIMEM passen per modernitzar l'agricultura, potenciar els comerços, crear
mercats tradicionals i artesanals i, en definitiva, donar al·licients perquè els nostres pobles siguin
atractius tant per als eventuals visitants com per a persones que cerquin un lloc per anar a viure.

- Com és tradicional, una setmana justa abans de Ia festa del patró, és a dir el dijous 22
d'agost es posaren les banderes al campanar de l'església. La col·locació va anar acompanyada del
repic de campanes. Curiosament, l'acte apareixia al programa de festes dos dies més tard, en
dissabte, però va pesar més el costum secular que Ia decisió de l'encarregat de les festes.

- Antoni Karmany va obtenir una brillant qualificació, acabà en cinquena posició, al
Campionat del Món de Veterans, que va tenir lloc a Àustria. Aquesta carrera de bicicletes no sembla
que fos per a gent de tanta edat, ja que Ia mitjana per quilòmetre fou realment pròpia d'una carrera
de professionals: més 40 km/h. Ja que parlam d'ell, darrerament s'ha estrenat a Ia premsa mallorqui-
na signant un comentari diari sobre Ia Vuelta ciclista a Espanya.

- El paperí, possiblement l'element que ajuda més a crear ambient de festa es va haver de
posar dues vegades i així i tot no va valer. Després de Ia primera col·locada, Ia pluja va comparèixer
i va deixar els fils pelats. El segon intent no va tenir gaire més èxit perquè també les inclemències
del temps es cuidaren de fer malbé el paperí.

- El batle de Sant Joan no ha trobat encara temps per estudiar si l 'Ajuntament ha de col·la-
borar o no en l'edició d'un llibre sobre Ia Guerra Civil. Edicions Documenta Balear i Ia Universitat

C o o p e r a t i v a A g r í c o l a

SANTT JOAN

«Tota casta de
productes del camp a

bon preu»

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

Elèctrica

PEP DES SAIG
instal·lacions elèctriques

xarxes de baixa tensió
subministraments elèctrics

Consistori, 8 í«63 23
S a n t J o íi n

8
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de les Illes Balears, amb Ia col·laboració de Ia Premsa Forana i l'Institut d'Estudis Baleàrics han
iniciat Ia publicació de Ia col·lecció "La Guerra Civil poble a poble", de Ia qual és coordinador Arnau
Company des Centro. El primer llibre tractava de Consell i el segon, del qual és autor el mateix
Arnau Company, ha de tractar de Sant Joan. A cada poble es demana Ia col·laboració de
l'Ajuntament (a Sant Joan s'han demanat 110.000 pessetes). La petició al nostre Ajuntament encara
no ha trobat resposta, perquè el batle no ho considera gaire urgent. Sembla que si tot ve de cara el
tema es podria proposar en una pròxima comissió municipal. Potser l'errada de l'editorial va ser
encetar els pobles peperos per Sant Joan, perquè ja se sap de vell que Ia iniciativa pròpia i Ia decisió
no ha estat mai un punt fort del nostre Ajuntament. El llibre, de totes maneres, es publicarà.

- MeI i Sucre ha estat un dels guanya-
dors dels premis que mensualment atorga Ia
Banca March entre els seus clients. El regal que
ens ha tocat ha estat un vertader joc de tè an-
glès. Ja ho sabeu si qualcú vol dur el té ja po-
drem fer-ne ús el dia que vulgueu.

- La nostra col·laboradora Bàrbara Ma-
tas continua tenint bona estrella. Darrerament
ha estat guardonada al premi Ia VaIl d'Or de
poesia popular que es realitza a Sóller, amb Ia
composició Que ho som de desgraciats, que
ella ja va publicar a MeI i Sucre fa alguns
mesos. També va obtenir un viatge a Port Ave-
ntura per Ia seva participació en un programa de Canal 4.

La tetera i les tasses són a punt, només hi manca el tè.

- Les classes a l'escola de Sant Joan començaren puntualment dia 13 de setembre. L'única
incidència ressenyable és que una de les places de preescolar de Sant Joan (Ia que té en propietat Ia
vilafranquera Catalina Bover, que no s'hi pot dedicar perquè té un càrrec polític al Consell de
Mallorca) no va sortir a concurs, per un error administratiu. Davant les queixes de l'escola, s'envià
Antònia Castelló, de Maria, que arribà a prendre possessori el mateix dia 13.

- Sembla que Ia Direcció General d'Urbanisme de Ia Conselleria de Foment del Govern
Balear té previst destinar una partida pressupostària per arreglar les teulades de l'església parroquial,
que com molts de vosaltres deveu saber estan en un estat bastant precari.

- Després d'una agra polèmica entre l'Ajuntament i Ia PIMEM, sobre si ressuscitar Ia Festa
del Botifarró o continuar amb Ia Torrada, s'ha arribat a una solució de compromís i el primer

FONTANEWA i FERREJUA
J. COMPANY

InstaL·L·ició de banys i
de calefacció central

Llanterneria en general
Ferreria

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

R E S T A U R A N í - B A R

^f^;--'jA-cfr*..

GU M*nicor-lnci,km 9 Te!. 830246 PETRA
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Ni Fextd del Bolifarró, ni T<>rrada, enguan\ tendrem Ia Festa del Bi>tifarm el diumenge 6 de setembre, a partir de les /7/ i .

diumenge d'octubre, dia 6, se celebrarà Ia "Festa del Botifarró". Organitzada per Ia PIMEM-Sant
Joan, reprèn l 'antic horari de diumenge horabaixa, més apta per a un public familiar, en lloc del
dissabte vespre. A les 17 sortirà el dimoni i els xeremiers per encetar Ia festa. A les 18, actuarà el
grup de ball de bot Aires de Pagesia. A les 19'3() s'encendran els foguerons; n 'hi haurà davant Can
Tronca i a Ia plaça de Ia Constitució. Durant Ia vetlada es podran tastar els embotits típics de Sant
Joan, a més d'altres delicadeses, i seguir les actuacions de diversos grups musicals: Sa Rual Jazz
Mort, Carrutxa Grup, Agustí Baró i amics (el saxofonista interpretà Ia banda sonora de Ia famosa
pel·lícula Nou setmanes i mitja) i Contraband. L'entrada als recintes on es farà Ia festa serà gratuïta
i els preus de Ia menjua i Ia beguda seran assequibles.

- Dia 31 d'agost, dins el programa de festes, es varen fer les tradicionals carreres ciclistes.
Damunt un circuit urbà de 1.200 metres, es disputaren cinc proves. La carrera per als locals (6 km)
va ser guanyada per Miquel Munar de sa Cova, seguit pel seu germà Rafel i per Joan de Meici. El
seu premi varen ser un endiot, una porcella i un gall, respectivament. Toni Sànchez i Miquel
Cambuix quedaren quart i cinquè, tot i haver arribat tercer i quart, ja que els varen degradar una
posició perquè havien adreçat. La prova d'alevins (4'8 km) fou guanyada per Bartomeu Cardell, amb
mig minut d'avantatge damunt el segon. A Ia carrera infantil (12 km) guanyà Francesc B. Martí, que
superà Jaume Vallès a l'esprint. El santjoaner Mateu Català, que debutava en aquesta categoria,
només va poder acabar Ia carrera. Lluís J. Arce s'imposà a Ia categoriajunior (42 km). A Ia categoria
senior (54 km) es proclamà campió Xisco Mercadal, amb un avantatge de només 12 segons sobre el
segon classificat, Jordi Salas.

- El batle de Sant Joan va retre una visita a Jaume Matas, president del Govern Balear.
Gabriel Mora reivindicarà Ia construcció d'una via de circumval·lació, un polígon de serveis i Ia
remodelació de les carreteres que enllacen Sant Joan amb els pobles de veinat. Esperem que el batle
tengués més sort de Ia que té Matas amb els continus viatges que fa a Madrid.

- El santjoaner Rafel Gayà va ser protagonista d'un reportatge al diari El Día del Mundo,
centrat, com podeu imaginar, en Ia gnomònica, l'art de construir rellotges de sol. Gayà explica al

10
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diari que fa més de trenta anys que té aquesta
afició, que n'ha construït més de seixanta, que els
rellotges de sol només tenen utilitat decorativa,
que n'hi ha també de lluna i es lamenta que hi ha
gent que no sap interpretar correctament aquests
artefactes, cosa que atribueix a Ia peresa mental.

- La matrícula de l'escola de Son Juny no
ha variat gaire de l'any passat ençà, ha passat de
126 alumnes a 123. Per nivells, hi ha 9 alumnes a
preescolar de 3 anys, 11 a a preescolar de 4 anys,
16 a preescolar de 5 anys, 9 a primer, 16 a segon,
10 a tercer, 10 a quart, 14 a cinquè, 6 a sisè, 12 a
primer d'ESO, i 10 a vuitè.

- La falta d'un local teatral a Sant Joan és
comuna als altres pobles del nostre redol. Tot i que
el nostre cas és el més extrem, ja que no tots els
pobles tenen el teatre reduït a cendres com
nosaltres, no n'hi ha cap en el PIa Sud que tengui
un local amb les condicions necessàries. Sembla
que Ia solució passaria pel Consell Insular, que de

A lafi sembla que qualcú provarà de posar remei u l'estat
de ruïna que té ei cine de Scint Joan.

moment no té doblers, i evidentment per l'interès del consistori.

Teranyines. Col·lectiu per Ia recerca històrica santjoanera
Reunió del dia 6 de setembre de 1996

Les reunions generals del Col·lectiu que fins ara s'havien celebrat el primer dissabte de cada dos mesos,
s'han traslladat al primer divendres, que sembla un dia en què Ia gent té menys ocupacions o compromisos.

L'equip encarregat del magatzem de Teranyines ha fet l'inventari de les publicacions disponibles per a Ia
venda, amb el resultat d'un total de 2.225 exemplars. Amb el producte de Ia venda d'aquests llibres es podria
finançar l'edició de quatre noves monografies.

L'equip de difusió presenta al col·lectiu diverses iniciatives per incrementar Ia venda de publicacions:
dirigir una carta als santjoaners que resideixen fora de Ia vila; organitzar Ia distribució de publicacions a
llibreries de diversos pobles de Ia Part forana; muntar una parada de llibres a les fires, particularment a les
dels pobles veinats; i repetir per a les pròxirnes festes de Nadal Ia campanya «Regalau Cultura».

El col·lectiu tracta de reprendre aquesta tardor l'organització d'activitats culturals, amb més assiduïtat que
les temporades anteriors, entorn de temes d'actualitat, d'acord amb les inquietuds populars del moment, en
forma de conferències seguides de col·loqui, taules rodones d'experts en una matèria, o converses entre tots
els assistents sobre un tema determinat.

EIs actes culturals més immediats seràn: Ia presentació de Ia Monografia núm. 5 sobre «Els malnoms de
Sant Joan», a punt d'editar, preparada per F. Canuto, J. Estelrich, J. Font, J. Moratinos i M. Sastre; Ia
presentació d'una comunicació sobre «Aproximació al Patrimoni perdut i tudat de Sant Joan», presentada
per Arnau Company i Bernat Campins al III Congrés de Ia Societat Arqueològica Lul·liana, sobre «El nostre
Patrirnoni cultural: el Patrimoni tudat»; i Ia presentació del llibre «Croquis artanencs», del P. Rafel Ginard,
publicat per l'Ajuntament d'Artà.

Teranyines es proposa també emprendre el recull de «Bibliografia santjoanera», que serà un catàleg de
totes les publicacions fetes per santjoaners, i dels textos publicats sobre Sant Joan per autors externs, treball
que podria publicar-se en Ia col·lecció de monografies.

S'han incorporat a Teranyines dos universitaris santjoaners: Catalina Gayà, estudiant de periodisme i
Josep Bauçà estudiant d'història.

11
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PREGO
Santjoaneres i santjoaners:

Quan em varen demanar si volia fer el pregó
inaugural de «Sa Festa», no m'ho vaig pensar
gaire i tot d'una vaig dir que sí, però vos assegur
que em va pegar un tremolor.

Per una banda, era un honor poder participar
d'una manera activa a «Sa Festa» i, amb aquest
sentit , vul l expressar des d'aquí el meu
agraïment al consistori organitzador d'aquest
acte. Però, per altra banda, no sabia molt bé què
dir i, a pesar que em varen ensenyar que aquell
que no té res a dir és millor que
calli, aquí em teniu fora saber
gaire bé de què xerrar i estant
segur que qualsevol de vosal-
tres podria dir coses més inte-
ressants que jo.

Som i em sent santjoaner, de
cap a peus, i a pesar que fa
molts d'anys, més de vint-i-
cinc, que Ia meva família i jo
vivim enfora de Sant Joan, no
per això he deixat de mantenir
contacte amb el nostre poble. I a
mesura que ens feim vells i que
Ia feina ens permet tenir un poc
més de temps lliure, estam pro-
curant fer les estades més llar-
gues, fent vera aquella glosa
mallorquina: Elí]U del me!itre P(l^

VoIa vola volaràs el 'mgó de lexfesles d

mes que no sigui de bades,
temps vendrà que tornaràs
teulader a tes teulades.

Santjoaners, teniu una qualitat de vida que no
existeix a molts d'altres pobles, encara que en
aparença paresquin millors. I això no ho dic
avui per quedar bé davant vosaltres, sinó per
experiència pròpia, ja que, per qüestions de
feina, he hagut de viure a molts de llocs.

A Sant Joan hi ha temps lliure, no hi sol
haver massa pressa, es pot dedicar temps a
conversar amb els amics de coses serioses i no
tan serioses sense haver de mirar el rellotge cada
cinc minuts. Et coneixen i coneixes les
persones. I aquestes coses que encara a Sant

Joan es tenen, a les capitals s'han perdut, i
s'estan començant a perdre a molts d'altres
pobles.

Hem de procurar entre tots mantenir Sant
Joan com el lloc agradable i hospitalari que és,
on es respectin les persones i les idees.

En els darrers vint-i-cinc anys, les coses han
canviat molt. Fa temps, a pesar que sortir
endavant era igual de difícil que avui en dia, el
nostre punt de partida era més baix, teníem
menys informació d'allò que passava per Ia
resta del món, i moltes coses ens venien ja

pensades.
Avui tenim més informació,

moltes més possibilitats per
escollir i ens podem guiar molt
més pel nostre criteri.

La nostra «Festa» també ha
canviat i millorat en el mateix
sentit, però allò que encara no ha
canviat, allò realment important i
que no hem de deixar que desa-
paregui és l'alegria de «Sa Fes-
ta», l'alegria del jovent, i dels
que ja no som tan joves, per
disfrutar de Ia música dels coets i
dels dimonis, en una paraula, de
tota «Sa Festa», i aprofitar
aquests dies per sortir i reunir-
nos amb els familiars i amics.

fou l'encarregat defer per tant santjoaners, disfru-
tem d'un merescut descans, d'uns

dies alegres, a Ia nostra manera com bé sabem
fer, perquè després de «Sa Festa» tornem
cadascú de nosaltres a Ia nostra feina, a les
nostres il·lusions i els nostres objectius.

I com que no vos vull avorrir més, des
d'aquí, avui, desig per tothom, santjoaneres,
santjoaners i tots aquells que ens acompanyen,
unes bones, saludables i alegres festes de Sant
Joan 1996.

Molts d'anys a tots.
Visca Sant Joan!
Visca Mallorca!

Joan Mas Bauzà

enguan\.
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CARTA OBERTA AL BISBE DE MALLORCA
Sant Joan, 28 dejuny de 1996
Excm. Rvdm. Sr. D. Teodor Úbeda, Bisbe de
Mallorca.

MoIt estimat Senyor Bisbe:
Com a membres del Consell Parroquial de Sant

Joan i altres feligresos de Ia Parròquia Ii exposam
amb molt de respecte el següent.

Ens ha sorprès que el que fins ara ha estat rector
nostre, Mn. Nofre Torres, ens hagi de deixar per
dedicar-se més directament als Escoltes de Ia
Diòcesi. Acceptam el seu designi però Ii volem fer
saber el molt i bé que dit Mn. Nofre ha treballat. La
seva pastoral ha suposat uns canvis molt positius per
Ia feligresia i millorat les relacions amb els fidels en
general. Destacam les convivències parroquials a
Consolació, Ia Catequesi Familiar, Ia posada en
marxa de les Comissions de Litúrgia, Acció Social i

Pastoral dels Malalts i Ia d'última hora "els amics
del Tercer Món" perquè continui animant el poble a
ajudar algun projecte a favor d'algun país en
desenvolupament. Per segon any acabam de tenir un
sopar de "Pa amb oli", que el dia 22 de juny recaptà
unes 315.000 ptes per ajudar al finançament d'un
laboratori a l'escola parroquial de Lima (Perú) que
patrocina Ia nostra Diòcesi.

Hi haurà persones que no estaran conformes amb
aquests canvis. Nosaltres acceptam per millor bé de
Ia Diòcesi, el que vostè ha cregut convenient, però Ii
deim que ens consta molt perdre una persona molt
valuosa i estimada.

Ens despedim, saludant-lo i diguent-li que ens ha
costat molt escriure el que deim, però ho feim per
testimoni i confiam amb les seves oracions i
bendicció episcopal.

MoIt atentament els seus servidors i obedients
feligresos.

EL PLAER DE BEURE
VINS MIQUEL GELABERT

Negre 1993

El que sorprèn d'aquest petit celler, que no
supera Ia capacitat total de 5.000 1, és el grau
d'improvisació i Ia gran quantitat de
varietats i sistemes de vinificació que
s'hi duen a terme.

El celler es troba ubicat a Ma-
nacor i fou fundat l'any 1985 pel
propi Miquel Gelabert. La política
que s'hi practica és Ia d'introduir
varietats i sistemes de vinificació
foranis, per tal de millorar Ia qualitat
dels seus vins. Aquesta bodega, tot i
ser desconeguda per una gran
majoria del públic mallorquí, manté
una línia de vins que, en molts de rwtaTaricia
casos, podria competir amb les bode-
gues més famoses de l 'illa.

El vi que ens ha duit a escriure
aquestes quatre ratlles és un Cabernet
Sauvignon 100%, elaborat l 'any
1993 i que prové de les vinyes manacorines del
Morro i del Poàs.

Després d'una estada de dotze mesos en

SS

Begre 199<
V. de t.ul* tL·boi.t i t.b<KHU

Bms JHii|ucl C6clabi

bóta de roure americà i d'una criança reductora
en botella de també un any, el vi surt al mercat.

Manifesta un color negre amb
reflexos vermells. En nas, es noten
tocs especiats (propis del cep Caber-
net), amb un fons balsàmic que
demostra una bona criança. En boca,
és fresc i viu, amb una càrrega tànica
lleugera, però de bona qualitat. El
retronasal és complex, però
bàsicament recorda Ia criança en
roure.

El vi es troba en un moment
òptim de consum, però així i tot, pot
aguantar el pas del temps si es guarda
en les condicions adequades. El seu
preu aproximat de venda al públic és
de 700 pessetes.

Vins Miquel Gelabert. C/ Menorca,
5. Manacor
Tels.: 82 1 4 4 4 - 5 8 6 4 7 6

Francesc Grimalt
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GARBES DEL P.GINARD(9iII)
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 part 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 lespeculiaritats lingüístiques santjoaneres. Aquest «Calendari»

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

CALENDARI DE SEMBRAR1

FEBRER

PIuja. Si Ia Candelera plora l'hivern és
fora, si riu lluny és l'estiu. (La Candelera és el 2
de febrer).

Alfabegueres. Per Santa Àgueda (a 5 de
febrer) sembren ses alfabegueres.

MARÇ

Carabasses. Se sembren es primer divendres
de març, sobretot si és lluna nova o creixent,
perquè tot Io que fa sa fruita a defora i creix
defora, va bé sembrar-ho en lluna nova.

ABRIL

Ciurons. Es dia de Sant Macari (10 d'abril)
era es dia de sembrar ciurons, perquè deien que
així no se morien. Ara els sembren més prest.

Es ciurons tenen molt de vici de morir-se. En
esser grossets tornen salats i tenen sa saladina
per tronc i fulles, Ia major part per es fulles, sa
part tendre. En començar a ser salats, Io millor
és no tocar-los, no convé entrecavar-los. Si plou
llavors, és per un incert que no se muiren. Així
és que com més tardans són, manco se moren,

perquè no plou tant i no perden sa sal. Tot es
temps que s'aguanten verds són salats. Si no
tenien es treball de morir-se, els haurien de
sembrar primerencs i se farien grossos, perquè
tendrien temps. Prospera molt, augmenta molt
un ciuró sembrat o nat prest, si no té
encontrades. Los podrien sembrar tot d'una
després d'haver batut. Però no va bé. I deu esser
perquè són salats i, en ploure, se renten i si els
sembraven prest els passaria per damunt tot
s'hivern, i los sap molt de greu que los rentin sa
saladina. Basta, per anar malament, una brusca
o una boira, quan són salats. Llavors sa boira i
tot els és contrari. Se fan bons i amb poca
femada.

Caragols. Si mengen caragols es dia de Sant
Marc (25 d'abril), són preservats de mort
repentina. I es caragols solen pagar-se cars en
aquest dia.

MAIG

MeI. Pes maig és es temps de treure sa mel.

Fesols. EIs han de sembrar pes maig, perquè
si les sembren quan som a l'abril, neixen sense
ull i se moren. Es que són enemics de sa humitat
i s 'ull se podreix, i com més envant és, és més
calent i manco humit.
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Melons i síndries. Per Ia Creu, dia 3 de
maig, és es dia indicat per sembrar melons i
síndries. «La Creu, a tres de maig la trobareu».

JUNY

Ametles. Per l'Ascensió, ni és metla ni
ametló, i per Cincogema és metla plena.

Nius. Per l'Ascensió els aucells, perquè
observen sa festa, no duen busques al niu. Es
una festa de primera casta i els aucells
l'observen.

Cireres. Comencen a pintar o a inflar quan
els ordis comencen a tornar rossos (principis de
juny) i maduren quan es blats comencen a esser
segadors (de Sant Joan, 24 juny, per envant).
Venen en so segar es blat; ordi, civades i faves
ja estan segades. En pic que maduren ses
cireres, ja hi ha molts de redols segats. Es
cirerers els sembren de reboll. Treven molts
d'ulls, són molt afectats de treure per ses arrels
primes, enfora de sa soca.

Clavellers. Per Sant Joan (24 de juny) es sol
balla en sortir i al meu poble repiquen a sortida
de sol. Sembraven clavellers, regats d'aigua de
set pous.

Terroles. Diuen que ses terroles, que en
temps de primavera canten cada dia en trencar
s'auba, deixen de cantar es dia de Sant Joan, i no
les tornen sentir fins l'any següent.

Lloguer de cases. Començaven es lloguer de
cases per Sant Joan, dia 24 de juny. Es motiu era

Per Santa Àgueda, el 5 defebrer, sembren les alfabegueres.

que per Sant Joan ja hi ha poc de l'any passat, i
de l'any actual encara no hi ha res entrat, perquè
per Sant Joan encara estan al bull des segar, fins
a Sant Pere. Això, ara, perquè altre temps
s'escarada era de 21 dies. Encara que sa cançó
en posa més.

Quinze dies de civada
i altres tants de xeixa i blat,
per un qui mai ha segat
ja n'és bona s'escarada.

Llavors ses cases estan buides i no necessiten
fer tant de tràfec per canviar-se.

Figues flors. Per Sant Pere (29 dejuny) enre-
volten sa figuera. Totes ses que en fan, rotges,

F*J&KRI3**IA.

Pedro Mestre
PORTES BASCULANTS -:- BARRERES
BALCONS -;- FERRO RUSTIC
FERRERIA A6RICOLA -;- AUTOMATISMES

C/. Jaume Mai Noqusra. 23
TtU. 52 65 11 - 52 60 63 07240 SANT JOAN

Ferreteria
«ie Sarvt «Joan.

C/. de Palma, 17 • «724 - SANT JOAN
Tel.: 52 65 33

VENDA D'EINES, DE PINTURES,
DE MAQUINÀRIA, BRICOLATGE
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El dia de Saut Marc (25 d'abril) és un molt bon dia per menjar
caragols si no vols morir de cop i resposta.

aubacors, verdals (qualcuna), venen plegades
ses figues flors.

JULIOL

Mongetes. Es dia de Sant Cristòfol, a IO de
juliol , és es dia millor per sembrar mongetes
perquè així no se corquen. N'hi ha que fins i tot

les sembren en diumenge si és es dia del Sant,
tenint-ho ben preparat d'abans.

AGOST

Espinacs. En repicar per Ia Mare de Déu
d'agost (dia 15), vuit dies abans de Ia festa,
sembraven els espinacs.

Pastanagues / Codonyes. Per Sant Bernat
(20 d'agost) sembren les pastanagues, i venen
codonyes a La Real.

Figuerals. Posaven es signe per Sant Agustí
(28 d'agost). Era moda passar per totes ses
figueres des figueral i collien dues o tres figues
de cada figuera, i si no'n tenien de madures,
collien un figó. Si amb ses figues collides porien
posar un canyís, ja era posar es signe. Deien «ja
hem posat es signe, avui». I això ho feien perquè
creien que ses figues seques no se corcaven.
Sant Agustí les regordava des corcs. Duien
aqueixa regla oïda. Deu fer 60 anys d'això, que
anaven a posar es signe.

Calcigues. Si tallen les calcigues el dia de
Sant Joan Degollat, (29 d'agost) no tornen
néixer, diuen a Sant Joan.

NOTES

GINARD BAUÇÀ, Rafel. Manuscrits inèdits. APSJ (Arx iu parroquial de Sant Joan). 29.3.8, fs. 61-79.

Ajuntament de Sant Joan

Convocatòria de concurs per a Jutge de Pau substitut

En sessió ordinària que va realitzar l'Ajuntament en ple el passat dia 6 es va acordar

convocar concurs per a l'elecció de Jutge de Pau substitut del nostre municipi.
Es fa públic aquest acord per a general coneixement i perquè els veïns que estiguin
interessats a ocupar el càrrec vacant puguin presentar sol·licitud adreçada al batle,

en el termini de quinze dies, comptadors des del següent al de Ia publicació del

present anunci al BOCAIB

Sant Joan, 16 d'agost de 1996
Gabriel Mora, batle
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BIBLIOTEQUES DE MALLORCA'
Centre Coordinador

Biblioteca de Sant Joan

A Ia biblioteca, a més a més de llibres, compactes, vídeos, discs i itineraris
d'excursions, hi podem trobar revistes.

Una revista setmanal que tenim a Ia vostra disposició és EL TEMPS. Al
darrer nombre (638) hi ha una pàgina dedicada a dos treballs d'història, dirigits
per David Ginard i Arnau Company des Centro, que esperam veure ben prest
publicats.

Darreres novetats:

Il Jornades d'Estudis Locals
lnca28 i 29d'abril de 1995
Ajuntament d'Inca

Antiguos tesoros de Ia cocina mallorquina y otras recetas
Magdalena Parera
Promomallorca

Anuari 1995
Enciclopèdia Catalana

Orgues i música a Muro
Arnau Reynés i Pere Fiol
Ajuntament de Muro

El moble a les illes Balears. Segles XIII-XIX
Josep M. Massot i Ramis d'Ayreflor
lnstitut Balear de Disseny

Horari de setembre: dimarts de 18 a 21 h; dijous de 10 a 13 h;

Ht̂ l
4=>Consell Insular
M de Mallorca
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Carta al director

Benvolguts companys,
Potser ja estareu al corrent que Luis María

Ansón, director del diari ABC de Madrid, ha
interposat una demanda contra YEstel de
Mallorca i contra mi mateix per un article que
vaig publicar-hi el passat 15 de gener, dins Ia
sèrie «Galeria de fantasmes». Anson vol que Ii
paguem 15 milions de pessetes per una suposada
«intromisión ilegítima en el honor». L'article el
vaig escriure en plena campanya contra Cristòfol
Soler per part de YABC.

Arran d'aquesta demanda hem constituït un
comitè de defensa per Ia llibertat d'expressió.
Haureu vist a YEstel de 1'1 de setembre que ja
s'hi han adherit personalitats com Fèlix Pons o
Pasqual Maragall. Al dia d'avui també comptam
amb Maria Antònia Munar, Antoni Mir o Damià

Pons, per citar-ne alguns, que apareixeran al
número del 15 de setembre. Periodistes i
escriptors com Planas i Santmartí, Antoni Serra,
Raphel Ferrer o Pere Bonnín ja han sortit
públicament en Ia nostra defensa.

Seria molt positiu, tant pel que fa a l'oponió
pública com de cara al judici, que des de Ia
vostra publicació també us en féssiu ressò amb
un article de fons. Aquesta demanda és un
atemptat contra Ia llibertat d'expressió, però
també és un acte de prepotència per part d'un
dels majors enemics de Ia nostra llengua, Ia
nostra cultura i Ia nostra identitat nacional. Es
una bona ocasió per fer pinya i demostrar el
nostre rebuig.

Us agrairem molt Ia vostra col·laboració.
Aprofit per saludar-vos cordialment.

Josep Palou

La Medalla d'Or de Lluc al Sr. Miquel Gayà i Sitjar
FiIl predilecte de Sant Joan

El Santuari de Ia Mare de Déu de Lluc ha atorgat al nostre paisà el poeta Miquel Gayà i Sitjar, FiIl predilecte de Sant Joan,
Ia Medalla d'Or de Lluc. Es Ia més alta condecoració del Santuari, que, fins avui, només havia estat concedida a l'eminent
escriptor Mn. Llorenç Riber. S'ha atorgat ara al Sr. Gayà Sitjar, antic blauet de l'Escolania, en reconeixement dels seus mèrits
literaris i de les proves d'afecte i servei al Santuari, donades per ell al llarg de tota Ia seva vida. L'honrosa distinció Ii va ser
tramesa en el marc de les festes de Ia Diada, el passat dia 8 de setembre, al final de Ia Missa major presidida pel Bisbe de
Mallorca a l'Acolliment del Centenari, a presència de les primeres autoritats del Govern Balear i del Consell Insular de
Mallorca, i d'una gran concurrència de pelegrins que aquest dia havien pujat al Santuari de Lluc. El P. Ramon Ballester, que
ja va fer l'elogi del guardonat a l'acte de proclamació de FiIl predilecte de Sant Joan en el nostre temple parroquial el 16de
març proppassat, va presentar en un parlament els mèrits que motiven Ia concessió d'aquesta condecoració a l'antic blauet de
Lluc, i el senyor Bisbe Ii va fer el lliurament de Ia Medalla, amb els aplaudiments de Ia multitud congregada. Hi foren presents
l'Ajuntament de Sant Joan, representat pel regidor de Cultura Sr. Joan Magro, i un grup de santjoaners.

J. Estelrich

;K 77Ia Caixa77

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

Carrer Bellavista, 38 TeL: 52 60 78

PLANTERS i ORNAMENTALS PLANTERS

NICOLAU

C/ de Ramon LIuII, 52
07240 Sant Joan

Tel.: 560346
52 61 87 (part.) ORNAMENTALS
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mel i sucre, dolcet, dolcet

El batle ho va reconèixer públicament: el
programa de les festes d'enguany ha estat calcat
del de l'any passat, i al de fa dos anys, i al d'en
fa tres. El motiu adduït pel batle? Idò molt
senzill: en paraules seves, perquè ell presideix
un ajuntament amb un govern conservador i es
veu que això l 'anima, entre altres coses, a
«conservar el programa de festes». Jo crec que
les festes patronals tenen uns puntals gairebé
intocables, com el dimoni, Ia revetla, Ia
comèdia... però els altres actes s'haurien d'ori-
entar a promoure Ia participació de Ia gent i
s 'hauria de cercar
l'aportació de les en-
íitats locals. Caldria
renovar Ia festa amb
actes que, per Ia seva
originalitat, puguin
atreure l'atenció dels
santjoaners. Repetir
cada any el mateix
programa demostra o
bé que es creu que el
programa és perfecte
(cosa manifestament
falsa) o bé que no hi
ha més idees. D'a-
questa manera, men-
tre a molts de pobles
es va innovant (sovint
amb el vell però in-
fal·lible sistema de copiar-se), el nostre està
condemnat a repetir fins a l'extenuació els
mateixos esquemes fotocopiats.

No crei.<i que el Dimoni tenia més d'un motiu per donar Uendera al noslre batle.

La teoria de l'Ajuntament, «que paguin els
altres», continua del tot vigent. EIs sofrits usu-
aris del camí de les Casetes ho poden patir da-
munt els seus ossos i damunt els amortidors i els
pneumàtics dels seus vehicles cada vegada que
hi passen. I és que l'Ajuntament de Sant Joan, a
més de ser el que recapta més pocs imposts de
l'Estat, també és el que menys gasta en manteni-
ment. No em vendria gens de nou que aquest
camí, i molts d'altres béns de propietat muni-
cipal, no s'arreglin fins el bon dia que Ia mare
Administració (llegiu Conselleria d'Agricul-

tura, Consell Insular, Govern Balear, etc.) trobi
que hi ha d'invertir. Fins que arribi aquell dia,
els dissortats usuaris ens haurem de conformar
amb el que tenim. A no ser que, com en el cas
de les faroles, l 'Ajuntament comenci a fer-me
cas al cap de deu anys de parlar-ne. El problema
serà que d'aquí a deu anys ja no hi haurà camí
de les Casetes, més bé serà el «torrent de les
Casetes».

El PP ha estat un partit que durant molts
d'anys ha acusat certs governants de tota classe

de corrupcions, rela-
cionades amb l'en-
xufisme i l'amiguis-
me. Estic totalment
d'acord amb Ia de-
núncia de tot això,
però he de constatar
que el PP de Sant
Joan, com sempre, va
contracorrent. La con-
tractació, per part de
l'Ajuntament, per fer
«feinetes» de tipus
esporàdic, de famili-
ars directes del batle,
sobretot cunyats i
gendres, sense cap ti-
pus de transparència
administrativa i bo-

tant-se tota Ia normativa legal al respecte, i
possiblement amb l'assessor jurídic mirant al
cel, i amb el batle i els altres cinc regidors del
PP fent capades d'assentiment frega el delicte.
No som cap expert en fiscalitat ni en normatives
sobre el treball, però estic segur que Ia manera
de contractar moltes de les feines i els serveis de
l'Ajuntament no compleix els requisits legals. I
si qualque dia l'Ajuntament n'ha de donar
comptes, hem de pensar que ho haurem de pagar
entre tots. Aquest principi de l'Ajuntament «Tot
ha de sortir barato barato», a Ia llarga pot arribar
a sortir caríssim.

Joan Bauçà
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Anirem a...

La Capella Blava. Aquesta és una muntanya de mitja alçada que hi ha no gaire l luny
d'Alcanella (recordau que hi anàrem fa un cert temps). De les diverses vies possibles, segurament
triarem Ia que parteix de Binibona (un llogaret dependent de Selva, a Ia sortida de Ia vall per on baixa
el torrent del Guix). Serà una excursió apta per a tots els públics, per encetar Ia temporada.

Per al mes d'octubre tenim en preparació passar un cap de setmana a Cura, possiblement els
dies 19 i 20. El preu aproximat per persona serà de 3.000 PTA, que inclouran el sopar del dissabte
(una torrada), el dormir (a l l i t ) i el dinar del diumenge (Ia idea és fer paella). Estau atents als cartells
i feis via a apuntar-vos, ja que les places són limitades.

Joan Moratinos i Joan Sastre

&O*t fiKofct

¿famada de &otefo C eafu*tac&
Ingredients per a Ia granada: 300 grams de bolets distints, 2 cebetes tendres, 2 alls, 1 o 2

cullerades de julivert, 50 grams de tirabecs (pèsols bons amb Ia clovella). Ingredients per lligar Ia
pasta: 4 ous, 2 dl de llet o nata; aquests dos ingredients s'han de batre lleugerament. Condiments:
sal, pebrebò, nou noscada i oli. Elaboració: en primer lloc sofregiu els bolets amb oli; després hi
afegiu els alls i els tirabecs fets trosses petits, ho deixau coure lentament i hi afegiu les cebetes
picades, el julivert, sal i pebrebò. Llavors preparau un motlo i l 'un tau amb mantega i pa rallat.
Col·locau-hi els bolets i hi afegiu Ia pasta amb un poc de nou noscada. Finalment ho coveu tot al
bany Maria.

@oU%ete& de fiotía&fce fa*cide& de c<zat<ztUfea, i wt<z$mvte& <xy*e&
Ingredients per al farcit: 6 cuixetes de pollastre, 250 grams de carn del mateix pollastre, 200

grams de castanyes pelades i cuites, 1 ou per lligar, sal, pebrebò, julivert i moscatell. Per elaborar
aquest suculent plat primer heu de treure els ossos a les cuixes de pollastre; a continuació en un bol
hi col·locau Ia carn, les castanyes, el julivert i el moscatell, i ho mesclau tot amb l'ou; farciu les
cuixes amb Ia pasta que heu fet abans i ho embolicau amb paper d'alumini, prèviament banyat amb
aigua; tot això s'ha de coure al forn a uns 180 0C durant una mitja horeta. Ingredients de Ia salsa: els
ossos del pollastre, 1 ceba, 1 pastanagó, 2 magranes, 1 dl d'oli, aigua en quantitat suficient. Per fer
Ia salsa heu de col·locar tots aquests ingredients en una palangana i els heu de rosir al forn. Quan
estiguin ben rostidets hi afegiu aigua i ho deixau coure lentament durant mitja hora; finalment ho
colau i ho lligau amb un poc de fècula i ja es pot servirjuntament amb les cuixetes de pollastre.

*79tettj<%n &t<z*tc de fan#*tfa
Ingredients: 1 1 de llet, 40 grams de fècula, 250 grams de sucre, 1 tassó de suc de taronja i ratlla-

dura de taronja. Per elaborar-ho primer es bull Ia llet amb Ia ratlladura de taronja, després es dilueix
Ia fècula amb el suc de taronja sense que quedi cap grum. Una vegada que bull Ia llet, s'hi afegeix
Ia dissolució de suc i fècula i es remou contínuament fins que torni espessa. Finalment es deixa
refredar i se serveix amb ensaïmada o coca.
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Agenda-Setembre

Natalicis

Defuncions
Miquel Gayà Antich (1906/23-VIII-1996)

Noces

Apotecaries de guàrdia
Diumenges

Dia 15: Vilafranca
Dia 22: Ariany
Dia 29: Montuïri
Dia 6 d'oct,: Petra
Dia 13: Porreres
Dia 20: Sant Joan

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: 8 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

Agost Dia 16 1,1 Dia28 9,8
Dia22 17,6 Dia29 8,1

Dia24 7,2 Dia30 5,6

Total mes 49,4

Total acumulat: 465,5 Vm2

La lluna
Plena de dia 1 a dia 4

Minvant de dia 5 a dia 12.
Nova de dia 13 a dia 20

Creixent de dia 21 a dia 27
Plena de dia 28 a dia 30

Efemèrides
SETEMBRE DEL 76 A SANT JOAN

• Va tenir lloc el XII Certamen Nacional de Fotografia,

amb una important participació d'autors d'arreu de l'estat.

• Carles Costa fou designat director de Ia revista Sant

Joan, del Teleclub.

• Per primera vegada després de molts d'anys, Ia bandera
de les Balears onejà a Ia balconada de l 'Ajuntament
durant les festes patronals.

SETEMBRE DEL 86 A SANT JOAN

• La publicació de Ia memòria municipal ocasionà molts
de malentesos sobre Ia possible dimissió del batle Joan

Barceló «del Pujol».
• S'extremaren les precaucions sobre els casos de peste
porcina.
• Bona anyada de garroves, que es pagaren a 40 ptes./kg i
les ametles a 150 ptes./kg.

Gracià Sànchez
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