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EQUIP DE REDACCIO I COLABORA
DORS

PRESENTACIO ALS NOSTRES LECTORS 

Cada mês, si Déu ho vol,sortirb al ca-
rrer la nostra revista:ROSINES. Antic

'nom de Binissalem.A 1,hors doscriure
1 i confeccionar—la em pensat en fer no

amb 'vuit dies un grup que realment tre
ballbs per la cultura del poble.Som Zn
zillament un grup domics que vol obrir
se al poble,expressent les seves idees—
i desitjam que el poble,cdoperi.No no—
mês comprant 1,exemplar,sin6,encare que
sigui un poc més dificil,fent grup.Ex-
criuse,doner la seve opini6.0piner,per-
qub tot és b6 de fer si sad. proposa.
ROBINES, i ja ho volem deixar constar
en el primer numero, no és ni de dretes
ni dosquerres...Ni tant sols politics.
Robines,vol presentar—se i seguir una
unia objective.Babem que aixb no da
bó de seguir...Perb 1,intentarem.I co-
mençam per no voler—mos ficar amb se—
gone quines quistions i opinar. Noi.
Seran ele nostres personatges els que
opinaran. Robines sols les presentar.
Rob6nes t i ho daim un pic més, estb aber
ta a tothom.T,esperam amid lector...
Perqub no tant sols siguis lector ,sino
que partipis del nostre i a la vegada
teu ideal. Sabem que de noltros tu pots
aprendre...Perb noltros podem aprendre
molt més de TU. Volem fer un grup d,amics
I emprendre activitats dins el nostre
poble.
Per aixb , deim que tosoeram. Tenim
confiança plena de que si en aquesta
ocasi6 som vint els membres que componem
',equip, a la proximo serem trenta,i a
1,altra quarenta, i ' 	  Ja ho vorem l

ROBINES, mes de JUNY de 1.980.

Binissalem.

—Gabriel Nicolau Pol
—Joan Torrens Dol 	 •
—Antohi Pujadas Navarro
—Antoni Amenguel r- errer
—Margalide Salim Torrens
—Juli Rosselló Bunyole
—M# Antonia Hernandez
—Francesc Pol Pons
—Miguel Gomila
—MI Antonia Pons
''30an Ramis Torrens
=Joan Rossell6
—Pep Fiol Seguf
Marra E.Ramis

—Francesc Delacio
—Antoni Pol Coll
—FOTOS SANS
—Impremta RUBINES
—Fotocopisteria Central
—Ajuntament Binissalem
—Caixa de Pensions

*LA CAIXA "

I la llista ests oberta
tothom que vulgui donar

la seva opini6, a colabo-
rer,a escriure,pinter,ex-
poser les seves idees.Es-
peram aumengtar aquest
nombra de membres i fer
un equip que treballi en
b6 del poble.Do la cultu-
re, i for un ben ;nip per
poder emprendre ectivitats
I lluitar en favor del po-
ble.
ROBINES. 50 pts .
Tirade doquent exemplar:

150 numeras. •
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Reunits dins un bar centric d,aquesta vila,mos dis—

posam a prendre unes copes amb un dels més cbleores
personatges de la ncstra comunitat.Sense dubtes,
és una persona molt coneguda.per tots,amb unes tra-
ces tan seves com són el puro,"el sombrero andaluz"
(emprat sols a les festes),els seus 110 kgs de pes
net,111....
No obstant i deixant de banda el seu fisic podem
dir que és un gran miner especialitzat amb dinami-
tar.Es per tant un gran admirador d,en Nobel f ja que
mos recalca que el té amb un gran poster dins "La
Cabila "una finca seva.
Per tant,amics,suposant que la vostra imaginacié
i t hagui situat dins el personatge en questi6,ni
mês ni pus que DON ANDREU CANYES .

Bon die Andreu I
—Huep "cachondos !
—Que penses de lançar aquesta pu-
blicació a ntlIvell del poble de
Binissalem

—Bé,un gran exit
—Quin da el teu nom complet ?
—Andreu Moyb Moyb
—On vares neixer ?
—A Binissalem
—Nom dels teus pares
—Jaume i Maria
—On vius ?
—Carrer Goleta,6
—Sa casa és taws ?
—Si
—Tens quelque cosas postissa ?
.—Sas banyes
—Estat bucal ?
—Tot d,or
—Estat general de salut ?
PPerfectement,vertical i comercial.
—Quentes vegades et rentes a la set
mana ?

—Quatre dutxes per setmana.Tots els
dies sa cara i em maquill ses be-
nyes

—Els cabells ?
—Castanys
—Que te poses per dormir ?
—Un pijama vermell
—Tens caspa ?
—No,no en tenc

—Has matat qualque veada animals ?
—No, no som assassf,som "matón" de
mig cos "pa bajo
—Tens animals ?
—Sf,moixos
—T,han atracat quelque vegada ?
—No
—Quantes hores dorms ?
—De sis a set hores,"y cabilando
con los cuerpos "

—Etta grosser 7
—NO,normalment som de bon natural
—T,has sentit utilitzat mai ?
—No t mei.
—A qub toms ?
—Tem a dormir tot sol a la "Cabila"
—Quins estudis tens?
—Els d,un home de la meva edad.Nor-
male.
—Quina musics tograda 7
—La musica de moros i drabs.
—Fes obres de caritat?
—Si home! Sempre ajuda al mós debil
—Que fas quan t,aixeques ?
—Me rent sa cara,desor4s orenc un
caf i ensenc un bon puro.

—Practiques qualque sport ?
—Si ,vaig a cavar ametlers.
—Com te sents dins les festes 7
—Sobre tot,felig
—Empres desodorant ?
—Si,l,empr.



Qub voiles esaer de petit ?
-Boxesdor,era sa meva ides.
-Que prefereixes la nit o el dia ?
-La nit,per fer bauxes a la "Cabila"
-Creus que ets una bona persona ?
-Ho crag i est b demostrat
-Actor preferit ?
-Marlon Brando
-Actriu preferida?
-Rafaela Aparicio
-El pitjor moment de ta vida ?
-Quan estava a Africa fent el servei
militar,un dia de nit,amb els moros
hi va haver tirs i varen ferir emics
que estaven al meu costat.

-Quin és el defecte més gros que tens?
-Mograden molt les bauxes i agafar un
bon " carrusele"
-La teva millor virtud ?
-Dur el capell "con mucho porte "
-Parla-mos de qualque cosa que t,hagi
peaset darrerament ?

-Em vaig anar en avid a passer uns
dies a França emb el meu padri Jove.
Veig estar cinq dies a Marsella i
tres a Andorra. Bé , a una sale du
festes d,Andorre vaig caure p-r en
terra.Tot aixb em passb a les tres
I mitja de la dematinada,i tot per-
qub anava un poc " Carruselo ".

Aixf es el nostre perso-
natge.Sens dubtes,un gran
personatge:N,Andreu Canyes.

ROBINES.

P,4Qt1E TODOS
501S MuY "1-1146 0 s"

CACI-IoN005 , !,

Te sents diferent als demés ?
-Si un poquet "loquito per la
mdsica ft.

-Tens problemes de memòria ?
-No
-Quin és el teu millor emic ?
-En Fontanet
-Quina roba tens ?
-Tres trajes
-Quina és la teva classe social?
-Crec que mitja
-Estès aficat en politics ?
-No,som internacional .
-On deixes les sabates quan at
vas a colgar ?

-On vola que les deixi Maven
es llit,és clar.

-Tens por a tornar veil ?
-No, no tenc por perqub estic
amb companyia de molts de moi
108.

-Terns a la mort ?
-No
-T,han operat qualque vegada ?
-Sf,una dopendicitis.
-Menges a fora casa ?
-S1,quelque vegada.
-Es programa de la televisid
que més t,agrada ?

-Es telediari i "ding dong "
-Que peses ?
- 110 kilos
-Que mideixes ?
-Un metro vuitenta
-Hi veus bé ?
-SI.
-Tens rbbia de qualqud ?
-No ho crec
-Prens droga ?
-No,no m,agraden els puros
ertificials.

-Qub guanyes ?
-De cinc a 35.000 cada mes
-Te pegaven de petit ?
-Sfm,molts de "palos"i molt.
-Amb qui vares ballar per pri
mera vegada ?

-Vaig bailer per Primer pic a
la Antiga Casa Vallés de Ciu-
tat amb una artiste sevillana.

-Com va ser sa teva infància ?
-Sempre felicitat.
..-On tens comptes bancbries ?
-A molts de banes.
-Qub es el que te fa mal més
sobint ?

-Res.Estic bd de salut.
-Eetalvies molt ?
-Si se pot ,sf.
-Que gastes amb el mes ?
-No ho sé,mai duc els contes
-De mal nom ?
-Canyes
-Recordes el nom del teu primer
mestre ?
-Sf,Don Bartomeu Lladd

•
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Les activitats municipals en aquest
mos han estat bastant amples,res-
pecte a altres mesos.Direm que hi
havia un pleno programat pel dia
6,i es va 'lever d,aplaçar pel dia
6. Mobius: La mort del cunyat del
nostre batle:Antoni Amengual .
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BAIXADA D,AIGUA DE CA,N ARABI

gi no hi he res de nou,pel Ju-
liol,tendrem ses aigues davers
s,estaci60 s,entrede des podia
Fins ara,e1 que s,ha fet,ha es-
tat acondicionsr els doe eat's-
reixos que hi ha e ca,n Arebf,
tapant—los. S,aigua de sa font,
anirb mitjançant tuberies fins
al primer safereig.Del primer
pessarb al segon.Aquest acondi-
cionament estb a punt de fine-
litzar.Sols manca posar tuberies
de conducci6 cap a s,estaci6.A
davas a,estaci6,en mig d,equesta
i de ce,n Figuerola,I hauria dos
grifos d,aigua:Un de gros pels
camions,i un de ms petit per a
ds particular.Recordarem que el
cost doquestes obres de davalla
da d,eigues 6s de cinq milions.
Dels quals el Consell Insular,

''--rrrr777 71T7rapmemar!

3)Cementiri:Asfaltar,canalitzeci6
O,eigUes per poder tenir aigua a
grifo a cada tomba)
—Construcci6 de sepultura elevada
pel poble(Pels que no tenguin tomba)

— —Acondicionar teulades existens
9.000.000As

gooll...•■■•••■•■•••*,

S,HAN ARREGLATS ELS CLOTS DEL CARRER
	■••■•■••••••■••■

Durant aquest mes,hom pogut veure que
s,han arreglat els clots dels carrers
Perqub n,hi havia qualqu,un que més bé
pareixfa un torrent. L,opereci6"dorre
glar la vis publica" va esser encerre
gada a ia empresa "Tomeu Pons" do Liase
ta.I ha costat(encara no estb definiti
vament erreglat) unas 600.000 pesseten.
ti mateix temps,s,han enclatinat o s,en
clatinaran els carrers que fins a hp—
res d,avui no hi estaven,encere que els
veinats hagin de pegar la seva part
per fer—la.
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RECOLLIDA DE BASURES: CANVI
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n,aporta 4.000.000,1,Yrida,500 mil, i
el nostre Ajuntement, 160.000 pets.

DEMANANT AJUDA AL CCNSELL INSULAR :

El nostre Ajuntament ha demanat per a-
quest ordre,subvencions al Conseil:
1)Pista poliesportiva(basket,ambol)

1.600.000ft
, 2)Opertura camf de ca,n Magrana.

3.600.0oo

En Macib Arrom,Malondra,va guanyar el
concurs subasta,i es va fer cbrrec fa
uns dos mesos de la recollida da fems.
Amb un presupost de quasi 2.,500.000
pts a 1,any.La darrera vegada qua el
verem,e1 trobarem un poc...64,tot ere
perqub es queixava de que la gent,i
sobre tot quelques fabriques,no tenien
miraments a 1,hora de treure es fems
al carrer i hi posaven de tot:ferros,
terre,pedres,eta. En Macib,demana qua
es vagi un poc alerta a treure segons
qub.Que fent es beneit,cada kilo de
"fems",surt a dos reals,nom4s per fer—
lo desaperisixer.I recollint uns 20 kg.
...Ejem... Vint mil kilos aproximada-
ment cada sortida, és b6 de fer es
comte.

LA RECOLLIDA DE FEMS: SERA MES CARA

Encara no s,ha aprovat,perb aviat és
modificarà 1,ordenança de basuras.
Dit amb altres paraules m6 8 signifi-
catives:cSerl més cera.Es comprensi-
ble,ja que els preus de 1,empresa re-
colectora s,han vist quasi doblats.
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MAT E U No hi ha equip de treball

BAR PUF dins el nosire Nun ts-

tam e n

Si deia que a S,Ajuntament de Binissalem
hi ha un regidor que nom Mateu Alorda,tal
volto no s,acabi de donar a entendre. El
noble coneix a la gent pel mal nom.Mateu
Barruf l és el que es coneix al nostre po-
ble. En Mateu, 4s un personatge que s,ha
volgut mostrar deslligat sempre de tot
grup politic. Criticat, a vegades per uns.
S,han dit moltes coses damunt la seva per
sona. En Mateu, t6 coses bones i dolentes
,com tothom. I d,aquelles bones que tg,
i per elles, 1,hem triat com a primer per
sonatge l perqub ens contesti a un petit
interviu que li ferem.
Endemés, sabreu que en Mateu,és el Presi-
dent de la Comisi6 de Cultura del nostre
Ajuntamentoel que, es evident que pel
nostre cas, com a grup cultural que som,
de amb ell que ens hem trobat a 1,hore de
demanar coaes al nostre Consistori.

	11•■■■ 	

LA VIDA D,EN MATEU BARRUF :

En Matsu Alorda i Pascual o va nei
xer a Binissalem un 19 de Juny de
1,any 1944.Molt aviat fara 36 an-
ys. A 1,actualitat, eats casat
amb Na Pace Reus,i ja fa nou anys
.T6 dos fills,nin i nina.Fa Paine
a Iberia,i com tots sabem,viu a
Ca,n Frare,una possesii6 a la sor-
tida del poble,davés Ses Pareilla
des. Anbrem a parlar amb ell,i el
trobbrem precissment sembrant me-
lons 	  LI agrada el camp, la
tranquilitat,la cosa pagesa.

-Amb quina ideo
logia te sente
més identifica?

-No em bull encasellar-me ni molt
manco en el moment actual que es-
tam visquent.No per por,sino en
que 1,espectre politic actual no
veig cap tipus dopci6 en la que
em pugui incloure; no vull de mo-
ment dedicar els meus esforços a
corregir eixb.Ho vaig dir quan em

vaig presenter a les eleccions

nicipals i per mi la situaci6 no ha can-
viat, de moment.
-Religi6 ?
-Em consider cristib,encara que ne molt
practicant.

-Estbs satisfet del que has fet dins s,A-
juntament amb aquest any que ja fa ?
-Com que no tengubrem el respatle sufi-
dent a les urnes per dur endavant ses
nostres idees,i tampoc em pogut jusgar
el paper que aquestes mateixes urnes ens
haurien pogut donar. No per la nostre cul-
pa,dic que no estic satisfet.Perb no vull
entrar a analitzar si "començaria de bell
nou",perqub aixb és una utopia, i sa meva
manera d,esser és tot el contrari.
-Com jutjaries la actual situaci6 del no
tree Ajuntament ?
-Baix el meu punt de vista,la situaci6 Ss
d,aprenentatge.Per venture els altres ajun
taments ja hen superat aquesta fase.Noltros
no.
-Si te pareix b6,tornarem un any enrerra...
Ouen et vares presenter e les eleccions,te
vares presenter pensact amb un paper de mo
derador o d,oposici6,o pel contrari te ve-
ies ja com " a batia " ?
-Quan em vaig presentar,pensava amb un paper

L,ENTREVISTA ;
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"La gent optic) per la comodicial- désperar

que els partits vengucssin a resoldre els

problemes sense aportar-hi res i:

•ctiu,amb un equip de treball i
en capacitat sense acondiciomeets
ideolbgics,creia i crec que ta ai
xb era al millor pel poble.
—Els entesosols gum aixf s,anoma
nen,diuen que el teu "fallo",fou
el que no te vbree donar a canal—
:ter masse al hora de fer la cam—
panys electoral,quS creus ?
—Sf.Practicament no fbrem campan'
nya,nosaltres no valiam vendre
res,ni enganar a ning6 en "maques
promeses", ldnic que feremora es—
ser a tots els que poguerem que
hi havia un equip dispost a fer
feina,i que si Otbniem el res-
patle suficient,juntament amb tot
el poble,intenteriem resoldre els
problemes ,sense esperar "solucions
miracloses".

M,ESTIM MES NO JUTJAR LA FIGURA
DEL NOSTRE BAILE, EN AQUESTS MO-
MENTS

—Seguirem parlant dels moments do
bans de les eleccions.Creus que sr
havia massa incoherbncia dins la
teve llista electoral.Quina influ-
Ineie negative va produfr aquesta
incoherncia,i en quina mesura ?.
—L,6nica coherbncia que desitjavem
obtenir fou la d,un equip amb ga-
nes i capacitat da treball.E1 que
crec que va influfr molt en el re
sultat,fou que la gent opts per la
comoditat d,esperar que els pertits
venguessin a resoldre els problemes
sense necesitat d,aportar—hi res.
Posture molt llbgica...Si aixb fos
possible.
—Creus que hi ha vertater equip de
treball dins s,actual ajuntament
en el que tu hi estbs,o pel contra
ri el que interessa As donar una
"bona imatge" ?
—No hi ha equips
—Quina opini6 te mereix el batia,
Antoni Amengual /7
—Quan passem e sa fase activs,si

a,em demana, ja donard sa meva opink6.
Si 1,hagu6s de donar ara,en aquests mo
ments,per ventura seria massa sever.
—Quina impressió t,ha donat el triomf
del nacionalisme al Pats Basc i 8 Ca-
talunya ?
—Per analitzar aquestes qugstions de
tanta importbncia,hi ha que ests m6s
enterat del que jo puc estar—hi,No co—
nee en profunditat la situaci6 d,aquests
dos peros.
—615, i per acabar,Mateu,ja t,hem carlat
un poc doh nostre que fer,i de is nos—
tree il.lusions al llançar aquesta re-
vista.Que opines de ROBINES ?
—Cam a membre de la Comisi6 de Cultur e ,

vos dic que estic a sa ‚ostra disposi-
ció i alentar—vos perqub seguigueu ende-
vent,superant les dificultats,ja que trcb
que el quo voleu començar es molt impor-
tant per un podia.
Vos demSn que " SIGUEU IMPARCIALS EN
LES QUESTIONS QUE NO SIGUIN EL VOSTRC
OBJECTIU ".

Equip de Redacki6 ROBINES

-
—Ahir vaig somniar que venien els comu-
nistes i em prenien els calçons.
—calla t Qua 30 vaig vetlar i vengueren
els docedA i em deixaren en 01
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ELECIT NOU SECRETARI

DEL P.S.O.E. DE BI-

NISSALEM

—Quins problemes mês
dificultosos es plan-
tetjen en la Delega—
dó ?
—Problemes,crec que
86n el poc temps quo
tenc.Quan tengui temps
I t:we en tendr6,els
problemes que sempre
en hi he,s,anirón so
lucionant un a un

MIN OM    

ARRIBARA GENT JOVE
AMB IDEES RES CLARES
QUE SES NOSTRES

Quin 6s el ten punt de vista respecte ale
demés membres del comité ?
—Dels que hi ha,bona,perb molt millor dels
que puguin arribar,perQub estic segur de qub
arribarb gent Jove amb idees més bones que
ses nostres.
—Quines noves millores penses introduir a
curt plaq en aquesta organització ?
—Millores entre les que hi ha i les que han
d,arriber ,discutir melt,exposar idees,arri
bar a conclusions,sempre e nivell de poble,
I perqub no ,de partit.

LES SEVES IDEES POLITIQUES

—En qub basaries ses tease idees polftiques?
—En la igualdad.Que no hi hagui "ni més ni
menos ".
—Te sens a gust dins 1,actual contexts ideo-
lbgic f oficial del PSOE ?
—Personalment em sent a gust a tots els flocs
que siguin d,esquerra. I en el MICE ,és evi-
dent que hi ha esquerra.
—En quina mesura podria ajudar al poble e
una tasca de socialitzar a partir de ses vos—
tree idees ?
—86,aixb ja és més dificil de respondre t i

molt que discutir.Jo expondré el meu Punt
de vista:he assistit a moltes reunions,i
sempre estbvem d,acord amb els temes tratets,
si la majoria de gent arriba a superar les

enferges i orgull,i accepts el que cada un

" Estic segur de que arribarb gent
Jove amb idees més claret' que ses
nostres..."Amb aquestes paraules
començava a respondre el nostre
personatge entrevistat:Lloreng To
rrens,Piti.

Hem decidit tratar aquesta entre-
vista amb interés ja que estb molt
relacionada amb el moviment socia-
lists del nostre poble.Es tracts
(loan Llorenç Torrens Far,Lloreng
Piti,persona molt vinculada al món
esportiu durant molts d,anys,con-
cretament com a President del Sant
Jaume,chrrec quq va dur fins fa
poc temsp.
El seu treball ens d6na com a re-
sultat una sbrie d,anys de molts
feina amb pocs mitjans econbmics
humans:"socis,coopereci6",perb amb
un resultat de supervivència ends—
més d,una bona organitzeció i des-
tecable la cantera de bons jugadora
de futbol del poble.Per tot aixb
destacam que el seu millor objec-
tiu ha estet el de :treball,i
ta per apolititzer 1,esport,en el
seu cas,futbol,avon el jugador
el bon futbol és 1,esencial.
Avui,en aquests moments,torna a
esser actualitat,grbcies al nombre
ment com a secretari de la Delega-
ció local del PSOE, i per aquest
motiu,decidfrem coneixer lei seves
opinions i la seva positura de cap
ale problemes del nostre poble.Ai-
xf mateix que ens donits a coneixer
la labor dins es partit desde que
fou elegit.

L t ENTREVISTA

—Vaus molt dificil sa teva adapta—
dó al cèrrec que corresp6n al teu
nombrament ?
—Es cair que si foie fer les coses

bg,i s uonscibncia si que és dificil

.. 7 ..



accepts el que honradament és,llevors si
se podri arribar a una igualdad,a una com-
prensi6 , a una socialització. Es a dir,
a fer les coses en bó de tots.

LA REVISTA POT ESSER BONA SI VA AMB LA
VERITAT PER DAVANT

—Creus que aquesta revista pot arribar a
esser un mitii important d,informaci6 de—
munt la politica local ?
—Si, es ciar, amb la veritat per davant.
—Fins en que punt t,afecta aquest nombra—
ment per les amistats personals que tens
amb membres d,altres partite ?
—Per sa meva oart,a seguesc sentint lo
mateix.Ara bé, eón ells els que tenen la
darrera pareula.

PARLEM DE S,A3UNTAMENT DE BINISSALEM 

—Qué opines de la tasca del nostre Ajun-
tament ?
—Es molt dificil opinar 	 perqub el dia
de demi podrien tornar—mos se pil.lota
Perb en opinió meva,s,han aprovat massa
doses sense dur—les a terme,quasi cap.
Ara bd,no es pot culpar a la minoria so-
cialista perqub sempre han obrat amb bo-
na voluntat.

- Aixb 6a tot, Lloreng...Un lloc on en Lb o
reng podri portar el cao ben alt.Perqub
no hi mancara gens el que se croposi.
A poc que pugui ho conseguirb.

Sort idb	 ROBINES

[-ESTES PATRo\His

PEDO 	 iviRPilf\J
Que no...Quisiere pero NO... "
Idb si 	 Per ses festes de Sant
Jaume,tendr‘ en PEDRO MARIN.
Aquest jovenot,litri,de devuit
anys que du de "cul" a mitja jo
venes.Aiii Pedrit0000 1
Quier0000p000
unnnnnn
hij0000000000
tuy0000000000 Ill
Que no,quisiere pero no .Que no
Juntament amb en Pedro Merin,
vendrb en Jospp Lluis Urribarri.
Les festes començaran el dia 24
,duraran quatre dies: 24,25,26 i
27.E1 pressupost de ses festes
ós de 2.090.000 pessetes.Apart
d,en Pedrito,duran un altre can—
tent de categoria.I bó podria
Baser en Llorencet Santamaria,
encara que no ós segur.Hi haurb
el ballet Boogui,Shermans Bro-
thers,Brios,Oqnstelación,....
I el dia de Sant Jaume,una gran
festa:Cantants mexicans,melbdics
,cançó mallorquina,magos,cbmics,
etc,etc. I el darrer dia de fe3—
tes,dia 27,combdia i tarassetes.
Tambó podem dir que se faran uns
abonos de 500 pessetes par totes
les festes,i tambó uns de més bá
ratets pels al.lots.
No volem dir res més.Dos milions
s6n molts de duros.En els contas
a priori,s,Ajuntament preveu un
deficit de quasi quatrecentes mil
pessetes.
Perb tot anirb bé...Figura,t,jo
em lligar en Pedrito Marin...
I el m,en duró per devers Ses
Paraillades 	
davall una figuera yells 	

(Ja ho vos contaró a la revista
del mes d,Agost.)

Aiii	 Pedrit000
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Conclusions del. viai-ge a Franca
en cerca del sistema de depu-
racids d'ai *Lies residua 1 s:1

4
4 Fa ja b6 ms orpun mes,quatre
regidors del nostre Ajuntament:
Biel Capellb,Marti Verd,Tomeu
Salom i el batia Antoni Amengual,
acompanyats per 1,engigner del

sistema de depuració d,aigUes
residuals,que b6 podri& resol-
dre els problemas j sustituaid
de depuradora.
Partiren cap a Franga el dijous
die 27 de Març I tornaren el di
hune dia 30.Visitaren primera-
ment la "depuradora de "Sainte
Marie du Mair"(la de la foto.
Aquesta se troba entre Nimes i
Montepellier.Une veerida presen-
tets al tbcnic Sr Mouchart,co-
mengaren a visitar la instale-
ci6 pilot d,aquesta Ciutat.

Aquest sitema 6s una cosa fabulosa ens diu en la entrevista el nostre batle.Estb
instalada a un kilometre i miq d,aquest poble francbs.Aquesta fila,direm que t4
en hivern uns 1.500 habitants, i davas 15.000 en sostiu.

El batleocompanyet del segon batia,
PRIMERES IMPRESIONS POSITIVES: 	 Tomeu Salom,ens segueix contant el

111■••••••■••• 	 que feren: "Oesprós vàrem 	 anar a Leu
Les primeres impresions,han estat molt 	 cate,una altra poblaci6.Al1b varem —
bones:Es fabul6s,ens repeteix el bathe. 	 veure dues depuradores.Aqueetes,ja
La depuradora ests a un kilometre i mig 	 marxaven fora sistema biolbgic.Deou-
del poble,i sols a uns 800 metres de un 	 raci6 directa.Ses aigus residuals
camping.Amb •ixb et vull dir que no do— 	 van directament dins uns "safareixos"
na cep tipus de molbsties,ja que la gent Un sistema totalment natural.Venen
estb ben apropi i no tó cap tipus de 	assar uns pous negres,perb en gros.
queixes, ni olors dolents , ni res •	 Com uns safareixos Ilargs.Un enfonyei
Aquesta depuradora funciona en dues fases dividit en tres safereixos.E1 primer
:En s,hivern funciona normalment,fora sis tó un metre de altbria.Es segon,de
tema biolbgic.En canvi en s,estiu,necesi— 0,80 M/,i el tercer, mós reduit,de
ta d,aquest sistema. Consisteix en trac— 0,60 m.
tar s t aigua amb uns productes qufmics. 	 El primerons remarca,es sol dividir

Consell Marti Vils,as varen des-
...±tttttrr:: 	 -

I plegar a Franga per estudiar un
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I le 6ra

en dos,per efectes de si
s,ha de buidar.Bé,e1 que
ferem,va esser comprovar
duex coses,ja que hi ana—
rem a instbncies d,en Mar
tf Vila.Perb abans de fer
una cosa de tanta enverga
dura com aixb,primor vh-
rem voler informar—nos,i
comprovar que:

1)no feia olor
2)No hi ha moscarts

I efectivement,tots tor-
nbrem molt satisfets.Con
vinguts del qua veremw —
Ens agradh molt.

Ara estudiaren un poc les
posibilitats e,instelar
aquest sistema al nostre
poble.

COM ES CONSTRUIRIA ?

Aquest sistema necesita
necesbriament de molt de
terreno.Una hectbrea per
cada mil habitants.En el
nostre cas,necesitariem
unes set quarterades de
terra.Comprariem aquestes
7 quarterades.Una vegada
amb so terreno,tendriem
que dur unes maquines i
buidar—lo.Fer els safa-
raixos.Es b6 de solucionar
,sole s,ha d,algar sa te-
rra,acaramullar i després
posar una capa d,argila o
inclds de portland,per tot
,perqub no se filtrin els
residuus.Aixf no hi ha pe
rill de conteminecid pel
vantant.

GASTOS I MANTENCIO

La mantencid és minima
emb gastos.Oirem que a les
altres depuradores,no el
nostre cas,es necesiten més
de tres milion anuals per

mantenir una depuradora.

— 40 —

En aquest cas,res d,ai-
xb succeix.Els pastas de
mantencid sdn minima.
Sols cada uns 10 6 12
anys s,han de dur unes
eles i llevar sa brutor

Fer—les netes.

UN SOMNI,UNA UTOPIA ?

Aquest sistema pareix
imposible.Sembla"La Vir-
qen vestida de oro".Pa-
reix que no pot esser
tenir aigUes estancadas
i no fer olor.Perb di-
rem que aquest sistema
funciona gràcies al SOL.
El clima,e1 sol de 13
nostra illa'és ideal.
El sol oxigena s,aigua.
I fa que no se descom-
pongui.Quasi tote s,ai-
gua s,evapora,elimina.

ES FACTIBLE QUE SE FASSI
A BINISSALEM

Tot dephn del Conseil In
sular.Per instalar—lo EIT

nostre poble se necesi-
ten 15 milions(Comprar te
rreno,safreixos,etc)
A 1,Ajuntament de Bini-
ssalem li agrada molt.
Perb espera qua el Con-
sell li ajudi economica-
ment.En el cas de qua
aixf fos,es faria,encara
no se sab avon,perb més
o manco podem preveure
que per dav6s Biniagual,
a uns dos kilomatresd
del poble(Ja s,han fet
gestions amb propieta-
ria de finques demanant—
lis si les vendrien en
el cas de que fos nace—
sari ).



VIATGE A FRANÇA EN SERCA DE DEPURADORA 	

I DESPRES QUE FARIEM ?

Si el Conseil aportbs
i dons els doblers
seria una bona passa
per poder fer s,alcan-
tarillat i xarxa d,ai-
gaes potables per tot
el poble.3a es tendria
un lloc on buidar ses
aigUes brutes.La zona
,podria servir de re-
gadiu.Fins i tot ,ro-
dejar aquestes set o
vuit quarterades d,ar
bras grandiosos,com
per exempleaucalip— -
tus.1 fer una espècie
de parc natural.Com
una albufera emb pei-
xos i tot per poder a-
nar a pescar.I no se
lleva la posibilitat
de que el Consell
interesbs mancomunit-
sar.Es a dir,que al—
tree pobles,mitjangant
tuberies duguessin els
seus residuus al nos-
tre llos.

SERIA EL GRIMER A MALLOR
CA I IAMBE A ESPANYA.

Aquests safareixosocom
em dit es troben a Fran-
ta.De fer—se squf,e1 nos
tre poble,seria el pri-
mer de Mallorca,' tambE
d, Espanya.
Apart de que hi podria
haver una bone zona agri
cola,regadiu t etc,en aquel
lloc.
En poques paraules,E1 Con
sell Insular 1,estudia.
En les seves mans estb
el si o el no.De dir
que sf,tet d,una comen-
çarien les obree,i bE
podria esser que 1,any
qui ve t o b6 Deu sab quan,
tenguessim "depuredors"i
el servici de alcantari-
llat i clavegueres no me
molt enfora.

ROBINES.

ENQUESTA:
EL QUE OPINA

EL POBLE
¿QUE OPINA DOQUEST SISTEMA DE DEPURACIO D,AI-
GUES RESIDUALS ?.S,HAURIA DE FER I POSAR—LO EN
EL NOSTRE DOBLE ?.HAURIEM DE TENIR S,ALCANTA-
RILLAT TOT LO MES AVIAT POSSIBLE ?

"Si Es per poder fer s,alcanterillat,sf.3a que
a,alcanterillat Es une cosa ben necesbrie per
Binissalem.Fent s,alcantarillat amb un parell
d,anys llevarla molt d,humit a sa vine d,alt.
Apart doixb,podem veure que hi ha molts de
pous megrim contaminats.E1 meu sf sense cap ti
po de dubtes per tirar endavant "

3AUME SANS, fotbgraf.

"S t heurien de fer acciona perquè si el hem de
pagar com a impost,es realment impopular i en
canvi, amb accions,per exemple 5.000 cada una
d t elles,serie com fer una inversi6 revaloritza
ble ,i el poble es concienciaria de 1,importbn
cia que pd per e ell una obra de tent gran bm-
bit. Un si a s,alcantarillat "

3AUME FERRER, des Casino.

"S,hauria de fer ara tot dona,i finanaiada de
manera d,accions,perqub a la llarga es podria

conectar ligua a
un km al voltant
amb un sistema do
contadors,i d,eques
ta manera qui vol-
drie invertir amb
eixb el podria fer
,i al cap de 1,any
repartir beneficis.
Fins llavors lo que
no es pot fer,4s co
nectar m6s deposits
a la red actual d,a1
cantarillat sense
tenir fetes aquestes
revolucionbries obres
com es venen conec—
tent fins ars "

PEP FERRER PONS
Barman Casino.
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ESPECIA CLES
DEM ES ACTES

EUGENI 1 LES
SEVES VISITES
N,Eugeni o n,Eugenio,que v4 a esser lo mateix,
ha vingut dues vegades a Binissalem durant el
passat mes de Maig, i totes dues al Foro de Ma-
llorca. Amb els seus xistes i acudits,va fer
que la gent es tirbs per en terre de tant de
riure. La primera vegada que venguó ,parlàrem
amb ell.

ORO

Estrenyer la mb d,un home anomenat
Eugeni, ja As un poquet me que es
tranya la mh de N,Eugenio.N,Eugej
o n,Eugenio, ós un pcquet mós que
un home amb llarga i lletja barba,
que un home que mideix ben bd un
metre noranta...I sempre endolat,
,amb el sant Cristo penjant sempre
del seu coll.N,Eugeni, ós o no massa
b6 "un passote",ni humorista
N,Eugeni 4 9 senzillament un conta-
dor de xistos i d,acudits.Ell ,ac—
tub i va triomfar,amb molts de gent.
Entre acudit i acudit,parlbrem amb
ell.Abans de tot,ens va fer sebre
que tenia trenta vuit anys,encara
que ho mos digués primer en fran-
c6s,anglbs i catlb .Li demanarem
si es considerava un "passota",i
ens contesth que se duis bó amb
aquesta gent.E1 motiu del seu tri
omf,diu que ós la seva serietat,la
combinació de llenguatge catalb-
castellb 	 I reconeix que 6a lletj
No se mire al mina] . Demanant—li
el perqub mai riu,diguó que no val
la pene riure segons de qub.E11,
per venture riuria si vós per exem-
ple a un guardia urbb vestit de
bailarina. Perb pel demés,per lo
que hi ha pel m6n avui dia,no val
la pene haver de riure.

I qub dir—vos (Nis, vos deixam amb
le seva dedicatbria que va fer per
la nostra revista. Li demanbrem que
ens contbs un xiste... I ens ho
ve contar... Ens digué que en sa-
bia mês de cinqm mil 	 Ho hem de
creure 7 Jo crec que af.Perqub pel
que vbrem, mai acaba la corda.
Gracies Eugeni, sort I

DEDICATORIA PER " ROBINES "
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NA JOANA M2,
PE RICAS
VEST1DA DE CERA

ioNswoms FOTOS 	 SANS m....•wif

XPFPRDERS
Joan:Bones tardes...I que no sabe

quines s6n les noves ?
Pere:I quines sdn ?
Joan:Vol dir que no ho saba ?...Idb

es betle i tres concejala mds,
amb el permfs de les seves dones
s,en anaren cap a França...

Pere:I que havien de fer per agues-
tes terres si per aquf,per Ciu-
tat ja mos ne mostren doquestes
pelicules verdoses...

Joan:No hi anaven par aixb 	 Jesus
que ho ets de mal pensat...Hi
snaven per cercar una depurado
ra per poder canelitzar ses si-
gues brutes.

Rere:Ca berret lAixb era s,excusa.
Jo sé de bon tinter que s,stu-
reren per devers 1,Andorre.

Joan:I que vol dir 1
Pere:Vol dir que sf,radell 1
Joen:A veure si la volien dur de con-

trabando dins sa maleta.
Pere:I ja pot esser,i després al arri.,

bar equf,vendrer,r-le j poder-se
pagar els seus mal vicis de tot
lony,endemés d,haver viatjat da
franc

Joan:Jesus quines coses...Amb agues-
te m,en vaig a dormir.Bona-nit.

En Petufet.

Si ensu a visitar qualque vegada el mu-
seu de Cers del Foro de Mallorca,vos
trobareu en que hi ha dues Joanes Maries.
Una a s,entrada del museu...,i una altra
a sa sortida.No 4s que na Joana MO se mo-
gui cada instant,ni tampoc que tengui una
germana bassons.No.Es molt més Benzin.
Na Joenets,jova ells.Ah 1,i que apart
d,sixb ens digué que no té novio...,no
tornar b mai vella.Un miracle ?.Aixb je
no s,usa are.Avui,els miracles de quedar
inmortalitzets per tots sa vida,ja no es-
tén de moda.La moda dels anys 80,estb per
example en esser "enmascarts" i reprodu-
rte a la coraiI Na Joana Maria,e1 nostre
personatge,amb una sempenteta del senyor
Miguel Llompart,s,ha esdevingut un gran
personstge.I ha quedat inmortalitzade com

• els grans homes i dones d,Espanya i del
. m6n4 El rei Joan Carles,en Camilo José
Cela t en Robert Graves,en Timoner,en Xesc
Forteza, en ....I Na Joana Maria.
Personatge del dia,del mes, de 1,any,de
1,eternitat.Fins que no es cansi d,estar
dreta amb una mš damunt la caixa dels
contes.
Per veure-la,podeu anar al Museu del
Foro.Le podeu tocer,no vos contester.
Perquè xerrar a Na Joana Maria, és deba-
des. Are,snau alerta que no vos erreu i
la confongueu amb la vertaters.

(Fotos SANS)
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Loquip alevfn del
Sant Jaume ha que-,N
dat campi6 del se
u grup. Oa ho era,I

- V -

5. T.

.E1 darrer partit
de lliga jugat din
S el camp del Fe-:

• r rr

ve
1 }PN's/1"*. 	 dos partits abans
r : d,ecabar la lliga.

r-Issit,l i, 1 	 .?"'•:--r 	 Per eixb després -i.	 • , , o 	 .
de la victbria con
tra el Conseil 3-.1
,e1 dissabte dia
10,es fa fer festa

11.4

qr. 	 \	 fit
/ I,

• •

Lequip

rriolenc,va ester
guanyat pals nostres
joves futbolistas
per 0-5.Sens dub-
tes els al.lots
trenats per en Pe-
dro Ferrer,han re-
alitzat una "sober

FOTO 6(443,- bis" campanya, i
han sabut guanyar.
Enhorabona a tots
els jugadors i
nice. I sort

CAMPId de la higa
Passem ara a xerrar un poquet de forma
abrurada amb el seu entrenador,i per
tant un dels artifices per lograr aquas
ta victbria. Abans de tot,enbbrabone a
tots, i enhorabona Pedro I
-Com han estat possibles aquests bons
resultata ?.
-Ha estat una labor de 4 anya,rectifi-
cant "fallos".En fi,ha estat un procbs
en el qual els al.lots hi han col.labo
rat perfactement.
-S6 due a sa preparaci6 d,aquests al.1-
1.1ots hi ha col.laborat una altra per-
sone,qui éld ?
-.En Pepin de ca,n Curt,que 1,eny que
vé,i ja ho puc adelantar,agefarb "es man
do"des nous alevins.

-Quin tant per cent els hi donaries de
sa victbria els al.lots que formen
quip ?
-Un 99 per cent des triomf.
-Aquin cempeonat heu anat ara ?
-A sa final das campeonat de Balears
Alevins .
-Quan començarb ?
-El proper dia 27 de Maig
-Si mateix hi ha hagut aspiracions i
il.lusions ?
- Sf,molta.D,i1.1usi6 no n t ha mancada.
-Això és tot,Pedro, sort, i envant amb
les teves feines d,entrenar en aquests
"valents "i bons futbolistes. I desit-
jam vore,r-vos campions 1,any qui v6
una altra volta. Envant

/ -

Tino

-



AL MOMENT DE TANCAR L I EDICIO, XISCO
RIERA, QUASI MAXIM GOLEADOR DE LA TER-
CERA DIVISIO.
EL C.F.BINISSALEM,POT ACABAR FORA NE-
GATIUS.
-ANDREU QUETGLAS,ENTRENADOR CRITICAT
••■•••••■	

Aquest mes, i fins el moment de tancer
1,edicid, el Binissalem ha jugat 3 per
tits: Contra Andraitx,guahyl (4-0).Dins
Margaritenc va perdre per (2-1),i va gu-
anyar per le minima (1-0)amb 1,Esporting
Maonbs. En el moments d,escriuru sols
manquen dos partits:Soller i Formentera.
Creim que el Binissalem pot acabar fora
negatius,per el que es lieu obligat al
manco a empatar dins el camp d,en Maiol
de Seller,
Per altre part,direm que en Xisco Riera,
estb a punt de proclamar-se mbxim golea-
dor de sa lliga de tercera,amb 21 gols
en aquests moments. Durant aquests per-
tits,ha margat dos gols(Margaritenc
Andraits,tots dos de penal).
En Xieoo,he marcat bastant de gols...
Cosa normal en ell. Anent de brome,direm
que cada gol,ha costat al,Binissalem
mês de trente cinq mil pessetes. No estb
mal eh Xiaquet 7...
Per altra part,direm quu üon Andreu
Quetglas,ha estat
darrerament molt
criticat pel modo
de fer les alinea-
cions que td...Mai
juguen els matei-
xos. Anans de tan-
car 1,edici6,direm
emperb que esth a

punt de ser-li reno-
vat el contrata.
El que demostra que
almanco ha agradat
a la directiva, i
aixb ja és quelque
cosa.No és aix6 Don j

-Andreuet,(zorro que
ii diuen )

LI

Ili

ELS NOSTRES 	 ESPORTS

Ens han dit que el camp de Cross del

0 Foro de Mallorca, serh tantat prope-
rament. Recordarem que 1,any passat

0	 hi va haver un parell de carreres d,
1 ,importbncia.I també direm que yen-

R 	gueren els campions d,Espanya, Toni
1 Elias, i Ferrand Muñoz, eixl com Ar-

0 	 carons,Jordi Elies,Crossotc 	
S	 Ens han dit que el camp es tancaria,
S	 i no hi It tornaria haver-hi mês cros.

Manca encera confirmar-ho.No Ss enca-
7 re Se Ur s erb molt serb molt •ropaole.

MARIA ISABEL SASTRE : TENIS

ELEGIGA MILLOR TENISTA DE L,ANY
A LES BALEARS .

Na Maria Bel Sestre,la nostra super
cempiona, va esser elegida la millor
tenista (feminesi de Balears.Orge-
nitzet per Radio Juventud,li va assar
entregada una place.
Per altra part ve asear una llbstima
que la nostra super-tenis-campiona,
no guanys et torneu COBRA,que es ve
disputar el mês passat. Segueix en-
vent Bel, que no sempre es pot gua-
nyar, encara que tu quasi sempre ho
fassis

FUTBOL : ELS JUVENILS .
ACABADA DE LA LLIGA AMB "BOXEO AMA-
TEUR ".

També acabb la lliga pels juvenile.
El darrer partit contra el Lloseta,
fou un partit emocionant i plaget de
incidbncies,amb gent per mig del ca-
mp.Llosetins i binissalamers repar-
tint "caremetlos i conftbn ". Coses
que lamentablement encera es veuen,
i que no haurien de sortir.
84, dirixant de banda aquest tema,di-
rem que 1,equip del Sant Jaume comen

guanyant per 1-0.Empeth el Lloseta
• després dos a d. El descans acabb
emb aquest resultat,dos a d a favor
del equip del nostre poble.Perb a la
segona part,guanyb el Llosetenc,per
dos a quatre.Amb aquesta victbria,
els llosetins,quederen campions del
grup.Direm que el Sant Jeume,compost
entre d,altres per en Biel Morey,To-
ni Salas,Pedro Morenta,Miquel Miguel,
Campins,Moyd,Jaume Vallés,Miquel An-
gel Torrens,Biel Pere116,Paco Dela-
cio,Tomeu Pol, i altres, va quedar
cinqub amb 34 punts,darrera el Llose
tenc amb 43 punts,Inquense 42,Espahe
38, i Serverenc amb 34.
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CLASSIFICACIONS I PREMJS ALS SEGUENTS

EIVISSA 	
12
22
32
41
52
62

fase:Antoni Pons Pons
fase:Antoni Delacio Sureda
fale:Antoni i Pep Pujadas
fase:Aiberto Coll
fase:Germans Fiai
fase:Germans Fiol

R . w
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41. It" .1 	 0-4 dill' 	- 9-*
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El proper dia 7 de Juny, i a le SALA
REX de Sa Pobla, hi haurb un sopar i
a continuació entrega de pramis de teim
porada per tots els colomistes que ha--
guin lograt puntuar i quedar entre els
nrimers a les distintes proves que du-
rant la passada temporada els seus co-
loms han obtingut. En aquesta concen-
traci6 del proper dia ?,hi haurà les
societats de Sa Pobla t representada pel
seu president Toni Martorell,Inca,amb
el president Tomeu.Artigues,Lloseta amb
el seu capdavanter Pedro Arrom,Alar6
amb en Jaume Raynds, i Binissalem que
ta com a prod/dent a Josep Pujades.

VALDEPEÑAS 	1)Sebastib Moya Paul
REGIONAL 21 2)Jaume Reynds Maranta

	  3)Germans Viol

: 1)Antoni Bibiloni Jaume
	  2)Antoni Amengual Saiam

3)Bartomeu Morro Pons
4)Antoni Llabras Garcia
5)Jaume Coll Ramis

CASTUERA
NACIONAL

ALICANT
NACIONAL

:1)
2)
3)

Bartomeu Morro Pons
Bartomeu Morro Pons
Sebsstib Mayal Paul EL COLOM MES VIATJAT DE L,ANY 

ALICANT ;1) Sebastil Moyd Paul
SOCIAL 2) Jaume Reynas Morante

3) Andreu Alorda Rullan

ORIHUELA ;1) Antoni Llabras Garcia
REGIONAL	 2) Juan Sastre Pons

3) Sebastib Moy4 Paul

MANZANARES
NACIONAL :1) Antoni Amengual Sebe
	 2) Antoni Pons Pons

3)JJaume Reins Morante
4) Antoni Bibiloni
5) Jaume Ramis

Ha estat el de Federico Morote

CONCURS DE JUVENILS : De 8 a 13 anys

EIVISSA: Jauma Reynds amb el primer pre-
	 mit,i medalles per en Alberto

-Coll i en Melchor J.Gomile.
ALICANT:
	  Premit per en Toni Llad6

MANZANARES
NACIONAL : Primer premit per en
	  Bartomeu Pascual .

Direm per acabar que aquest he estat
un mal any,dabut al mal temps,pel que
e,han perdudes molts de coloms.Espe-
ram que 1,any qui vá SiQUi mas bon any. 

VALDEPERAS
REGIONAL 12

1)Tomeu Morro Pons
2)Nomeu Morro Pons
3)Jaume Reinas Morante 

PAGINA b r IN1ORMALI6 GfAGIES

AL .SUPORT î cOLAAORAci6

-46-



PAGINA ESCOLAR
o
2
9

5..

PER: GAB -RIEL 	 RAMON 	 SANS

	, 	 •

-	 .11•, d'
Llarg, tant llarg que tapa mig poole. Els arbres davers
el campanar pareixen formigues. I els homes "microbis" que

•A 	 caminen sense aturar—se. El campanar domina tot el poble. Ho veu 2 tot. Desde cao
Morey fins a c*,n Arabf... A Bellveure,ses Paraillades, i tot el demis.
Cada dia quan Vaig a escola,pens amb so campanar... I dic: "Encara no han tocat

	

••	 les vuit".Perquè el campanar em diu a veure si.s,aotocar no ha-vingut encara, o si
2, m,112 deixat. Crec que tuthom té es campanar com a referència. Tot es poble pendent
5 de ses campanes. Horces,campanades da mort,incendis,etc.

•
'A Els dies passe() i es campanar un dia darrera s,altra segueix igual. Llarg,alt,de
, 4 pedra... I trist. Perquè mai rid, sempre esta serio.
Ji Wuan arribam a ca nostra, que venim d,escola,e1 primer que es veu és el campanar.

.:j Ah 1, ja és tard, em d,anar cap a ca nostra • Ai 1,ja faran all?) per .sa televisió...
Animals 1, encara tenc que fer sa "tarea". Es campanar és aixó...Un gran campanar.

it— El feren els nostres padrins amb la suor dei seu front i noltros 1,hem de saber
o conservar, i escoltar les seves tocades... I poder dir " A Binissalem tenim un gran
n monument. Un campanar que rubmés li faita xerrar... I xerra,cada dia donant hores,
I perquè almanca la gent pensa amb ell i diu: 1 El campanar ja ha tornat donar hores 1
g i ... I mai torna veil. Sempre de pedra, fort i gruixat... i serio .

	

;	 Gabriel Ramón Sans.e
12 anys. 76 E.G.8.:n

ATENCIO : ESCOLARS DEL AJSTRE POBLE

'2 Desde aquestes pagines feim una cridada .a tots eta escolars, nins i nines del nostre
n pbble l que vulguin enviar les redaccions per esser publicades 2 12 nostra revista.-0
.: Si qualque nin, creu que escriu ms o manco b4 , i en mallorquí (noltros ja corregi-

rem les quatre faltes greus ), doni 12 seva didacci6 al director de cada centre,que
RJuINES es posar l en contacte amb ell, i sortira
publicada la seva redacció.
Les hi'.demanam tamo é a aquells que escriguin qualque
redacci4 r que dugui una fotografia,i de poder esser,
en blanc I negre. Gracies, i vos esperam, ESCOLARS.

•
LLIÇO DE CATALA.(1)

▪ Abans de tot, sabrem que el catall, no és un dia.
lecte, is una LLENGUA.

• Noms de les lletres de 1,21fabet catall: 2,be,ce,
de,e efa,ge,hac(h),i llatina,jota, ca(k), el2(1),
ella(11),ema(m),ena(n),o,pe,cu(q),erra(r),essa(s)
te,u ve,ve doble(w),xeixlx),i grega (y),zeta (z)

• Sabreu que en catai l s,empren els dfgrafs: RR,
es, 11,ny,qu, gu, ix t etc.

▪ Direm 	 mariotlo en *loc de " camiseta "
• DireM - $ "Aucell " en lloc de " niu "
• Direm 	 dombeta 	 en lloc de " Bombilla"
• Direm 	 Façana 	 en lloc de " fachada "
• Direm 	 Xarxa	 en lloc de " red "
• Direm : Llinatge en lloc de n apellido ".

EL NGSTRE 	 CAMPANA-R

CANVIA DE CARA

gogiNES ESPERA



NOTICIES
:

REUNIO DEL NOSTRE BAILE ,ANTONI AMENGUAL, A INCA EN
PRO DE UN CENTRE CIE EDUCACIO ESPECIAL COMARCAL 	

El nostro batle Anton! Amenqual,va assistir a una reu-
nió a Ince,en la qual hi havie els batles dels pobles
de la comarca d,Inca,per estudiar la possibilitst de 	 t
crear un centre de educaci6 especisl.Aquest centre,de
fer—se t es faria a Inca,ja que tenon bls terrenos.Direm
tambi,que el nastro batle,a1 igual que la majoria
que hi eren en representació del seu poble,digu6 que
si.Properament tendran altres reunions .

VIATGE DE FI DE CURS DE L,ESCOLA NACIONAL A MADRID

ammilw

4,001M -

Els alumnes del Col.legi Mixte Nacional,parteixen de
viatge de fi de curs el proper dia 3 de 3uny.Aniran a
Madrid,Escorial,Aviia,Segovia,Toledo,Albacete,Cuence,
i eltres llocs.Hi aniran uns 20 alumnes doe:au EGB,
que acompanyats de gent major que també hi anirb,fe-
ran un total d,uns quarebta. El viatge coste 11.750ft
Ara bi t els alumnes,mitjangant rifes,sortetjos i demis
hen fet uns bona recabdaci6 que farb que el viatje
lis surti damunt les 7.000 pts.Direm també que "LA
CAIXA",! "SA NOSTRA",han ajuda b economicament.Estb
pensat tembi solicitar una ajudo al Ajuntamant .

Sa catequesis és una formaci6 reli-
giosa—social que es dona gratuita—
ment a tots els nine I joves del po

ble.Els qui organitzen sa catequesis sin uns"catequis
tes que se preparen cara a se formació ja nombrada.
Sa catequesis es divideix en dues etapes,i un grup de
confirmands.DIns sa primera etapa hi ha:
—El primer curs,que sin els que fan segon d,EG8
—El segon curs,que s6n els que fan tercer d,EGB
—El tercer curs,s6n els que fan quart d,EGB
—I el quart curs,s6n els que fan quint d,EGB.
Llavors,hi ha sa Begone etapa que comprbn sext o septim
I ocbau d,EGB.I finalment hi ha un grup de confirman—
dos que comprenen els setze—disept anye.Tenen reunion
setmanals. 	

TARGEMI

POSSIBILITAT DE CREACIO D,UN PARVULARI ESTATAL :

A final d,aquest mas es sebrA si tendrem o no un par-
vulari de cerbcter estatal,és a dir,gratuit.En el
cal: de que la contestació sigui de si,nomds podrien adme
metre,r—se 35 places,i suposant que aquestes no basta
rien ni per començar,serien admesos 35 alumnesoascuts
a lony 75 (que tenguin 5 anys).Serien admesos primer
els bue tenguin germans a 1,escola,segon els que vie
quin mês aprop del centre, i tercer els mês humils,
els de condici6 económica f mês fluixa. Per aquest ordre.

ESPOSICIONS A CIUTAT
PER PART DELS NOSTRES
ARTISTES :LLOREN; REUS

MEKIS

Dos artistes pintors
binissalamers hr ex-
posat durant aquest
mes,o part d,aquest
mes a Ciutat.
El primer d,ells, el
també concejal del nos

tro Ajuntament,Lloreng
Reus,va exposer amb un
contundent 6xit,a la
Galeria d,Art,3oaquim
Mir .
L,altra que exposb al
"Ciruculo de Belles
Artes",is en MEKIS

EL NOSTRE BAILE ENS
DEMOSTRA QUE SAB JUGAR
A BALDUFA.

Era un dimers horabai-
xa quan uns al.lots ju-
gaven amb une baldufa
en mig del carrer.Amb
sixb,passb el nostre
batle amb bicicleta.
Baixb d,ella,agafa 88
baldufa.La tirs,e1 pri-
mer pic no li surti.Feia
molt de temps que no hi
jugava,va dirJ. La tar-
nb agefer,i ja ho crec,
la va fer ballar mês de
dos minute.

CATEQUESIS:

-.18-
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g GLOSES,GLOSES,GLOSES,GLCSES
o

in 	En temps des Vermar,quen es
tai acabava sa tasca,as ver
madors, s,en anaven a peu cap
en es poble.Davant cada case,
s,aturaven i cantaven una glo
sa fins arribar a dalt de la
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vila.
Comeniaven aixf

En entrar dins la vila
en es primer que veuré
si és batia ii diré
bones tardes o bon die.

()avant c as Molf deien:

COVERBOS ,COVERBOS,COVERBOS,COVERODS

• i encara que fosca fasse5 no t,hi has d,entretenir.

2

•	

Davere alas*, Caminero  :

• Si s,en nigula i no plou,
sa diada surt barrera
que no sabeu qu,en Sion
ja no va amb sa Caminera.

A Ca Na Jordana

Qui mal enttn.... Mal respbn

Qui comença per un ou
acaba per rober un bou

Qui té olles
prest té testsO

0
2
o•

CRIDADA ALS PADRINS DEL NOSTRE POOLE

Faim una cridada a tots els padrins i
padrines del nostre poble,perque si sa-
ben quelque glosa o fet antic, el mos
ho contin (A qualsevol dels que eatam
a la llista ).Grbcies.

PER CURE UN POC

—Puja una "alemene",bonota i guapota en
el tren ,i no hi ha puesto per seure.
Un home ja d,edat li diu 	 "Escolti se-
nyarete,pat sours damunt jo t ... que jo
je som yell 	 "
Des cap de cinq o deu minute; 1,homonet
diu 	 " Fassi el favor de davallar jo-
venpens 	 Encara no som tan veill. No."

IIIMPONIMMOSMIMMINEN■•

Per a Nadel ....
cada ovella al aeu corral

Cage més un bau
que cent avellos juntas

00•04 OOOOOO

No pordis os cemf
per um, adrecera

Val mhs un mal calcar
que un bon anar a peu

Na Jordana fa canyissos
i sa Burina fa paners.
Jas al.lote,vols doblare
i te compondrhe es rissos.

A devant sa boti2e

En es botigu6 vull escriure
perquit a mi m,ha estat sobrat
sola déna taxat
nou unces per una lliura.

Al arribar a c21n Catorze

N,Angela de ca,s Ferrer
és curios°., si hi turna
perb sa de Ca,n Catorze
tot 158 " salero" que té .

Cart en esser en es Moll

o

A
,p
.; 	 qui s,anomena sa bassa0

Entre poc i massa
ea mesura p!!asa



Jo I
Era un avui com ahir o com

	 dem... Plovia,tot estava a-
braçat per una boira grisa i

suau.Un gall cantava,ara un altra,cantaven triators
grises i suaus.Una finestra,una merci el seu fill,
qub miren?.Tal volta la lluentor purpurinesca de la
pluja,o els galls amb la seva cresta vermella i el
cos blanc de traces altives.Es dibuix,allb dalt una

.; xeminea,una xemenhia sense fum un dia plujós ?.No 68

el seu,igual que no ho és que plogui un dia de Maig.
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Havia de travesear tota la casa de dalt a baix per
v,
4

•	

poder—la anar a treure,tres o quatre o ding vegades
durant el menjar. Ella era molt jove,tenia uns quin—

• ze anys.Amb la, save ingenuitat un pic va fer com qui
5 anar a dur 1,aigua ,emperb V8 tornar amb la mateixa

qui havia dintre el pitxer.Va fer massa via,no te—,

nia temps d,haver fet el trajecte. Li trobaren ..•
Poc a poc va anar aprenguent,no podia fer altre co
sa."Va afinar es camf des viure ".

Una dona.Vuitante set anys.Sanse calces a s t hivern,
sense galera a 8,estiu.Stm,Mado Antonina.Tota la
vida feina i més feina, a renter aqui,a fer net allb

ig8 ltra dia em deia que quan servia a Ca,n Se—
bater,e1 senyor(sogre d,en Llorenç Villalongs),els
dies de calor,assegut a la taule,li feia anat a ser
car aigua de la cisterna cads vegada que tenia sed .

• •

	 Passa al tren... Ha deixat
!. un fum per clatters 8,esta-

ci6. Ha tornat passer el
tren.Una i altra vegada fins

i que nc queden billets per
esser venuts els viatgers.

! L,estaci6 :Un lloc avon tot
Binissalem i ha viscut al

i manco unes hores.
! Nores bones...,tal volta

perqub s,en anbs a Ciutat
per passar uns bons momenta.
Hines xereques...Tal ver2ed1
perqub anassin de metges
sinds a arreglar papers da-
licats,o per venture e re-
collir unes notes de fi de
curs al col.legi.
Sostacid,b4 es vera que ho
vist mil colors de cpree dl
ferentes.Nomes gruixets,
prims,malalts,sens...Ele-
gants,espiltrellats,hrute,
nets,empeguerdors,sanee vv
gonyes,.... Perqub deu eser
un dels llocs,evon nu hi ha
genes pals senyors ni pale
humils...Tots 96n ifpalc.
Aixb sf,m6s bé no sern sis
rics els quo van amb tren.
Lostaci6 pareix vane..
I ho és, és el més veil mit—
j de comunicaci6 dol poble..
Lostaci6 parla més que els
diaris. A vegades és un cona
tant xefardetjar.Una font
de noticias i comentaris.
La gent conta i reconta tot
el que passe pel poble
Demb,qualqud,dirb:
"Saba que he sortit una re-
vista a Binissalem i que
xerrava de s,estacid ?...
I ben segur que ho dirb,per-
qub nosaltres ho sabem .
La gent és aixf , i la nostra
estació també: Un va i vé
do xerrades i comentaris.
El darrer que passa per 1,es-
taci6 ,és evidentement el
tren.... ja que sempre arri-
ba tard i retrasset.

oo EN CARABASSA
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L, E D I CII 	 : 	 = =                       AL TANCAR =	   

PROPERAMENT TENDREM A BI-
NISSALEM EN EL MES DE JUNY

x.-E1 proper dijous dia 5
es celeprare la fasta del
Corphus Cristi(No crisis )
S,espera que hi hagi proce
8i6 i el poble endiumenjet
de flors pels carrers.

TEATRE DE CALIDAD

Hi haurh teatre aquest mes
Ni més ni pus que la triom
fant obra en castelle que
este triunfant a Madrid.E1
grup que en aquests dies
este tenguent un rbtund 6-
xit al "ITeetre Principal"
vendrh a actuar a Binisse-
lem els dies 21 * 22 de a-
quest mes de Juny si no hi
ha res de nou.Representare
1,obra de N,Arthur Miller,
"Panorama desde el Puente"
.Una gran obra de calidad
,drametica,profunda,dirigi
da pel fam6s actor i direc
tor teatral,Guillem Guasp:
La betlada teatral sere or
ganitzada pel nostre grup
i revista "RCBINES".

DARRERES NOTICIES AQUI :

R0805:Al moment de tancar
-----
1,edici6 per tot el °able
es xerra de que hi ha rcbos
:Cotxes,motorets,ceses,etc.
La darrera,As que un parell
de joves entraren a 1,esco-
la nova,romperen un vidre.
Je saben qui s6n.Es creu que
s6n els mateixos que antra-
ren a Ca,s Misser,aquells
easels del Carrer de Ses Ro
ques,que tembá hi entraren
per la teulada,romperen una
finestra ,giraren calaixos,
parb no tocaren res.
SOCIETAT DE CAÇADORS 

La Societat de Caçadors,es
va reunir el passat dia 23
de Maig,i cerquen en aques-
ts moments fixates cerquen
firmes de propietaria de
finques ubicades en el ter-
me de Binissalem per poder
dur endavant el vedat de ca
ça.

FUTBOL:GRANS I ALEVINS 

El Binissalem ve empatar en
un dolent partit jugat dins
Soller.Bon resultat,0-0,ja
que s,espera que guanyant
amb el Formentera,es pugui
acabar la lliga fora nega-
tius,entre els vuit primers
I poder anar a jugar sa Co-
ps del Rei.
Els alevins empataren 1-1,
amb la Salle de Clutat,i va_
ren perdre la eliminatOria
per penals en el campeonat
de Balears alevin.Mala sort,
però no us desanimeu,que to-
thorn sab lo b6ns que sou I

VIATGE 0,ESTUDIS

Per ventura quand es lieges
qui els al.lots de la Esco-
la Nacional ja seran per da
vás Madrid.De viatge d,estu
dis,partmixen o je han par-
tit,e1 die 3 de Juny .

A LA FI TENIM IMPREM-
TA AL NOSTRO POOLE :
IMPREMTA PUBINES,AL
CARRER DEL POU 80

1•111110,	

Je tenim IMPREMTA.Era
un gran problema el ha-
ver de trasladar-se a
un altre poble per la
necesitat de encarregar
impresos.Desde fa poc,
tan sols uns pace mesos
,Binissalem t6 una im-
premta al carrer Pou 86
Impremta que era no no-
más neceseria,sino im-
prescindible pal poble.
I tembá s,anomena com
la nostra revista amb
una petite variant:una
u en lloc de una o :
RUBINES.
Rubines,la impremta,
ens ha demostrat que

ar en toteavol
 =: ritats del po-

ble.Ens ha ajudat a
tros al hora de l la n-
çar aquesta revista.
Rubines ens ha demos-
trat que pot esser im-
portant,i una de les
cases amb qui conter
al hora d,emprendre
qualqua activitat
Grecies,impremta RUBI-
NES.

'ALS QUE HAGUIN LLEGIT
AQUEST EXEMPLAR DE LA
NOSTRA REVISTA:

Amics lectors:Aquf aca-
ben les noticies per
aquest más.Esperam que
ens diguis el que t,ha
aqradat i el que no
tdia agradat dollle.Sa-
bem que hi ha bagut bas
tans de fallos,per
xb volem que tu ens
ho diguis i ens donis
la teva opinió i coo-
peris per superar-los
i en el proper numero
quo ja no hi siguin.
T,esperam...ROBINES.

- 2.4 -
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Joan Ramis Torrens

(Aconseillam que es miri de lluny ja que se veu molt millor )
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