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• HEM TENGUT BONES
FESTES !

EQUIP:
• Equip de Redacci6:
0 	
• —Francesc Delacio

—Biel Nicolau Pol
• —Antoni %jades Navarro
• —Joan Torrens Pol
• —Toni Pol
• —Margalida Saiam Torrens

• —Antoni Amengual Ferrer

• Col.laboradors:

• —Francesc Pol Pons
• —Miguel Ferragut
• —Joan Marget

• —Llorenç Moyà Gilabert

•
—Miguel Cornija
- Enriqueta Ramis

4 —Joan Ramis Torrens
• —Julià Rossell6 Bunyola
• —Francesc Nadal
• —Pere J.Salom

—Biel Ram6n Sans•
—Maria Pons Alarde

4 —Dr.Andreu Vidal Llabr4s

• Disenys 

• —Pep Fiai Segui

• —Joan Rossell6
—Tomeu Seguí Nicolau

•
• • Humor

Aquest mes ha estat=
sense dubtes un mes=
carregat de noticies
que han culminat amo
les festes de Sant =
Jaume...,per cert,
creim que bones,des-
pr4s de molts d,anys
Gaudim 1,idea i 1,a-
poiam,a1 fet de que=
el nostre Ajuntament
tingu4s el detall de
redactar el programa
d,actes en mallorqur
...0a ests b4 de que
els "de fora
1,illa"ho tenguin a
#ot!...Creim que el
nostre Ajuntament ha
volgut deixar instbn
cia de que s,intere-
sa per la nostra lie
ngua.Ha estat criti-
cat per haver fet
el programa en mallo
rqui...Perb també ha
estat alabat per tot
aquell que estima al

seu poble,a1 seu pro
pi lloc de convivbn-
cia,la seva llengua,
la seva manera d,ex-
presar—se.Per a gue--
lis que se senten . ma
llorquins,binissala=
mers...No per ¿quels
que van sempre amb =
el govern i decanten,
el cap vora al nod=
on 4s ms fbcil gi--
rar—lo i manco-pena=
costa.Valga 1,humcr=
del nostre col.laoo-
rador,d,on es des,—
prbn notoriament 1,e
tern problema de si
MALLORQUI cf„.si, CASTE
LLA .

B4 amics,vos agrarm ,
un pic m43 la magnf--
fica acollida que an
tot moment ens heu do—
mat

RC73INES

• —Joan Miguel Llad6
• —Tomeu Segui

• 	 Fotoqrafia

—Jaume SANS.(Fotos SANS)

Ademas dels col.laboradors: •
—IMPREMTA RUBINES
—Fotocopisteria BOHIGAS
—Ajuntament Binissalem
—LA CAIXA
—SA NOSTRA
—PAPELERIA RUBINES
—CA,N FAUSTO
—OAPELERIA MARPA

—Coordinaci6:

— TONI POL

— Local provisional:
c/General Morante,32.
ainissalam. Mallorca.
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,•••••  ACTIVITAT

MUNICIPAL

POCA ACTIVITAT DURANT=
AQUEST MES

Aquest mes,suposam que
degut als.manetjos i m
•maldecaps de ses festes

ha haguda poca acti
-vitat municipal pel CO-
nsistori 	 .
_Només un pleno celebrb
el dia 1 de Julio]., i
ben poca cosa mês.

ADQUISICIO DE NOVA MA-
QUINA FOTOCOPIADORA

S,he fet la petici6 d,
una nova mbquina foto-
copiadora,que sustitui
rb a 1,antiga que qua-
si ja no marxava.Ens =
han dit que mês o man-
co el valor de la nova
s,acosta al mig mind.

ZONES AJARDINADES:PER
UN FUTUR?POT SER AVIAT

El.nostre regidor To-
meu Salom,va presentar
,une moci6 amb un cro--
quis redactat per 1,Ar

quitecte Jaume Antoni"
Cerd .per fer zones a
jardinades per difere-
nts punts de la pobla-
ci6,nucli i afores.Els
llocs per a ajardinar,
són els carrers Gabri-
el Arrom,Pou 86,i zona
Nort del poble.Aixf ==
com 1,adecentament del
lloc anomenat-"Es Pou =
Poal". Per unanimitat =
es va accepter aquesta
moci6,i s,ha d,encarre
gar el projecte.

CONCURS OPOSICIO POLI-
CIA MUNICIPAL

Condicions per apuntar
se al concurs oposici-6.
- Tenir una edat com--
presa entre 18 i 45 a-
nys.Havent fist el ser-
vei militar
- Estar en possdssi6 =
dels carnets de condu-
ir A-2 i B.

•-Medir 1,65 d,estatura
Exercicis a fer:
-Escrit,que comprbn:
871777ia
b)Operacions aritmeti

ques.

c)Redacci6 d,un supo-._
st part de denuncia.
Oral:a)Codig circula—
cid.

b)Reglament de fu
ncionaris. Administra-
cid local. --
c)Ordenances Policia.
d)Organismes de Admini
straci6 local
e)Carrers del poble
Fisic: a)Salt d,altura
b)Salt de llongitud
c)Carrera velocitat.
Es poden apuntar a s,a
juntament,pegant 500 h
per inscriure,r-se.

CONCURS PLAZA ALGUACIL

S,han presentats i ad-
mitits els seguents as
pirants:
-Bartomeu moy4 Coll
-Antoni Messilla
-Jaume Pol Moyg
-Francesc Massip
-Rafel Jaume Pizà
-Jaume Ramonell Pol
Un d,aquests cinc aspi-
rants,serà s,elegit en
el Concurs que es dur=
a terme molt properamnt

Creim molt interessant el projecte Oresen-
tat pel nostra regidor Tomeu Salom,Pompa .
Binissalem,no hi ha dubtes,necessita.de ==
mês zones verdes ,mês jardins que donin m
un aire de mês color pel nostre poble. Com
tots sabem,s,ha presentat una moci6 per ao
der dur endavant el projecte d,ajardine--
ment i adecentament d,un parell de racons=
del nostre poble.ROBINES vol adherir-se a
la petici6 d,aquest projecte,i apoiar tant
fabulosa idea.
Donem desde aquestes pagines 1,enhcrabona=
al nostre regidor,perqub sigui endavant i
fassi tot el que pugwi perqub aviat, quan
més prest millor ,podem disfrutar d,aques
tes zones,on es pugui al manco alegrar sa
vista i donar un poc mês d,alegria al poble
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ELS
NOSTRES
REGIDORS        

EDATANTON! NIUER EL DE MS

DEL CONSISTORI
Antoni Pol I Nicolau, és el regidor de
1,Ajuntament del nostre poble, que hem
escollit aquest mes en aquesta secció.
L,amo en Toni Niuer,aquest és el seu =
nom de poble,conegur„ per a tots,té 65
anms d,edat.Viduo amb tres filles.Tots
sabem que ha tingut que fer-se cárrec=
d,una familia una volta sa seva dona =
morigués.Pare i a la vegada,amic de sa
seva familia.Antoni Pol,pertany al Paz
tit Socialista, PSOE,i és el regidor de
més edat del nostre consistori .

,L,amo en Toni,quina 	 •
pini6 vos mereix sa opp,
litica?
-Per a jo,stpolitica=
tós una de lee virtuts=
més grosses que pugui=
tenir s,home.Peró no =
confonguem politica amt
demagógia.Politica és=
art per a governar. Es
jafany d,un poble per =
supeiar ses seves con-
dicions de vida.Estim-
ar sa llibertat.Una ==
constant repulsa cap a
1,opresid,l,injustIcia
.Una lluita continua =
"contra la dictadura
punt de partida de co-
rrupci6 i crimen.

dir amo aixó ==
I que crois que el po--
der corromp
4-E1 poder és corrupte t

- quan procedeix de sa =
lvioléncia.Wuan es te -;
; nen conceptes auturità
'ris.Quan ést é obstan-
tat pe E la ra6 de la
forga.4uan es domina =
anti democrIticament.

SON PARE,FOU BAILE RE-
PUBLICA DEL POBLE

-Quit ha suposat per a
vos,esser fill d,un ==
batlle republic; ?
-Un peril.' d,incertesa
,una esperanga.Donfiar
en el futur i tenir la
ceitexa que sols la ==
ra6 i sa veritat self,
imperibles.
-,podrieu parlar-nos ==
dei vustre procós q, 43.
filici6 al P1S.U.E. 7.

La vocaci6 socialista=
quan s•Ss es fill d,un
batlle socialista,és =
el mirall on hora a ha
ra,dia a dia,any per
ny s,na viscut obser-
van , la conducta d,exA
mple,nonradesa,treguen
del seu creador,oroge-
nitor,sa conclusi6 de=
que el socialisme és =
sa doctrina més bella=
que 1,home ha estat
pag de crear i armonil
zar duranL totes i al
llarg dels caires de =

la história unfvelsal.
wuan ELI el món hi hagi
el socialisme,desapa-
reixeran totes les mi7
séries de 1,humanitat.
L,nome podr; viure en
pau i armenia .

AVUI EN DIA, SER HUN--
RATS,UNA DESGRACIA COM
ALTRA QUALSEVOL

-Hi ha col.laboració =
dins el vustre partit,
o cadascd va pei seu =
vent 7.
-Oins un sistema post-
dictatorial,e1 ser hu-
ma esté corrupte t hipa
crisat.Tots sabem que
1,hipócrita no ós altri
cosa que la raó ao cu
bri ses apariències.
Demonstrar no essor el
que aom.Per tant,és ==
mentider,egorsta.Un au
antic socialista, no
és possible en les
tuals condicions,per-
qu; no hiiha vida pei=
ell.Socialista i cris-
til és una mateixa co-



ANTONI NIUER
Sa pero aplicadas de =
diferenta menera.Actua
lment,ser honrats, és
una des§rácia com una=
altra oualsevol.No t4
vidaois m4s,no pot vl
ure.Per aquest motiu ,
no 4s possible la per-
feccid .

A L,AJUNTAMENT,PASSEN =
ELS OILS SENSE IL.LUSIO
,SENSE CREABILIDAT,QUA-
SI IGUALS A "MALALTS =
MENTALS

-Oespreis de sa vostra =
experiéncia com a concg
jal,ha canviat qualquna
de les vostres concep--
cions polftiques 7
-No tan sols ha deixit=
de canviar,sino que	 a
1,actual desequilibri
niversal,estic convengU.

'que en un futur 4s im-
prescindible la implan-
tació d,un socialisme .
Es més,a1 futur no sera
possible la vida humana
sense la prIctiaa del =
socialisme.A mesura au-
menta ei progrés,i evo-
luciona la ci6ncia per
1,humanitat.Aixf que és
10.1nic sistema per a ==
subsistir.
-Creis que dins s,ajun-
tament les aspiracions=
particulars o te partit
esain per damunt les na
cesáries reels del nos-
tra poble Y.

No nom4s crec que dins
s, ajuntament existei-
xin aspiracions parti-
culars o de partit.A--
bans,ai contrari ,estic
vegent que és una in4.

contemplativa, com=
.un monestir on els se-
us monjos ni resen =

. ni pensen en el futur.
Pasen els dies sense =
il.lusions,sense crea-
bilidat,com "a malalts
des cap ".

EL NOSTRE BATLLE ,ANTO-
NI AMENGuAL,ES AMIC DE
LES PROMESES,NO TE CRE-
DIBILIDAT,MEREIX QUAL _
SANCHO PANZA QUE 5,EL
ANOMENA GOVERNADO 0,U
NA INSuLA BARATARIA ==
QUALSEVOL.

-Com veis al nostre =
bath's 7
-No em agrada criticar
a la lleugera.La critl
ca constructiva és in-
teressant.A1 nostre al
calde,e1 tenc comparat
al nostre presioent ,
senyor Suarez.' en stAl
rez, 4s la mismfssima=
figura del general Prl
mo de Rivera que du--
rant la seva dictadura
cantussejava la següea'
ta estrofa:
"Siempre md dices lo =
mismo.Tus consejos no
quiero escuctiar.Porque
sabes decir mucnas co-
sas engaMosas,pero nua
ca te quieiws casar ".
Antoni Amengualois amii
de les promeses.En di-
verses ocasions i reu-
nions hem comentat que
passaran els quatre =
anys del mandat i no =
haurem fet res de res.
Amengual,semple respón
lo mateix:"Presentau =
mocione,confeccionau =
projectes...presentau=
mocions,projectes...."
Els aprovam i tots Ra
ssen ai bubul dels=
records .Aquesta forma=
d,actuar fa que no es
pugui tenir credibili-
dad, i mereix qual Sea

cno Panza que ae,1 noa
bri governador de qual
sevol Insula baratiria

SI BINISSALEM TENGUES=
CONSCIENCIA POLITICA=
EL NOSTRO PARTIT REGI-
RIA EL MUNICIPI

-Creis que a les props
res eleccions podria =
sort elegit un batle=
sucialista
Sincerament,opin que si
el poble de Binissalem=
estigués conscienciat=
politicament,a les pro-
peres eieccions,e1 nos-,
tre partit regirla el==
nostre municipi.Primer,
dirg que en el nostre =
parti‘ hi ha més activl
tat,seg6n,estam més ai
custat del poble.Cefen-
sam més els 	 interes-
sos deis veins i sabem=
més ses nostres oblige-
cions ja que som gui-
ats pei un partit amb =
1U0 anys d,experiència.

-4-



ANTONI NIUER
Amb lleis,no amb promi-
ses.La Ilei és la llei=
i s,ha de cumplir.E1 ==
nostre partit no vol az
cci6 peLsonal.Sa nostra
conducta esta
programada i encauzada=
a ser ítil als demés

A BINISSALEM NO HA EN--
TRAI ENCARA LA DEMOCRA-
CIA

—Molts som els que crei
qus les actuals bases =
polftiques s6n més popa
lars que les del altre
regim.Per;,amb que cre-
is que ha notat la di--
ferolncia el nostre po--
ble 7
—A ainissalem,les coses
han canviat poc.Perquol7
Enumerar aquest fet no=
costa gaire i Els matei-
xos homes que regien
teriorment,més concreta
ment,els seus deixebles
,qui han estat educats=
amb idéntiques tendln--
cies,puix no hi ha qu,z.
blidar que s,home és ==
tal com viu,tal com pa-
ssa sa seva infantesa
juventut,adolescència .
Aqui vé ei refrany que=
tan bé hi cau:"Los mis-
mos perros con diferen-
tes collares ".A ainis-
salem no hi ha entrat =
la democrIcia.En part
sf a ses grosses ciu---
tats i qualques pobles.
Pr ai. nostre poble
res fundamental ha can-
viat.
—Què trobau del nivell=
cultural del nostre
ble7.Com potenciar—lo 7
—La seva poLenciaci6 -

depèn de la seva cons--
ciènciapolltica .Tots =

sabem que el cirerer ra
cireres,i el taronger ,
taronges.Si politica---
ment el poble esta conk
cienc./at,culturalment =
anirl bé.Peró si no hi=i
estl,culturaiment la se.
va ra6 de ser és nula
La politica és s,art de
governar.Sense politica
no hi ha ordre.Si reprA
sid.Com la cultura és
na norma.Una llei,un a-
nIlisi de fondo que de=
tal estudi neix la cul-
tu/a.Per tant,potenciar
la cultura en el nostre
poble és conscienciar =
un sistema politic .

EN "SON CASERO " EMPRA—
RE EL MALLORQUI,PEHO ==
AL HAVER uE TRACTAR UN
TEMA 0 QUESTIO D,INTE--
RES,0 PROFUNOITAT, UTI-
LIZARE EL CASIELLA

dirieu dels que ==
desprecien la seva prcl-
pia llengua

—Per a jo,la ilengua =
és 1,espresi6 pai exte-
rioritzar els meus pen-
saments.Parlant vulgar—
menten son casavo",ut,1
litzard el mallorquf
perqui, sempre aixf ho =
he fet.No obstant,quan=
tengui que analitzar,e4
teriorltzar un tema ei
orufunditat,utilizeré
eis recurssos del caste.
Ill.Ra67Perquit 'duc to-
te sa meva vida emprant
aquest llenguatge,E8
gual a s,home que tota=
sa seva vida a anat en
bicicleta.Arriba urs. die
que ja és veill,quas.l =
no sat) caminar,i no ob-
stant,va b4 en bicicle-
ta,i se sent més segur
perquil el seu fisic po-
seeix una adaptaci6 que

en si mateix no és amo =
de les condicions que
sa naturalesa 1,imposa.

RUB1NES
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• Binissalem,dia 29 de Ju-
ny del 80.Dia Sant Pere ,

Pare :Bon Vespre,Joan,gra
cies per haver vengut .
Joan:Bon vespre Pere, i
molts d,anys .
Pere:De vide teva.Que.....
i que sabe lo des oilmen—
tari ?
Joan:Ja és clar.M,han ==
dit,per mi que han de po
ear aigua corrent a ses=
,tombes. I també que s,hi
volen gastar nou milions
El que jo no entenc, és=
perqub volen aigua a ses
tombes
Pere:Perqub quan es mozIS
s,aixequen es puguin ren
tar sa cara,i quan es ==
van a colgar,puguin dei-
xar sa dentadura postis-
sa dins un tass6 amb ai-
gua,pergul es fassi neta

Joan:També m,han dit que
volen asfaltar es carre-
rons,des cementen i s,en-
tén .
Pere:Idb, és que sabs ==
que hi he d,accidents !,
perqub amb sa grava els
morts,quan van amb bici-
cleta,patinen j cauen, i
és clar,ja tenen ossos =
per aqui i per allà .
Joan:Fixet,aixb en vés =
d,un cementeni pareixerà
una zone residencial I,
Pere:Aixb és la que cer-
quen I... i de pas,fomen
tar es turisme."Passi ==
les vacances més TRANQUI
LES de la seva vida ".
Joan:Ara veig que això =
sers un negociarro per =
ses immobilibries,compra
ran ses tombes a baix ==
preu, I les vendran per
el doble o mós del que =
lis ha costat .

Pere:Mira,l,unic que les
hi trob ben fet, és aixb
de fer una fosse per els
que no tenen doblers, i
sobre tot ara,amb lo que
costarb una tomba.Entra=
campar—le i lo que costa
sa funerSria,morir—te se
rS un luxe...costarl un
ull de sa cara, aixb si
no les dones en es "banc
dels ulls",cosa que hau-
ria de fer tothom.
Joan:Jo també ho trob ai
xi •86,Pere,molts d,anys
I que ens paguem veure =
molts d,anys el dia del=
teu sant .
Pere:De vida teva,home.A
deu Joan, i grScies .
Joan:Adeu Pere,bona nit !

En Petufet



El nostre personatge elegit per aquest
mes,no cal dubtes que té un nom i una
afici6 ben prboia.Pep Gelat,amb nom ==
complet de Pep Moroo Marti, i una dedi
caci6 no molt cotidiana:taxidermista .
Si acabassim aqui,per ventura molts di
rien que aixb de "taxis",semble a "Ciu
tat ".Per b no.Es una cosa ben pagesa ,
prbpia dels llocs on hi ha montanya, =
peroLAI aquesta dedicaci6 sense animals
no seria possible.Embalsamador,aimi és
com es coneix al nostre poble.Adomés =
si no anam errats, és 1,unic que conei
xem que es dedica a tan interessant =
aspecte:al inmortalitzar als animals . 

LA GENT OLE TE GUANYAT
UN NOM EN EL NOSTRO

PEP GMAT ,TAXIDERMISTA:

" EMBALSAMAR UN PUPUT,
	 LO MES DIFICIL 	

96,anem a parlar un
poc de la seva inte-
reosent dedicaci6 :
—On vares aprendre =!
aquest ofici?
—Ho vaig acrendre ==
amb un llibre, i en
la prctica i molta=
paciència ,vaig arri-
bar a dominar aquas—
ta especialitat.
—Quants d,anys fa
que t,hi dediques
—Si mateix deu fer u
na vintena d,anys .—

L,has ensenyat a qua
lque persona ?
—Al meu fill,eni To-
meu.E1 que passa és=
que no hi pot oerdre
tant de temps com jo
mateix.
—Ens explicau un Poo
com és aquesta téc--
nica?
—Aix b és a base de =
molta pacibncia.En =
primer lloc li has =
de llevar tota sa ==
pell,i només li 	ha
de quedar es cap for
ra carn.Llavors,1,--
has d,omplir de "vi-
ruta"pellusset".
Després 1,has de lli
Par amb fil de ferro
i 1,has de oosar da-
munts sa "deana",i
has de donar sa for-
ma sue requereix.
—Es cara la labor
aquesta de disecar ?
—Si hes . de contar ==
ses hores,no surt ni
a 20C pessetes.Si ho
faig,és per afici6 .
—Ens dius quina ha =
estat la darrera fel—
na qu has duit a ==
terme ?

—La dafrera...Va es—
ser un cap de boc.
—I sa més important,
que t,han encerregat
—Crec que un guineu
mascle(zorro).També,
he fet cigonyes ca--
pades al terme de 9i—
nissalem.
•Quina éš la casta d,
animals que du més =
feina embalsamar—los?
—Tots a sa sevam ma-
nera,perb s,animal =
més dificil de fer==
és os puput,per te--
nir sa pell més fina
que cap altre.

I s,animal que manco
t,agrada,quin 7 	 -
—Aquest és es mostel.
Perqu és un animal,
que té ses gnndules-
de davall sa cca,que
quan es veu atacat
esclaten,i fan molta
mala olor.Es sa seva
defensa.
-34,res més Pep,te de
ixam per avui amb la
teva faina.Interesse
ntissima labor ,des-
coneguda per a molts
Si Deu ho vok,torna-
rem al proxim m4s,==
perqu ens parlis de
la caga i fauna de
ses nostres nunte
nyes i garrigues de
3inisselem.Aixt com
sa deoradaci6,extin-
ci6 d,animals que a-
bans era corni5 veure—
los i ara estan Per
a desapareixer.

Xim



nELS NOSTRES PADRINS 

1VIADi) MARGALIDA,95 ANYS.
Mad; Margalida Rosse--
ona, que li diuen,és

una dona garrida,i
bretot,maigrat eis 95
anyos que du damunt,jA
veneta...encara que u
na de les de més edat
de la nostra vila. El
seu nom complet s MA
d1 Margalida Aloy i =
Vicens.I com hem dit
abans,95 anys plegats
d,aventures i an1cdo-
tes que ens oblig1--
ren a fer una xerradA
ta plegats.
–Plea) Margalioa,quina
era la vostra vida de
nina ?
–Jo feia,de nina i de
dona,feina amb Jonya=
Teresa de ca,n March.
Vaig començar als 13
anys d,edat,guardava=
els seus al.lots j 11
feia de criada,vom ja
os he dit,vaig comen–
gar als tretze anys,i
hi vaig passer tote =
,o més ben dit,gran =
part de sa meva vida.
-Vos tractaven b4 els=
senyors de Ca,n Vtarch
–Sr,sa senyora estava
molt per a jo,a111 hi
vaig conéixer es que=
poc desorés seria el
meu home.A111 hi fe-
rem ses noviances i A
111 m,hi vaig casar.
–Recurdau que vos pa-
gaven de lo arlmer ?
–4.1uan vaig començar..
(Pensa un poc...) Ah
Ja m,an recordo, SET
PESSETES LAUA MES .No
era molt,peró Jo no--
més tenia 13 anys.

quan la senyoLa va tA
nir dos infants, me =
pujar a dotze pesse-
tes al mes.Jo troba-
va que guanyava massa
–Com era el nastro
ble en aquell temps
de tant enrrera ?
–Es poble era regular
Venien molts pocs trA
ns,i es que venien e-
ren d,aquests desta--
pats,que en quatre RI
sses s,en podien anar
a Ciutat.Tampoc teni-
em e4ectricitat,ni hi
havia cotxes.Nomis hi
havia carros i gale--

res.Es campanar encara
no era tant gran.Jo he
vist quan el pujaven 1
–Vos ne recordau del =
primer cutxe que hi va
haver al nostre poble?
–Els primers cotxes,vA
ren esser els de 	 les
ag1ncies que feien vi-
atges a Ciutat.T,hi =

duien per dos reals,a-
ra que es cotxes bons=
eren ses galeres,esti-
rades per dues mules .
–Vos ne recordau de la
manera que passaveu es
diumenges Y
–Anava a missa primeLa

m,en tornava cap a
Ca,n March per arreg11
els al.lots peal dur---
las a s,escola,l,ofici
,amo un frare de bava-
rall,ja quw no hi ha--
v_La escales.
–Podeu dir–mos com feA
tetjar i com casareu
–No festetjarem gaire.
Ell estava de missatge
i jo de cr.Lada.Mos co-

....11■•=1■

neguerem i des cap ---
d,un any ens casarem.
luan mos casarem ferem
un poc de refresc a l a

casa de ca,n March ma-
teix.Convialrem a ses=
senyores de sa Place i
ses Senyores de Ca,n =
Gilabert,puix .eren
gues de sa senyora me-
va.E1 refeesc fou de .
xocolata amp ensaimada
–1 de fills,quants en
venaueren ?
–Figure,t.En vaig tenir
fins a set.Tres se mo-
riren de petits.Es ma-
jor i els bassons,que=
eren els tercers.Ara m
només em queden Na Po-
lonia,Na Magdalena, en
Ramon i Na Margauda



NOSTRES PADRINS

que encara són pel món
i sus hi vu ll deixar .
-Amb qw; vod - entrete--
niu ara a,se vellesa?

-No faig res...Ajud un
poquet...Escur.Fins fa
un parell de mesos ana
va a sa caseta,a cavar
els arbres,escampava =
fems i feia es galli-
ner net.Ara ja no 	 hi
puu aliar,ja que me pa-
guen entons de cap i =
tot comença a donar-me
voltes.Ara sols	 puc=
escurar i fer agafadors
de ganxet.
.-Estau contenta de sa'

que heu feta ?
-Si,no em queix.Sempre
vaig tenir ai.lots per

servir,els meus i eis
de sa senyora,i jo sóc
molt intantera,com vos
he dit,en es tret ze A
nys,me vaig posar a sa
rvir i a servir...fins
ara.
-Bé,moltes de grácies=
madd Margalida,salut i
molts d,anys.
-GrIcies al.lots.Adeu,
jovenets,desitjaria ==
que em duguessiu sa ra
vista quan surti,perqu
vull veuLe cum he quo-.
dat,i també s,ascrit ,
i eis meus nets ho lla
giran perqu; Jo ja no
estic per llegir.
Hi heu de pensar!

-
Biel i Xiscol

_SOR MARIA DE LESPERANCA : UNA MORT
SENZILLA...CRISTIANA .
Sor Maria de L,Esperan-
ga va morir.Va ser una
mort totaiment enrevol-
tada d,un pur cristia--
nisme.Una mort conscie- -

nt,pacifica...En fi,una
mort envejable.
Sor Maria va viure i va
morir,i diguent aix; sé
cart que molts de vol--
tros pensareu que no ia
portava dir-ho,que ja =
essabie.IdS ,jo vos dic
que no em zefeila di-- -
guent que va viure i ma
rir, a s,aspecte biolò-
gic,sinó a s,asoecte ==
cristiI,tal vegada hum;
perquil cristianament ,
viure no vol dir axis--
tir,ni morir deixar de
viure.
Sor Maria va viure,va =
viure amb Impetu,amb ==
força i coratge,va viu-

re sobretot,amb pau
amor.Ella estimava a tig.
thom.Encara que pares--
qui exigerar,ella va e-
as e ,. una gran monja de
la Caritat:Donar molt i
rebre poc.Era feinera,i
testimoniatges d,aixó
poden ser aquests
bias on va servir:Polla
nça,Paima,Son Hoca,Inca
,Artl,Establiments,Seml
nari,E1 Terreno,Port de
Soller...i per últim al
nostre poble on ja hi =
va venir en pi l de retj
ro pars mai deixant de
fer feina.Ella sempre
ha aceptat tota classe=
de canvis...tant
osos com cosas socials.
Amb tal de fer bé a les
persones es conformava.
Sor maria tambio va no--
rir.' dic també perqué=

eila ho acceptava a tot
,i accept; .sa mort com
una altra cosa més que
li havia de passar dia
tre sa terra.Abans de =
morir ,se li notava una
responsabilitat cons---
cient dei que deia:Oiu=
un prove.bi:"Oiguem com
vius i te dirs5 com mo-
rirls".Ella visqué amb=
pau i va morir amb pau.
Abans de morir,ens va =
donar un consell a tuts
els crIstians:"Pregau ,
sufrir, i callar".També
va dir:"Cesitj que vos
estimeu mclt".Donl ;r-

cies a tots per tot i
a un moment abans d,ex-
pirar va dir:"Encoman a
vos,Senyor la meva éni-
ma".
Antoni Ampnguai Ferrer.



GAMBERROS
RAmics de Robines:

Estam cansats de sentir
renous de motos pels ca
rrers del nostre poble.
Estam cansats de donar=
queixes a s,ajuntament,
i estam cansats que a
damunt s,enriguen de no
saltres.0ub podem fer 7
per llevar aquests mole
stosos renous de motos:
i aquest gamberrisme fe
rest que es passetja ==
arreu per tot el poble,
fins al punt de que no
es pot deixar tranquil=
el cotxe al carrer,o ni
siquiera cinc minuts el
portal de ca—teva per—
que sin6s te deixen les
coses girades o t,ho fo
ten tot quan troben.
No hi veis cap soluci6?
On sdn els municipals i
agents per poser ordre?
Qui governa a Binissa--
lem?.L,ajuntament ... o
els motoristes i gambe-
rros

9 firmes

PROTEST
Amics de 1,equip de Re-
dacci6 de la Revista Ro—
bines del nastro poble:
Vull protestar cordial-
ment i sense gens d,a--
critud per 1,encapçala-
ment - de sa noticia clue=
en el passat mes dona--
veu score el nostre via-
tge a Italia,quan deia
textualment:"-u n grup =
de catòlics han partit=
de viatge per França e
Italia.".No senyor.E1 =
viatge,va esser, organit
zat per -ea parrbquia,d,
acord,perb va venir qui
va voler.5eria de desit
jar que una revista que
vol. ser de tots els bi-
nissalamers,deixassi de
costat totes aquestes =
classificacions i cate-
gories,més propies del=
segle passat,i m,extra-
nya molt que es dos de
redacci6 •que és majori-
tariament jove,hagui ca
igut en aquesta tempta-
ci6.Aquesta aclaració
no és més que un desig=
de que s,intenti compre
ndre que es poble és co
munitat de Persones, i
que es deixi definitive
ment de clasificar—les:
en grupets i capelletes
oonlerines.

Atentament,30AN MARGET.

ANIM
Molts d,anys i en hora
bona,col.laboradors d,
aquesta gran revista.0
na tasca prou ferma d'1";
is endavant,ajudant a=
oopulartizar sa nostre
llengua i cultura en c .

contra de tots aquests
bordissots ,que essent=
mallorquins,preferei--
xen es forester.

M.Ferragut

Amics binissalamers de
sa revista ROBINES
Sam un binissalamer
que desig ser suscrip-
tor de sa revista.Si =
pot ser rebuda a casa
meva.Tot el que sigui=
apoiar sa cultura dins
el meu noble,estic dis
post a ccl.laborar per

es dugui- .endavant
Vos d6n s,enhorabona t i
al mateix temps,énim
perqub dugueu a bon te
rme sa vostra tasca.

Jaume Alarde Pascual

FEIS-VOS SUSCRIPTOR
Per fer—se suscriptor,basta anar a qualsevol band
del nostre poole i satisfer la cuota corresoonent
al mig any oroper.Perb tamp4,basta per fer—s,hi
escriure al nostre domicili,diguent que se li en—
vii la revi-sta a casa .Recordam que hi ha dos ti-
pus de sbscriatcrs: —Normal:550 pts.6 mesas

—Protector :50C cts.5 mesas
A més a més de les puolicaciors extres que sorti-
ra.Ajudar a ROBINES, és ajudar al poole.Coopera .

ESCRIVIU A:"REVISTA ROBINES".C/GENERAL MORANTE,32.8INISSALE11.
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DONACIO DE SANG.

Poguerem veure que el =
dia 1 de Juliol,un ca—
miá de la Crau Noie, va
estar tot el capvespre=
devant es "Bar Salem"
recollint sang dels que
voluntariament 1,aportA
sein. •

JUAN VIOAL,POER,ACCIDEA
TAT Am8 GRAVEDAT

A finals dol mes passat
i quan tancavem 1,edl--
ci6,va sofrir un acci-
dent de clrculaci6 molt
greu,ei nostre ciutadl=
Joan Vidal,Poer,quan a
la dematinada peg; a un
cami6 amo là seva furga
neta.L p estat en que es
troua el arectatois ex-
tremament greu.Desttjam
desde aquestes pagines,
una pt.omte recuoaraci6.

BuTIGUES:CAPVESPRES TAN
CATS,VACANCES

Per acord dels bot.i.gues
i botigueres del poole,
durant. tot el mes
.gost,tancaran a migdia,
tenguent tot ei capves-
pre lliure per poder ==
dsfrutar de vacances.
TUtE els dies manco el
divendres que haur;n de
despatxar tot el dia.

CURSET OE NATACIO

Tres professors,d,ells
coneixem n,Evaristo,ca
da dia donen classes =
de nataci6 a la pisci-
na "Es Molinot".Hi ha
diferents turnos.A les
quatre ,cinta blanca, ==
(menors de 5 anys).A =
les 4,30,cintes grogue
s,verda i blanca.A les
5,vermelles i bleues.
Les classes començaren
el primer de Juliol, i
ha de durar fins al 1
de Setembre.S6n uns 60
els que hi assisteixen

CINEMA DE 3AIX:T1NCAT

El Cinema Visamar,de =
baix,permaneix tot el
mes passat i aquest,==

tancat.Racns:Vacances=
d, estiu.

NOU CAIO PER	 LA RE
COLLIDA DE FErS

El cami6 de serveis =
de recollida de fems,=
ja ha arribat.Durant =
tot el mes ja ha reem-
plaçat 1,antic sistema
de recollida;que era =
m4s hé deficient.A par
tir d,ara,doncs,tendrm
un servei de recollida
de basures,tal com per
toca,amb bones condi--
cions higibniques. Al
proper nuriero de la re
vista,procurarem posar
–hi una fotografia per
que es vegi b4 61 ca--
mió.La seva grandesa.

• 	 -9, • • • • • •

FOTO -CINE

SANS
,

Reportatges.Fotocttoies
Foto industrial.
.P11.Església,20.8inissalem
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CASINO
Place Esgl4sia
Sinissalem

DE CONQUE.-
MOORS A
MANSOS

Se maten
per una jornada
se maten
per poder menjar.

Nit i dia
treballant
els homes
des camp.

I llavors sa recompensa
que mereixen tenir—la
se la roben els fantas/

mes
que s,en carreguen des
mercat.

Nit i dia
treballant
els homes
des camp .

Venera .

Respecte i honra pels
nostres avantoassats
gent brava i conqueriO:
dora,d,aquesta sa nos-
tra terra.
Dones i homes,que Ilui
taren per una terra no
va enarbolant la seny e
ra de sés quatre ba--=
rres.
Un record per en coa--
not Colom i es binissa
lamers que amb ell mo-
riren lluitant contra=
1,opressi6 de s,aristo
cràcia i sa burguesia.
Molt mansos som es des
cendents d,aquesta
nt quan perdem llengua
,senyera i govern.

Miguel Ferragut.

'S , ENEM1C
Encara no fa molts d,a
nys,quasi totes ses ==
persones del pars, no
sabien,ni pretenien sa
per sa llengua foraste
ra(castellana),i de sa
nostra,(catalana), la=
xerraven i no s,en te-
mien tan sols que per-
tenyiea a una comuni--
tat idiomtica ms gro
ssa(Els pafsos cataIns
Per raons de comandara
(dé doolers)es foras--
ters,ramalla dominant=
en es mateix temps que
feien opressi6 de sa=
nostra llengua,alfabe-
titzaren sa gent amb =
sa Ilengua forastera
3a hi som a s,enemic =
.iob,que vos pensaveu,
som noltros mateixos =
s,enemic ms :ros de 2
sa nostra llengua, per
peresa d,aprender—la
negam sa necessitat i
utilitat d,emorar—la o
ficialment,per peresa,
i per res més,preferim
sa llengua forastera.

Miguel Ferragut

POEMA
Nit i dia
treballant
els homes
des camp.
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UN POC D,ASFALT SI US PLAU

Una foto ben,peró que
ben reverdera:Dos camj,
ons,dos senyors camie-
ns,amb:un,dos,tres,quA
•tre,cinc,...onze,dotze

senyors que
miren asfaltar...Ja ho
diu el coverbot"Eren =
dotze que 1,aguantaven
i encara pixava tort "

...Es veu que pel nos-
tre poble,basta qualsa
vol petite cosa per ==
cridar 1,atenci6..Ah I
i aix; que hi ha un ;
"Prohibit el pas "a un
camió perqué de no ar-
ribar—hi a ser...figu-
rau—vos,serien uns dol
ze o tretze mil els ==

que anarien a veure...
senzillament,ENCLATI--
NAR,I per colmo,tots
per; tots,pendents de=
sa foto....Astalt si =
us plau..."Una foto ==
per favor ".

Oimoniet
(fotos SANS)

EL NOSTRO BATLLE
I SES MISSES

Oues guapes oinissalameres:La de sa foto,
n,Esperança Ramis,i N,inés Servera,una,la
orimeLa com a dama d,nonor de Miss Soller
,i la seguna com i a dama de Miss Inca,paz
ticiParen al Certamen de Miss Mallorca i
riiss aalears,celebrat entre els dies 11
i 12 d,aquest mes al saló del FUn0 DE MA-
LLORCA..„I junt amb elles,ei nostre batia
An4uni Amengual,que...no va desfilar,oer;
si va fer de JURAT,i amb altres persona--
litats,elegiren les MISSES.
Hes,que a ainissalem tenim de tot,desde =
batias que tenen bon ull per jutjar ses
belleses,fins a belleses de "pura cepa".
Perdu; s.Lnó,basta mirar sa foto.ne dit
mirar.Res més.1 	Esperança Ramis Rubio,Miss          
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VIATGE A ITALIA CONCLUSIONS

_
El passat dia 23 del =
mes passat,Juny,quaran-
ta binissalamers,una pA
relia de "recent—casats
"d,Inca,dues religioses
de Ciutat,i dos joves =
de Llubl,partirem de vl
atge cap a Roma.
Fins a Barcelona anlrem
amb avió,i després,ja =
sempre,amb autocar, que
va estar completament a
Ka nostra disposicid. =
Els dos primers dies,en
honra q sa veritat,vare
esser un poc pesats, ja
que 700 kms en un dia ,
s6n per cansar al més =
pintat.Després,no sé si
perquè ja mos haviem a-
costumats o si perquè =
ses tirades no aren tan
llarguei,ja no ens can-
sarem tant.E1 pr.kmer
nar ai ferem a Nimes.S,
enkremes no va tenir RA
ssa 4x1t q6e diguem.So-
plrem i dormirem a Niza
,una ciutat que mos agr
agradl ben molt.

Al dia 24,din;rem a Mi-
lan,devés sa catedral =
que 48 meravellosa.No =
poguerem veure "La Ceng
de Leonardo Da Vinci,en
un gran sentiment per =
part de molts de noltrm
Vàrem arribar a Ventiecia,
i all  hi soparem.Tot =
e s dia 25 hi estigue--
rem,intentant veure el
maxim possiole de coses
Venècia 4s un món apart.
No hi ha dubtes.
De Vencia pegàrem a A-
ssis ,per visitar la --
tomba de Sant Francesc.
a PorcikIncula i ==

tots els records que dl
ix l es Sant en ei seu =
potpie.' de Assis,e1 dia
27,de cap 4 ROIA.
Roma l.Juì no ha somniat
alguna vegada anar a Ra
ma ?..Jo he de confessar
que ho havia somniat al
gunes,per no dir moltes
vegades,i ara que hi hA
via anat,quasi no ho ==
creia.Satleu que As tro-

bar—vos petits,en . mig=
de s,inmensitat de Sa =
Plaga de Sant PeLe,abrA
zats per sa sobèrbia_ca
lumnata d,en Bernini,dA
vant sa mola gigantes-
ca de sa primata basill
ca dels catòlics,amb =

sa cúpula perfecta de
Miguel Angel,rozant ==
els nklvols po--
deu imaginar sa basill
ca plena de cent de ta
tes ses races del m6n=
Poguerem veure d,aorop
al Papa,simpltic...hu-
manIssim.En fi,a Roma,
ja ho sablem—,ens man-
caren dies.Verem tamb4
ses catacumbes de Sant
Calixto,museus Vatic,
sa Capella Sixtina,ses
grutes Vaticanas,amb =
una emoció forta dava-
nt sa tomba d,en Joan
XXIII.E1 Coliseu,els==
Foros Imperlals,multi-
tud de ruines de s,im-
peri.Les oaelliques de
Sank Joan de Letran ,

-1 4-
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FRANÇAVIATGE A ITALIA
Sant Pau,s,escala San-
ta...,etc.Preguerem
lat,molt bó,menjarem =
"Pizzas".. .molt dolen-
ta.Colcarem amb autobtl ,

i sense pagar.
Dia 30 ,a1 horabaixa ,
arriblrem a Flor/ncia,
i quI hem de dir de ==
FlorIncia ?.Es
llament,una de les ciu
tats més hermosos del
món.Patria d,en Miguel
Angel.A111,s,art 48 ==
tant normal com a Bini,
ssalem ses vinyes o ==
ses sabates.
Dia 1 de Juliol,anlrem

vers Pisa .Quedlrem
admirats davant el con
junt magic que formen=
es puodomo,es batisted
i es Campanila o torra
inclinada,a la cual Ru
jarem bastants de no-
saltres vespre, dor-
mirem a Génova.pia dos
,mos aturarem a Monte-
carlo.Verem es canvi =
de gulrdia des Palau =
des princeps.Qualquns=
de noltros anlren al
Casino a fer una visi-
ta.' a mitjan capves--
pre,arriblrem a Marse-
lla on dormirem.
El dia darrer,3 de 0u-
ny i dinlrem a a Avignon

visitarem el palau=
dels papes.S,norabaixa
arriblrem a Barcelona,
i s,avió ens dugu4 en
poc més que mitja hora
a sa nostra illa... ja
'anyorada.

Joan Marget
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DE

BINISSALEM

SA POTA
DEL

REI
Si pujam cap a Ca,n A
rabí , a 300 metres a-
bans d,arribar—hi,hi =
ha un encreuamdnt una=
mica estrany:Un. camí=
va cap a Ca,n Dameto
passa per sa Pieta
arriba a riorneta.Un al
tre camf,va cap a ses
mines,sa vella i sa no
ve i arriba a Ca,n Ca-
brit .1 el darrer cams
va 	 cat) a Ca,n Ara
bf,ua,n Pere Antoni
a 3ellveure.Idb just a
en aquest encreuament,
hi ha s,anomenada"POTA
DEL REI",que segons sa
.11egenda,conta que:"El
rei en aume va passar
per aquell lloc i 	 es
cavall amb sa pota( no
s4 quina),va pegar un
cop a una pedra i hi !
va deixar un percepti-

Ole fqrat...E1 que hi
ha en 1,actualitat.
Aquesta 11egenda,48 un
poc il.lbgica,tant se-
menticament com cronc-
logicament.Semantica--
ment,perqub tocaria ==
dir—se "Sa pota des ca
vall del Rei.":I coono-
16oicament,perquè pos-
siblement no existís "
aquest canil en temps =
del rei en Jaume.No em
posar en més polbmi--
°pass d,aquestes que =
mai en surts,i anir4 =
a parlar del que 4s:
nun racó del poble ".
Vull proposer un pro-
jecte que ja existia
i que personalment
apoi:"Es el segUent;
"Agafar sa pedra i en
rrecular—la un poc ,a
s,indret des camí de

ca,n Arabf,posar—la =
damunt une altra pe--
dra posar—li una=
inscripci6:"SA POTA
DEL REI ".I no cauria
malament,posar—hi tam
b4 sa llegenda narra-
da a un gravat.Tot =
aix6,podria esser en—
revoltat d,un petit =
jardf.Un jardí que es
tiguent ben cuidad,po--
dria resultar una"mara-
vella".I aixf mateix,==
els cotxes passassin ==
uns per una banda,els =
que pugen, i els que ba
ixen per 1,altre costat
Crec que 4s i ha d,ess-
er un racó per tenir en
compte .

Antoni Amengual Ferrer_

GOTA DE SUOR
Una vinya de poesia
vaig sembrar al meu entorn;
una a una les collia,
mussitant una canO,
les paraules amb melodia,
p lenes de dolçor,
que dia a dia m,oferia.

Cap al setembre hi creixia
entre grans de frescor
fulles de parra i aleoria.
un vers verd,clar i 	 rodó
que per la forma es fingia
une gran gota de suor,
propietat del vermador.

El vers que es derretia;
lenta i dificil la respiraci6.

'

Joan Salinas.

I la vinya es confonia
amp un mar verd6s
on homes i dones
lluitaven contra les ones,
tot semblant una simfonia
de notes feixugues...baix la calor.

—1 4 —
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Anunciamos la instalación do 2 Fabulosas

Rank Xerox 9.200
Considered. como la major y ma* completa

Fotocopiadora dal mundo

Ea PRIMACIA pan is wryer 7 as
eampleta Fotoeopertena á. Kailares

para nuestra Sección Profesional,
Precios Super Especiales

Mas barato que en su propia Fotocopiadora

Fotocopisterías
BOH1GAS

. No sa confundal Estamos en:

cr. Olmos. 40/ Tel. 215969 / Palma tForo-C:ne Elohigaal

ci. Rua de Akei. 13 Frame Foecia Naclonai
Oficina DNI•

BINISSALEM GRAN I BELL
ainissalem és un poble
gran i guapo.Darrera--
ment estan posant ten-
des noves,i aims) fa ==
que la gent no haja d,
anar a fora poble i ==
desplaçar–se,com per =
exempla a Palma,per pg
der comprar.Binissalem
té una Església molt =
ben feta, i és una de=
les més grans i guapas
de Mallorca...ademés =
és una de les més antl
gues.Me digueren que =
va ser reformad a,i ==
abans d,esser–ho era =
més petita,sense aquet
campanar...
Qui 4s que no coneix a
Ca,n Arabf ?;E1 seu ==
camp de futbol,e1 camp
per anar a berenar,ju–
gar,divertir–se...Ade–
mós de sa font amb la=
seva aigua bonfssima .
Peis que vulguin anar
a jugar a futbol,poden
anar o bei al Camp Munl.
cipal,o en es camp de
ca,n Arabl.Tots son de
dinissalem,i pons.Si =
xerram de la seva his-
tória,direm que el po-
ble ms o manco cumen-
gá a daves "s,olla"
per Sa Uoleta...Aixó =

diuen.5i ho haguessim=
d,enmarcar,veurem que=
el poble s,acaba a da–
vés Ca,n Morey, i al
Camp de FuLbol,ses ca-
ses noves.Sa Carretera
i Via del Trenoistra-
nyen,limiben el -poble
La gent,majoria de gea
t,viu de ses sabates.'
tenim tres escoles....
per fer EGB.Jc,vaig al

- Col.legi L,AssumPció,i
1,any que ve,tenb ga-
nes d,aRar amb el vial
ge d,Estudis.d,actau
ja que hem d,anar a la
ciutat de LonoressPeró
costa molts de doplers

aposta,ara estam ra.
cabdant doblers de "b2
letos" i vendent coses
manuals fetsi-per nol-
tros mateixes.

Marla Pons Alorda
12 anys. 7 12 £68.

S,ESTACIÓ
A a,estació ara hi fan
obra,i pareix que sor-
tirá molt Oapa.També=
,ara han posat un ait–
re tren que va molt ps.
ró molt més aviat.Tant
aviat que de Palma a
!Inca hi va en uns tres
cuarts.A s,aitra paft
de sa via hi ha una el
pócia de muntanya.Sem-
pre está ple d,allots,
que juguen i juguen.La
montanya está separada
per un caminoi i els =
nins que hiv van per t
passar a s,altra part,
de sa muntanya han d,.a
trevessar es canil. Al=
passar es tren,es nins
molesten a n,es condu2
tor des tren.' a ses =
aguilles des tren les
tenen tancades amb un
pany de maleta perquá=
e s nins no les toquin
perqui podrien fer del
carrilar a un tren
i si sortfs de sa via,
hi arribaria a haver=
molts de morts i molt
d, accidentats.

Jaume Ramón
8 anys.3g Ea:
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DE VENDA ALS KIOSKOS:
—LLI3RERIA RUBINES
—PAPELERIA MARPA
—CA,N FAUSTO

TENIS
Mt' ISABEL SASTRE
SUPER- CAMPIONA

—I quins premis impor-
tants has guanyat ?
—Cues vegades he fet =
camoiona del Torneg =
"Elda Olaso"infantil,
que equival a ser 	 es
Campeonat d,Espanya.==
Després vaig quedar ==
sub—campiona de s,Alon
so.
—Club i qub ha estat el
que t,ha ajudat més ==
dins es m6n del tenis?
—Primerament els meus=
pares,i després el ==
meu professor,que m,ha
ajudat.També es tenir=
una pista de tenis a =
casa meva i molt d,en-
treno.
—Quins són els teus i-
dols nacionals,si és =
que en tens ?.
—rira,no massa...N,C--
rantes,Higueras...Ara=
bé,com a internacional
,crec que en 3oro i en
racEnroe, s6n formida-
bles.
—Quin esoort desárés =
del tenis,naturalment,
t,agrada més ?.

Si actualment hi ha qualque esportista =
binissalamer o binissalamera,a1 nostre =
ces,que triomfi dins 1,ambit nacional,==
sense mena de dubtes,que és Na Maria Isa
bel Sastre.La joya tenista de 16 anys, i
que actualment juga en Cadets,fa poc es
va proclamar la milcbor tenista de les 3a
lears,premi distinci6 que en tote justi
cia creim que mereix,ja que s,entrega a
s,esport i més concretament al tenis ha
estat total i suficient per rebre tan ==
honrada calificaci6.Na raria Isabel enca
ra estudia .94 res, anem a fer—li s,en-
trevista.

—Ping pong,basket—boll
natacid.

—Hem dit abans el molt
que per a tu han fet =
els teus pares.Com les
hi agrairies tot aixb?
—Som prou conscient de
que no puc tornar als=
meus pares tot el que=
han fet per mi.No sé =
com els hi podria agra
fr .
—Perquè,supbs que no
t,han obligada?
—No.He jupat perqub es
lo meu.Nencanta.

—Quina és sa meta més
gran a sa que pots a--
rribar?
—De moment,m,he . propo-
sat el Campionat d.Es-
panya de Cadets.
Després Jo intentare =
arribar més amunt.Qa =
ho veurem.
—Quina és sa jugada te
nistica que més domine?
—Crec que en domin un
parell :Sa bolea,revés
,un Doc es "saque", i
també sa deixada.
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CAMPIÓ DE LES BALEARS

LLORENÇ TORRENS POL
NATACIO
Si hi ha una cosa impor-
tant a resatir a einissa
lem damunt esportsois ==
que se dona a conéixer =
més pels esforços indivi
duals qua pels col.lec-=
tius.A1 manco és una ma-
nera més sana de triun-
far amb menys polbmiques
que les altres,ja que ==
s6n deguts per complet a
uns esforços personals =
dels esportistes.Es into
ressant,doncs,escoltar i
tenir en compte aquests=
sacrificats al.lots. Un=
d,ells,avui és noticia =
dins els Ambits de la na
taci6,per haver obtingut
un primer lloc,batint el
record de 100 i 200 me-
tres espatles de la seva
categoria a nivell de 3e
lears.Em parlat amb el=
nostre personatge en qüe
sti6:Llorenç Torrens Pol
.-Llorenç,quen de temps,
fa que t,entrenes ?
-Fa tres anys,amb un pro
mig de tres a quatre ho-
res diAries,una de 	 les
quals la dedicam a gimnA
sia , i les altres, tres
oer nadar,de sis a set =
mil metres,aixf durant =
sis dies a la setmana.
.-I no has oensat mai de
ixarlo per la dedicaci6=
casi absoluta que t,exi
geix?
-Representa un gran sa--
crifici,altres al meu ==
lloc no haguéssin durat=
:dues setmanes,s,hi ha de
dur molta vocaci6
m,agrada.

, i els estudis ?
-la nataci6,sellons diuen

ajuda a treure un bon re
sultat dins els esutids7
i Jo , al contrari di
de 1,any passat he respo
st millor davant els exa
mens, i de fet ,crec que
aprovaré .
-34, i del primer lloc =
que aconseguires al Cam-
oionat de Salears,qub ==
ens dius ?
-Va ocorre va tres mesos
,a1 Club Nataci6 Palma .
Vaig fer primer a les ca
tegories de 100 i 2C0 me
tres espatla, i a part

vaig rebre una bona cri-
tica per part d,un cro-

nista esportiu del diari
de Mallorca,e1 que m,ani-
ma per seguir Iluitant
-Nosaltres tamu4 no ore.
im,i per alx; te donam =
un cordial "aupa",perque
t,no mereixes.Endavant =
Llorenç,i que puguis se-
guir obtinguent bons re-
sultats,fruits d, aquesta
constància que per la LI
va part hi poses.

Joan T.



CICLOTURISME:J.GOMILA.PRIMER
COMENTARI I INCIDENTS

següents:Sortida de da-
vent Bar Titos(c/Josg =
Antonio ),cap a General
Moranta,Escola Graduada
tirant per avall cap al
Catedratic Llabrgs,gi--
rant al "Mascar6",vol--
tant la Plaça Esglgsia,
i tornant pujar per da-
vant sa Rectoria i cap=
al Bar Titos una altra=
volta.Aix1,25 voltes an
un temps emprat de 47 =
minute per fer uns 20 i
pico de kilometres.Cada
5 voltes hi havia una =
arribada a 1,esprint .

GUANYADORS I PREMIS

Abans de tot,direm que=
malgrat no passs res =
de nou,encara que si =
pogugs passat,mancava =
una bona organitzaci6
desde cotxe que anava
davant davant,fins al =
trafic i demgs.
La carrera comença a
les 11 ja desde la=
primera volta agafaren
posicions els que tot=
el temps anarien dava-
nt:Joan Gomila,M.Gomi-
la i Toni Abrines.
A la volta n9 18, des
penjaren a Abrines,i ==

quedaren davant els al-
tres dos,encara que a
ses tres darreres vol-
tes, n,Antoni torns =
pitjar molt fort i els
torns agafar, si b4
hem de considerar ino-
portuna la foradada de
roda del Jove Gomila ,
a la volta 23,que li =
va fer perdre temps,en
cara que arribbs prim-
er a sa general.Direm=
tamo 4 que dels 25 que
sortiren ,sols n,acaba-
ren 13.Els altres aban
donares.

FUTBOL:PRESENTACIÕ
Els premis de cada 5 vol
tes,foren aixi :
51 volta):1)J.Gomila

2)1.Abrines
3)M.Gomila

10 vclta):1)A.Abrines
2)J.Gomila
3)M.Gomila

15 volta):1)M.Gomila
2)J.Gomila
3)A.Abrines

20 volta):1)J.Gomila
2)M.Gomila
3)A.Abrines

25 volta):1)0.Gomila
2)M.Gomila
3)A.Abrines

Clasificaci6 total:

1)Joan Gomila: 4.100 Rs,
en conceode de primes
i un herm6s trofeu.

2)Miquel Gomila: 1.500N
i trofeu

3)Antoni Abrines:2.200N
i trofeu

Premit d,honor al darrer
classificat que acabZt ==
la carrera:G.Bestard.

El passat divendres dia 18,e1 C.F.Bi
nissalem va fer la presentaci6.A la
foto del nostre amic, SANS,podem veu
re la plantilla:Per aquest ordre:An-
selmo,Mateu,Valero,Rosse116,Mas,Or--
tiz,Cano,Sanchez,Pol,Vallgs,Zutieta,
Terrassa,Pedro Ferrer(entrenador),2u
josa,Servere,Joan Riera,Joan Toni ,a
ssip,Xisco Riera,Planas,Pascual,Mon-
terde,i massajista.
Com podem veure hi ha dues altes im-
portents:Monterde,prodedent del Jaen
,i el porter del Soller,Sujosa.Per =
altra banca, pcdem veure que manquen
jugadors a la foto:Pons,Ferrer,... i
altres que han estat dats de baixa .

- 2 C—



S. BALEAR
3-3

BINISSALEM

SOLLER 	
0-0

BINISSALEM,

FUTBOL

Alineacions: SOLLER
Magaña,Carmelo,Pou,Li-
llo,Golobarda,Crespi,
Gonzalez,Paulino,Pache
co,Alvaro,Angel.
Canvis:Juan per Magaña
,Pons per Lillo,Serlio
per Gonzalez,Nadal per
Paulino,Garcia per An-
gel.
8INISSALEM:Bujosa,Vale
ro,Sanchez,Mateu,Pons:
Terrassa,Xisco Riera ,

,Monterdis,Mas,
Pol i Anselmo.
Canvis:Zubieta per 3u¡
josa,Planas per X.Rie-
ra,Vallgs per ronterde
,J.Riera pr Pol,Rosso
116 per Anselmo .
ARBITRE:Domenech.Regu-
lar actuaci6 .

CCMENTARI:Partit igua-
lat,tenguent molt poca
feina els porters.Po--
dem destacar 1,actua--
ci6 de tres homes:El =
solleric Carmelo,que =
donar guerra tata la =
tardq,i els binissala-
mers Sanchez,i el debu
tant Valles.Creim que=
si en Jaume Vallgs se
gueix aixi,amb les ins
truccions d,en Pedro=
Ferrer,pct tenir un ==
brillant futur en el =
primer equip del 3ini-
ssalem.
Direm que es va desem—
Qatar per penals,gua--
nyant el linissalem de
4 a 2,amb gols de Ros-
se116,Terrassa,Sanchez
i Mateu.

Toni rarget

TERCERA REGICNAL:SANT
JAUME,EXPERIENCIA OINS
AQUEST GRUP .

Aquest any,en lloc d,—
haver—hi aficionats,co
sa que succeia 1,any =
passat,hi haurà futbol
de tercera regional,ja
que s,han inscrit en a
:quest grup.Creim que =
tenen maltes pcssibili
tats de pujar a segon;
Els dies de festa,juga
ren ìn partit contra 1
,equip Altura de Llosa
ta i guanyaren 2-0 .
Jugaren pel Sant Jaume
MarcOestard,Moya,Sa--
lom,Carreras,Massip,Sa
las,Leal,Pascual,Mateu
,Celacio.I com a suple
nts,que sortiren ja co
mengat el partit:LongT
no,Roca,Torrens,Garcia
Luna,Pons,Arrom,Ferrer
,Marti.

GOLS:Minut 8:Penal que
du a terme en Leal:1-0
Minut 7C:Un altre vega
da penal,que marca Ca-
rreras ,deixant 2—C

	L.	

Alineacions:SELECrJO =
3ALEAR:Vicente,Sevilla
,Chango,Arb6s,Carreras
,Parma,P.Riera,Mcnter-
de,Capea,Espinosa,Piña
Tambg jugaren els su--
plents:Gonzalez,Fernan
dez,Gimenez,Ruiz,Mulet
Villalvila,Palou i Ro-
ver.
INISSPILE1 :3uJosa,Ser-

vera, Sanc hez , Mat eu, Te-
rrassa, Pons, Ferrer, Pal
,Mas,Planas,Rossell6
Sortiren a la segona =
part,Zubieta,Valero,Jo
an Antoni ,Vallas,An--
selmo,X.Riera,O.Riera.

AR3ITRE:De la Camara
acceptable ,o6 .

GOLS:rinut.9:Capra per
dam0t el pofter,C-1
M.14:Jugada molt igual
al pr±mer gol.Torna a
marcar en Capra, 0-2 .
11.40:Mas aprofitant un
fallo defensiu, 1-2 .
M.60:Errada de la de--
fensa local.Fdez,1-3 .
M.70 :Penal clar.Xisco=
Riera encana al porter
i marca el 2-3 .
M.89:A punt d,acabar =
el partit,Ferrer de ==
cap,empata :

DESEMPATE PER PENALS

Es va haver de desem--
patar per penals.A la
primera ronda ,marcaren
tots,i a la seaona,fa-
ln en Ferrer,pel que
quan en Mulet marcà,do
r-1 12 victria a la Se
lecci6 3a1ear,pel tan-

 41i

teig total de 9 a 8

Tor! rarget



CATALINA
PUJOL

Durant dues setmanes,
ha exposat a "SA NCS-
TRA",la pintora Cata-
lina Pujol.Ella,inque
ra,desde fa uns 3 an-
ys,es dedica seriosa-
ment al món pict6ric.
El seu estil,impresio
nista,clarament de I,
escola mallorquina,es
feflecta sobre la pin
tura paissatgistica
amb temes sobre un i-
tinarari divers de un
grenat de pobles.En--
tre aquestes viles,Bi
nissalem i les seves"
cases i vistes:Ca,n =
Carreter,Ca,n Julià
Ca,n Pere Antoni,An--
tich,Plaça Església
Ca,n Dameto,Ca Na Mar
ca....,etc. 44 obres=
ni m4e ni cus foren=
les que ataoiren d,e-
xit aquesta primera =
exposici6 individual=
d,una ointora que co-
mença,perb que promet
molt:Na Catalina .

BASES DEL II CERTAMEN DE PINTURA
VILA DE BINISSALEM

Ja han aparagut les na
ses del segon Certamen
Internaciomal de Pintu
ra "Vila de 3inissalem
Vet aqui les bases re-
sumides
.—Tamany de les obres:
No pot esser inferior=
als 100x81(0,91 m2).E1-
marc no pot ser més .=
gros de 50 m/m d,amplá
ria.Cada artista pot =
presentar dues obres .
.—E1 plag de recepci6=
començar el dia 3 de
Setembre,i acabarb el
dia 2 0 del mateix mes.
Les obres han d,esser=
entregades a s,ajunta-
ment desde les 9 a les
13 hores.
—Les obres selecciona-
des,podran ser retire-
des(manco la que obten
gui el primer premit )
per els seus autors .
•—L,obra que obtengui
el primer premit passa
rà a ser propietat de
s,ajuntament, i serà =
pel "Museu Municipal =
da.Binissalem",i eis =
altes participants po
dran o 54 retirar 1,o—
ora, o deixar—la.
.-2urat:Estarà compost
per un membre de 1,A-
juntament,personalitat
de 1,art i crítiqe x.
..—Les cores selecciona
des i premiades seran"
exposades a la Caixa =
d,Estalvis . "SA NCSTRA"
durant els dies 27 de
Setembre fins al 5 d,o
ctubre.L,entrega de ==
premis serà el dia 28
de Setembre.

PREMITS:
12:Vila de Binissalem
100.000 pts i trofeu.
Patrocinat per 1,Ajun
_tament.
22: "Tall de Vermadors
50.000 pts i trofeu .
Patrocinat per Llorenç
Ripoll de "Bodegas Ri-
poll".
32:"Pedra Viva".
35.000 pts i trofeu .
Patrocinat per Catali-
na Salom Saletas .
A42:Accesit premit"Joan
Bestard",patrocinat ==
per "SA NOSTRA ".
35.000 pts i trofeu .



Vet aquf dues significatives fotos:A dalt, el
nostre amic i col.laborador,Lloreng Mo01 Gila
bert,a ca seva ferem la berenada. A la foto =
de baix,un moment de la festa,on precisament=
dins el sotarrani pegavem una espipellada,tot
enrevoltat de ramells i ciris que alumbraven.

( FOTOS SANS)

•

tb.
Dins les activitats que

. el nostre grup t4 pre-
parades ,es va celebrar
el passat dia 24 Juliol
,la 1§ Jornada d,amis--
tad i ccmpanyerisme de
Revista Robines.Assiti-
ren tot 1,equip de reda
cci6 i col.laboradors =
de la nostra revista.==
Uns 40 fcren els assis-
tents.La jornada es va=
fer en torn de la casa
senyorial de Ca,n Gila-
bert,i hi hagué coses=
molt interessants:A les
6,30 es va trobar tot
el grup.E1 nostre amic=
Toni Pol,representant a
loquip de redacci6 par
là sobre 1,estat actual
de comptes—que 4s d,un=
clar superavit—,aixf ==
com de les properes ac-
tivitats culturals a
fer,i oetici6 de -di6b--
sit legal.Tamb4 es par-
là llargament sobre el
peribdic aparegut fa 18
anys al nostre pole
i que s,anomenava"Bini-
ssalem".Es va analitzar
i comentar.A prop de ==
les vuit,e1 nostre amic
Llorenç Moy Gilabert
ens mostrb el seu casal
i les seves deoendbn---
cies,explican5 1,hist-
ria i caracterfstiques=
d,aquella casa senyorii
I per acabar la fasta ,
sein dav4s les 8,30,hi
va haver una "grandiosa
terenada",dins un sota-
rrani(precisament on va
neixer la Festa des Ver
mar ).L,ambent era faou
16s:Il.1uminaci6 a base
de ciris,e1 deu "Baco
que ens entrvoltava pin
tat a les pareds,i gran
varietat de vins i men-
jars.Tothom ho va pas--
sar "tomba",i s,en anà=
arou satisfet

Ag. BERENADA
JORNADA D,AMISTAT
A CAN GILABERT
REVISTA ROBINES.

•■•■•



24
25
26
27

GASTOS
DIA 24 :

Gastos Maraten: 10000—
Futbol Vetera -ns: 8.000—
Teresetes : 8.000—
Jocs infantils : 7.000—

Llorenç Santama
ria i 	 show: 360.000—
Gwen 	 Perry : 50.000—
Crisis : 50.000—
Brandy: :, 55.000—
Siroccos : 55..oul !..

Total 	 643.000— 

DIA 25:

Grup Cucoroa : 20.000—
Festival de va
rietats(tot) — 135.000—

t!0°'

""- 	 ...a •

IMPRESIÓ:

Total 	  155.000—

DIA 2 $ :

Cagadors(tirI: 15.000—
Basket 	 ; 10.000—
Brios 	 : 65.000—
Constelacien : 65.000—
Sherman Brothes150.000—
Radio Futura : 200.000—

505.000—

DIA 27:

Xeremies(3 die 20.000—
Futbol (gastos) 25.000—
Boleros(Selval 40..000—
Convidada Vells 12.000—
Combdia vespre 65.000—
Focs i cohets 80.000—

242.000—

SUMA DE DIES:

Dia 24 	  643.00C-
Dia 25 	  158.CC0—
Dia 26 	  505.000J;
Dia 27 	  242.000—

1.545.00G—Pt-

Nota: Recordarem que el
pressupost total de ses
fastes ha pujat a la ca
ntitat de : 2.003.000 Pt
Els altres gastos sen ==
en ccncepte de llum,va-
llats,trofeus,jccs,etc.

En general hem tengut unEs festes variades
entretengudes.Molt bona la berbena del 24,amb
un Llorenç Santamaria fabules i Na Gwen Perry
que li anava darrera.En canvi,decepcionat,xe-
reca,la berbena del dia 26,on no pogu4 actuar
1,esperat Pedro Marin.Tampoc vengueren els a-
nunciats Bouggui Rock i 3.Luis Urribarri. Un=
conjunt ,Radio Futura,que en honor a la veri-
tat,no mereixen 200.00C pts,i que foren despe
dits amb un clamores "fuera".Per altra banda,
vetlada interessant i molt variada la del dia
de Sant Jaume:Ens agradb.Tamb6 divertida comb
dia la del 27,encara que un pcc passada, però
que fou acceptable.Passant als actes diurss
donaren 1,enhorabona a 1,ajuntament,perqub hi
va haver de tot...i bd:Casa que antany no suc
cela:Tenis,nataci6,basket,cagadors,ciclisme..
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25
26
27

LLORENÇ, MOLT BO
3ER2ENA:Interessant.Un
Llorenç Santamaria de
sbordant totes les pre
visions.Agrad.E1 seu
estil del rock and rol
combinat amb les seves
rctrintiques cançons
feren que la gent s,en
ans satisfeta.Per al4
tra banda,la negreta =
Gwen Perry va dexiar =
ton gust ce boca a tot
hom.Creim que aviat
rà un 0 idol napional=
de primera pagina . La
nota més dolenta,tal =
vegada va ser 1,hora =
que comen0 1,actuaci6
d,en Llorenç Santamaláz
ja que molta gent s,en
era anada cap a dormir
Eren aprop de les 3,30
de la matinada.0irem
que la berbena
trada,valia 350 pts.

( FOTOS SANS )

CANVI 
Si Lloreng.Te recordo com

a aquell jove"brusquer" =

que cada my any venies a

centar—mos "rosy" i t,en=

anaves.Casi cada any veni

es.I tornares aquest any,

i ja no eres aquell"Llo--

reng Horrach de Santama--

ria".NO.Eres 1,idol de ==

mils de persones que te =

volien veure.T,esperaven,
1,es vares fer esperar.Pe
rò aguantaren La gent des

orés de la teva actuaci6,

va dir:"uin canvi!".Com.

canta ara en Lloreng.Aix6

es diu "ser b6". SI.Agra-
dares.Convenceres.Tant el

teu rock and roll com la

teva "Cang6 del Ilaurar",

que no feia molt verem ==

per la televisi6,...c0m=

el teu romanticisme. TOT
•01,
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DIA 25 	 EXITÓS FESTIVAL

FESTIVAL DE VARIETATS 

Moltes actuacions,i una
d,elles fora de progra-
ms ,va esser 1,actuaci6
-d,un grup de jovenetes,
una d,elles binissalame
ra,N,Isabel Salom,de 12
anys,acompanyada de du-
es al.lotes de Muro i =
Caimari.2allaren amb un
estil propi "Superman",
i"Cooe al gato".Ho fe--
rent molt bé.
Anent al qUe fou la vet
lada,direm que hi va hl"
ver de tot:Uns Valldemo
esa que recordaren allb
que és tipic mallorquf,
an Tomeu Penya,que en-
tusiasmb a uns,i a al-
tres decepoin pel te—
mari de les seves com-
posicions.L,i1.1usio--
ni eta Hosverd que va
esser una de les mina
rs atraccions amb 217
seus jocs de mans.' un
"Miguel Metos",que fa
fer riure a tots els =
presents guar va torn-I=.
la pil.lota a la troma
pue li ;ast "Mister =
rago".Fou molt gracis.
El content 3.M.Cdpico,
ens record b éxito de =

semore,amb cançons de
Frank Sinatra,Tom Oons.
,Albano,"Granada",etc.
I també bona actuaci6
del que sab tocar 17=
instruments:El jogos--
lev Vanquel.Fou aplau-
dit.Direm per acabar =
que la festa fou presen
tada per Vicente Clavi
jo.Acceptatle.L,entra-
da aaquest festival
era de 2 5G pts.

CRUP CUCCRIA:

El grup murenc,aixf com
era esperat,triomfb.Sr-
ans i petits s,hi aboca
ren rigiient a rompre.==
Uns nins cantaven,els
majors fent mambelletes
,acompanyaren a la tipi
ca rondalla:"El dimoni=
cucurell":9astanta cali
dat.La nota que manco =
ens va agradar fou quer
demanassin s,abono per=
entrar.Creim que hagués
pogut ser accesible per
tothom,sobretot per 1,—
horari en què es feia
i el lloc .

—25—
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CAÇADORS:
CONCURS
DE TIR
A les 3,30 hi va haver
una tirada de 300 guet
Ileres amb la partici-
paci6 de 51 tiradors =
locals.Hi hagué 19 pre
mis,i foren els segue-
nts:
1)Miquel Amer
2)Jaume MSrtr
3)Josep Mariscal
4)Joan 	 Guasp
5)Joan 	 Pons
6)Jaume Pons
7)Joseo Moyé
8)Pedro Pol
9)3ernat Sureda
10)Tomeu Vallori
11)Ambros Pach6n
12)riquel Pol
13)J.José Delicado
14)Joan 	 Moyé
15)Tcmeu Moyé
16)Jaume rateu
17)Lluch 3atlle
18)Joan 	Saiam
19)Pere J.Gomila

Hi va haver molt de pu
blic assistent,i tot =
sorti dem primera.Les=
guatlleres foren remar
tides entre tots els =
participants en un ac-
te de companyerisme.E1
ncstre batlle Anton i A
mengual,juntament amb=
el president de la Soe
cietat de 3inissalem
Joan Alarde, repartiren
els premis en acte fet
a la Societat de Cage—
dors del nostre cable.

PIN , PVN...
FOC

rentres els caçadors es
taven preparant els ca
rtutxos per donar "foc"
a ses guatlleres pcc mx
més de migdia,els "bom-
Peros",gent d,Icona, i
altra gent binissalame-
ra, estaven"preparant--
se per apagar una altra
casta de foc"....Ens re
ferim al foc que hi ha-
gué a sa PLETA.Un incen
di que hagués pogut ser
molt perjudicial,i que
aixI i tot va cremar da
As 45 cuarterades de =
garriga.Es calculen uns
sis mil arbres cremats
de tota casta.Davés les
tres i mitja,tot el Po-

ble demanava:"QtA toqu-
en ses campanes"

TEN IS::
Es que N,isabel Sastre,
la nostra campiona, en
sab massa...Per veure--
lo,ho varem comprovar =
per les festes,on gua--
nyar rctundament en dos
sets a Na Cristina ral-
vido...i sense passar =
gens de oena.Amb dues =
requetades 'ja va deixar
ben clar "que no tenia=
rival sobre la pista ".
A la fi del partit, ur
tenista binissalamer,en
tregà a les tenistes un
hermos trofeu...Ho mere
ixen de don de veres...

F0T05 SANS

—27—
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DIA 26; BERBIENA XERECA
3ER3ENA:Podriem califi-
car de "desastrosa" la=
3erbena.La lent s,en a-
nà com a enganada i de-
ceocionada.L,unic desta
ceble,foren els negrets
"The Shermans 3r6thers"
,perquè pel dem4s, ben=
;boa cosa:Els esperats,
"RADIC FUTURA",que teni
en prou feina amb sus-
tituir al malaltfs"Pe--
dro Irarfn'",causaren una
ben xereca impresid. Un
sectcr del públic s,en4
fada i els va despedir=
amb crits de "fuera,fue
ra".La seva exitcs can-
0,"La moda juvenil"
1,unic destacable del =
coc que tenen entre ma-
ns.Per altra banda,tam-
pcc vengueren els espe,
rats "Jos 6 Luis Urriba-
rri" i "3allet 3ougui =

Rock",perqub es4
taven contractats junta
ment amb en Pedro rarin
,malalt a darrera hora,
a causa d,hepatitis.Vdt

aquf una fotocopia del
certificat metge que ho
atestigüaa.

13, 	 ,C1140.10 Gebernsa6.1 la I
CJAr!NTA f GINCC

CERTIFICADO MEDICO ORDINARIO
Barcelona

Colegio de 	

".

ai 	C04. iC 	 4. n raider:ad' en  (--'0'7-7--"2"7 nscrito

con d rr aneto 	en el Clitgio 6ficial dl Midi= de eita Provincia. 	

: 

Un dels fets que causaren que aquesta ter—
•ena fos xereca,fou el que en Pedro r"arin,
no pogugs venir a causa de la seva enferme
tat d,hepatitis.Vet acur el seu justificat
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DIA 27; BOLEROS: ESCANDOL

L,acte clés desencertat
de les festes,i no pre
,cisament per culpa del
grup de Selva.No.Abans
de que comengs 1,actu
aci6 que es va dur a =
terme hora i mitja des
prés de lo assenyalat,
el director "d,Aires =
de Muni:anya",ho va ex-
plicar en veu alta i =
,ho va deixar ben clar:
"L,ajuntament té la cu
lpa ".
1)R S,ens havia proms
una tabla de 6x6 , i =
sols el mos han dat de
3x6,pel que és massa =
petit.I es va haver de
ballar damunt les pe--
dres,sense que la gent
ho vés , a més a més =
de patinar.
2)No hi havia cadires=
per a seure
3)A les 7,30 el grup =
de Selva ja era al nos
tre poble,i trot-A 1,a-
juntament tancat,i ha-
gueren d,esperar més =

d,una hora i mitja man
s fentes fins que pas
sades les 8,30 pensa-
ren anar a obrirvlos
per poder-se vestir.
Res,que ja s,en volien
anar fora actuar.La ==
culpa:"Els organitza--
dors".
Ja deim,fou un "desas-
tre",comentat.E1 més =
gros d,aquestes festes .
En canvi,molt iona ac-
tuaci6,i la gent que =
aolaucif en tot moment,
trobant molt ben dites
les paraules que digué
el director apans de =
Engin començar .

(FCTCS SANS)

COMEDIA:

El pati de 1,escola Gra
duada reolb de gent,amo
una com'edia dasconcer--
tant i si hem d,esser =
sincers, xerequeta. No
obstant,la gent rigué ,
(per'ventura perquè nc
quedava altra remei).La
gent anyorb en Xesc Fc
rteza,a1 principi, enca-
ra que poc a peo es va
veure que 1,Assistl,ncia
Dalmessana,sab fer tea-
tre,encara que en aque-
st cas,la obra no tenia
més per quedar bé,i és
clar,pcc doraren de si
I tot acabb amb focs, g
que aquest any es ferem
al Camp de Futbol.Varer
ser bons corn a sempre.
I aix6 va esser tot.Vo-
lem dir Pue ha sortit =

Total :1.05 0-

PERDUES
Al moment definitiu de
tancer aquesta edici6
sen,s comunica que hi =
ha hagut perdues a les=
festes de Sant Jaume,==
per part dels Crganitza
dors.Diuen que clavés un
mi; mill6.A1 proper nom
ire de la revista,serà.

mclt econbmic el comor
1,abono de 5C0 pt s per=
totes ses festes.9a.tqr-
darem que tots els VeS1
pres 1 entrada val—
gué molt :Dia 24: 350-

Dia 25: 250-
Dia 25: 3CC-
Dia 27: 150-




