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Si,desde el passat dia 26 d,Octubre,
la nostre revista ROBINES,s,ha asso-
ciada a la ASSOCIACIO OE PREMSA FORA
NA DE MALLORCA,a la quel_ hi . s6n a
major part de les publicacions de la
nostra illa:Dijoas d,Inca,Felanitx ,
Sant Joan,Sol/er,Puput de Llubf,Flor
de Card de Sant Lloreng,E1 Gall de
Pollença,Manacor,Perlas y Cuevas,S ,
encruia de Oeia,Bellpuig d,Artg, Ala
r6,Apostol y Civilizador de Petra,e;
Pi Gros de Lloret...,i ara,juntament
amb nosaltres el "Diari de Suja".

La nostra integraci6,se va debatre =
en la darrera trobada feta a Sant Jo
an,precisament el dia 26 d,Octubre
i per unanimitat,s,acordà el sí a la
nostra inbegraci6.0esde avui,idb,una
passa més 	 en LA de la nostra revis
ta,SER MEMBRES DE LA ASSOCIACIO DE
LA PREMSA FORANA.Oe les activitats =
que Organitza 1,anomenada Associaci6
,ens hi anirem donant compte,a mesu-
ra que aquestes se duguin a terme .
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EDITORIAL:
MORIR AMB ALEGRIA n

No hi ha dubtes de que
el m6n canvia...Tot ca
nvia.Desde religi6,
fins a costume socials

• Però avui,parlarem so-
bre els canvins 61tims
de la religi6.Qui ho =
diria...Si ele nostres
avis posassin el cap a
terral.E1 fat que vo—
iam comentar,és el de=
la darrera moda de l,=
extremuncid.Recordarem
que fins e hores d,a--
vui,quan una persona =
moria,anaven a cercar=
e . capellb i aquest ex
tremunciava al malalt=
viu o mort qui feia ja
ses darreries.
Avui,s,ha posat de mo-
'da al nostre poble
deixar de banda aix6
que segons diuen els =
homes"modernenno ti ==
cap significaci6:"ex-
tremunciar" a un mort,
o a una persona semiin
conscient.I la nova al -c;
da caiguda del del, és
la de Extremunciar als
Vells,tots els nostres
padrins,en un acte que
s,ha esdevingut festa:
Un refresc,un dia qual
sevol He la vida del 7 

nostre padri.On a le=
festa se li dona el da
rrer sacrament:extre--
munci6 .
Hem pogut veure darre-
rament,molts d,aquests
casos,on el padri ra-
bia fe ligment el SA-
CRAMENT DE L, EXTREMUN-
CIO.Riguent.Tota sa fa
muja celebrant ague—
lla testa.

Els temps,no hi ha dub
tes,han canviat,perqa
sin6s'basta girar el =

cap enrrera,i recorda-
rem aquest mateix sa--
crament,com una COSA =
TRISTA.Extremunciar,e-
ra sinònim de"pas a =x
una altra vida.Triste-
sa.
Avui,extremuncier és a
legria,JOIA.Perqub la
mort de vellesa Ltambé=
s,ha de celebrar amb
alegria.No és aixf ?
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ACTIVITATS MUNICIPALS

VW se. CONce,TA-baraAr Zte FocsCran? "coNMA-iNsENblos" NO Es

PLENO 7 D'OCTUBRE

ALINEACIO I OPERTURA DE
CARRERS

–En resposta a una mo–
cid del regidor Tomeu =
Salas se va acordar en-
carregar el projecte d,
alineacid dels carrera:
–CatedrAtic Llabriis
–Carrer Mozart
aixf com s,opertura de
la prolongacid del ca-
rrer "ponant" que unirá
els carrers de Sant Se
bastiá i Ramon Llull,er
xf com perllongar el ca
rrer Rectoria.

AMBULANCIA 

Es va aprobar la propos
ta d,adquirir una ambu-
lbncia(Pareix esser =
que la caixa d,estalvis
"SA NOSTRA",dona 1,apor
taci6 de 450.000 ptes 7
i el banc de Credit"9A-
NESTO",aporta el mate-
rial accesori de 1,ambu
lhncia)

CENTRE EDUCACIO ESPE-
CIAL

–Va ser patent la total
adhesid al acord
d,obrir un nou Centre =
d,educacid especial per

I la Comarca d,Inca.

FESTES PATRONALS

A la fi s,han sabut
els comptes definitius
de les restes patronal!
,amb deicit de :
Gastos: 1.904.888 pts
Entrades:1.612.141 pts
Dóficit : 292.747 pts
Pel que encan: ha anat
bé, 	 ja que s,en te--
nien 345.000 de desti-
nades per les fastes.

CONTRIBUCIONS

0a estan al cabro tots
els arbitris municipal
I contribucions.

XI M

PLENO 2 SETEMBRE:

VALLATS SOLARS

–Acord de conseguir es
vallat de tots els so-
lara del poble sense e-
dificar
ACERES

–Construccid do:cari:a =
on no en hi hagui i si-
guin necesshries
CONTRA–INCENDIS

–Anquisicid de material
contra incendia.
1)Vehicle tot terreny
2)Motobombe
3)Mangueres i extintora
(Monter els servicis en
fase primhria)
Per eix6 s,ha obert una
suscripcid popular i se
demanen ajudes a camer-

inddstries

ABASTAIXEMENT 

Analitzar els tri:ait-6m
per la realitzaci6 del
.projecte d,abastaixe--
ment i sanegement de
la vila.

CONCURSOS:

Crear de carácter anual
dos concursos:
1)Redacci6 infantil i =

juvenil
2)Dibuix infantil–juve-

nil.
Per nins de Binissalem,
a celebrar per les fas-
tes de Nadal de cada ==
any.
POUS PUBLICS

Instal.lar bombes de ==
treure aigua accionades
a mh en els pous pdblic
de Binissalem
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SEVA PRbPIA
ENTREVISTA

El regidor d,aquest mes,
Llorenç Reus,independent
dins les files der PSOE,
a ms de reconegut artil
ta,i membre de la comi--
si6 de cultura.Per cones,
xer—lo un poc més,ens hi
hem acostat,i hem convaL
sat amb ell.
—Abans de tot,qué fis el
que te va moure de cap a
la politica?
—Res en especial.Senzi--
11ament,e1 poder col.la-
borar i fer qualque cosa
per Binissalem.
—Te sens un "vertater pa
litic" ?
—No.Ja que sa politica ,
no m,interesa gens ni mj,
ca quan est ms enllá =
del nastro poble.

ART I POLITICA,NO SON CO
MPATIBLES NI PROU FER—SI

—Llorenç, tu ets conegut
dins 1,ambit social, com
un artista entusiasta oe
totes les corrents picta
riques i culturals.0,a--

LLORENÇ REUS I RIUTORT
quf la teva "elogiable"=
labor,d,organitzar el Cg.
rtamen Internacional de
Pintura Vila de Binissa-
lem. Per;,creus que art=
i politica són compati--
bles ?
,—No,de cap manera.Per a
;practicer 1,art, s,artiz,
I ta s,ha de trobar en un=
Igrau de tranquilitat 	 i
Ide concentraci6 molt alt
,i per desgrIcia,practl
cant la politica,un,sem-
pre ha d,estar en una tg.
nsi6 constant,mesurant =
tot lo que dius,tant pa-
raules com fets,per evi-
tar s,atac critic de ses
'oposicions,endem4s,s,ar-
tista sols depan d,ell =
mateix,no ocurrint aixf=
,a la politica,dins la ==
qual un se troba escla--
1 vitzat,i fermat,totalmen
'lligat a una burocrIcia=
i a unes normes.
!—Seduirem.Ens podries
iposar les teves idees pa
litiques?
1—Com ja he dit abans,ses
meves idees politiques =

defora del nostre poble,
són molt escasses.Podria
dir,que els meus ideals=
polítics,s6n ajudar al
máxim amb sa meva aportg,
ci6 a s,ajuntament de B.1
nissalem a realitzar ses
millores possibles que =
manquen al nostre poble.

EL FET OE SER INDEPEN---
DENT DINS DEL P,S.0,E„

—On te trobes dins el ==
teu partit?.Qua signifi-
ca ser independent dins
el PSOE ?
—En el grup 'de socialis-
tes de Binissalem,tots =
som bons amics i compre-
nem els punts de vista=
de cadasqun d,ells. Fins
ara he de dir que no me
sent independent dins el
grup precisament per la
amistat i companyerisme=
reinant en ell.
—Com veus el futur del
PSOE dins Binissalem ?
—El futur del PSOE dins=
de Binissalem el veig=



bastant fort,ja que hi =
ha un grup de militants,
vertaterament admirables
pals seus ideals amb a-
quest partit i la constA
ncia que tenen en promo-
cionar–lo.

EL NOSTRO BATLLE HA SABUT
MANTENIR UNIT EL GRUP.CON
SIDER SATISFACTORIA LA ST
VA LABOR COM A TAL

–Qué penses del nostre =
batlle Toni Amengual ?
–Pens que a tots als bat
lles d,aquests primers
juntamente democrltics,:-
lis ha tocat ballar amb
sa (figs Iletja,per les dj,
ficultatsque comporta el
haver de presidir un all
ntament democrItic a la
seva primera etapa, per
lo que calificarla de sA
tisfactoria la labor del
nastro batia en aquesta=
primera etapa, ja que ---
fins ara ha sabut salvar
molts d,obstacles i man-
tenir bastant unit el ==
grup,i ara,ja s,estl co-
mençant a recollir els
primers fruits,ja que s,
està començant a fer i
programar coses en b4
despoble.
–Podries fer un balanç =
del qul has fet com 	 a
concejal de cultura 7.
–Com a vocal de la comi
sió de cultura he de =
dir que fins ara sols =
he orcanitzat el pri--
mer i segon Certamen de
Pintura,i el primer con.
cert de Mdsica Simfóni-
ca que s,ha celebrat al
nostre poble,aixf com =
formar part cada any de

UNA FOTO
UN

COMENTARI

	DOBLE CAUSA
Daim doble causa,perqua sán dols els punts a comen
tar:El disc que està tombat(fruit del gamberrismeT
suposam),i a damunt,un cotxe mal aparcat.E1 Hoc ,
a sa carretera,carrer Conquistador...Se lieu que en
hi ha que ben poc lis	 preocupa el llevar els dis
cos d,enmig,i també en hi ha que no miren prim
hora de diixar mal aparact el seu cotxe.Ja ho val.!

FOTO SANS

la comisió organitzado-
rã de sa festa des Ver–
mar, i 1,organització =
d,uns concursos de di--
buix i redacció per a
joves del nostre poble,
que celebrarem cada any
al nostre poble per Na-
dal.
–84,i ja per acabar,di-
gem qué_opines damunt =

la nostra tasca amb sa
"REVISTA ROBINES "7
–Molt interessant en ==
tots els aspectes.Desig
que les forces i les
.1usions no vos abando--
nin,perquè pogueu contl
nuar .

Margalida Salom

LLORENÇ REUS 

ELS FRUITS DE LA NOSTRA LABOR OMEN-
CEN A SER RECOLL I TS »



JERONI
ALBERTI
QUAN NO ERA

PRESIDENT-

ho diria I.
El que són les coses I.

senyor DON JERO
NI ALBERTI,e1 nostre p=
president del Consell
si vengugs a fer una C.I2

nferIncia'o un mitin a
Binissalem,e1 lloc est.,
ria ple de gent.
Idó ,e1 mateix D.Jeroni
Alberti,fa dos anystabA
hs de les eleccions,( i
el grup UCD,no.existia=
al nostre poble,vengug=
a fer un mitin 41 Cine-
ma Born de Binissalem
sobre el "si" a la Conk
titució.I vet aqui la =
destrel.lada;El mitin =
no se va poder fer,per-
què sols ni havia dos==
espectadors qui assistl
ren.Dos binissalamers
avui precisament redac-
tors de la nostra revia
ta.Res,que Don Jeroni ,
i SIS "umedgs" mgs(en--
tre ells ell' nostre coa
ciutadà Santi Coll), s,
en anaren mig retgirats

DESTRA LADES
jo demln,on eren els

que ara amb tan d,or---
¡gull... si, "ORDULL",d1
uen ser "d,ucedg"...,RA
rque aquest partit les
hi dona que menjar.Idò=
lo que són ses coses.Fa
dos anys,abans de dir "
'que si a la constitució
",tot un DON .JERONI AL-
BERTI PICORNELL,s,en . hA
gug d,anar desil.lusio-
nat del nostre poble...
Ningt1 el volgué escol--
tar...Coses de sa poli-
tica,i de politics ._	 _

ANTOWI
I MOREY

_I2o- E--1A QUE NO

SEGUIRIA

I EL FUTBOL

---
Don Antoni Morey,avui =
¡president del futbol ,
aquest estiu passat,pra
sumia de que PER RES ==
DEL MON TORNARIA ESSER=
PRESSIDENT DEL FUTBOL
A les sessions fetes ==
pel club amb els socis,
bg ho digug que no se--
guina com a president,
NI ,,IUE BAIXAS UN ANGEL=
DEL CEL HU SERIA
Id6,10 que són les

vegada més,she.
demonstrat,que no te ==
pots fiar ni..ni de lo
que diu es president ==
del Binissalem .Perquè=

tots aquells"NO HO SIRE
",s,han convertit:"' HO
VULL SER "... I amb molt
de gust.
No é s aix/ Don Toni Mo-.
rey,president ?.

METGE
SUBIRANA

S'EL .DUGUEREN
DEL POBLE

Pass A una vegada que
a un poble,vengué ci

i rcumstancialment un
i metge que s,anomena-
va Subirana,i que a-
gradà tant,que de ==
tant que agradava,ho
varen canviar i s,e1
dugueren del poble .
Perqub? Perb així=
tot,s6n molts els=

binissalamers que hi
:van a la seva visita
a Ciutat...perqub és
un"5on metge".Perb
inexplicablement, de •
Binissalem el lleva-
ren.Perqub ?

L LEN YA TER
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RAFEL FERRA
—RAFEL FERRA,director de
s,escola Graduada, del =

que x se rumoretja que
deixa el nostre poble ,
ja que ha solicitat des
plagar—se a una altra =
vila.Es ver ?

PERE FUL LANA
—PERE FULLANAorgenitza-
dor de la Festa des Ver-
mar,per la seva interven
cid i entrevista que li
feren per sa televisió .

SES MONGES

SES MONGES DE LA CARIDAD
,que se negaren a deixar
el seu rocal(cotxeria)
aixf com cada any venien
fent, el dia de sa Festa
des Vermar,per vendre a-
11N- ses batelles de vi ,
com a record de sa festa
Se veu que poc les hi im
porta ajudar al poble 1.

TONI MARGET

TONI MARGET,redactor de
sa nostra revista,que =
ha obtingut una beca oP
torgada per la Caixa d,
Estalvis"SA NGSTRA". La
beca va ser demanada =
en ajuda al curs de pro
gamador que el nostre =
amic fa.I Sa Nostra, li
ha concedida,de 25.000—
pts.Es sa primera beca=
d,estudis otorgada per
1,entitat bancbria a Bi
nissalem.Enhorabona To-
ni .

.DAMIA FERRA PONÇ

vengue a participar a
la conferbncias;Taula =
Rodona en Homenatge a
Llorenç Villalonga, lo
primer que va dir en =
entrar dins la nostra=
vila,va ser:"Encara te
nim els noms dels ca--
rrers de personatges=
franquistes ?..."Se co
noix que va molt adela
ntat el vostre ajunta-
ment !...

AQUEST MES HAN ESTAT NOTICIA...
SA NWILICHiA DE 
CA' N CORPETE
,morel passat ==

mes a 1,edat de 97 any
Era la dona més vellas
des poble que cada any
acudia a 1,homenatge a
la Vallesa.A1 cel sia!

JOAN ROSSEL LC;
:concejal del nostre A-
Iuntament,i socialista
'del PSOE,critica cana-
'tantement la nostra la
,bor.Vagi 8111 on vagi,
sols sab dir:Aquests =
de Robines no saben de
qub van"."Robines, una
merde"/"Ja veurbs quan
noltros traguem sa re-
vista des PSOE". Res ,
que Joan Rosse116,se =
passa les vint—i—qua--
tre haras del dia des-
prestigiant la nostra=
tasca.
,Grbcies per les teves=
'lloances,...més valdria
quelque pic que miras—
si lo que fas tu pes =
bd des poble,en vés d,
'intentar tomar ses co—
!ses que els altres vo-
len fer en bé des po--
bic.

A CA I N BAIER
a una fin-

ca seva,lis robaren 13
sacs de garroves.Perb=
dos dies després,tro--
baren'el lladre.Un jo-
venet molt conegut din
tre 1,ambit de la deli
nqubncia al nostre po-
ble,que per lo vi4t,no
és el primer pic que =
realitza aquests actes

ES CASINO

ES CASINO,ber situat ben
enmig des poble,aha tar—
nat tancar les seves por
tes als clients.No és ==
per res,perb aquest bar
en dos anys ha passat ==
per davés vuit o nou me-
ns diferentes !

JAUNIE -VAL LES
—JAUME VALLES,pel bon de
but i bon joc que ha de-
monstrat en els partita=
que du jugats amb el Bi-
nissalem de futbol.

7



Scos s•••• 	 -II.
••

cOSEs
•

S.

•

ANVI D'ENFERMER P

Sor 	 Margalida Abraham,enfermera fins fa
poc del convent de Ses Monges,i natural de
Sineu,ha deixat el nostre poble,per ser tras–
1.1adada a Establiments.En el seu lloc, ham
enviat una altra enfermera,perb que per mo-
tius en contra de la nostra voluntat, no po
dem donar–lis el nom...ja que s,ens digué
que no interessava.

vAa/ 0115041 Que 4N/R r408e.

ME bovIREN 1:6X MRRER4
HO reNc COM 4 cgaRr..

f.

 TOMEU SEGUI

TOMEU SEGUI,e1 nostre habitual huOorista,ju
ntament amb Joan Miguel Llad6,aquest mes no
ha pintat xistes per Robines.Motius:HA CO-
MENÇAT SA MILI... Perb-si Deu ho vol,e1 pro
per més,tornarb amb els seus c6mics...,ja =
que haurb jurat bandera i tendrá temps .

INFORMA

'1 APARTAMENTO.
JUNTO AL MAR, EN SANTA PONÇA
0 CUATRO MILLONES DE PTS. PARA VD.

15 COCHES SEAT "PANDA".

Hi ha hagudes les seguentes
activitats:
–CERTAMEN PINTURA "VILA DE
BINISSALEM"
–Hi va haver al passat mes
el II Certamen de pintura ,
amb massive assistência a
1,exposici6 que se fe al =
nostre sal6 d,exposicions..
Recordarem que un dels pra–
mita donats era de SA NOSTRA

DONATIU de 150.000 pts a
Ses Monges Tancades

BECA 0,ESTUOIS per a Antoni
Amengual Ferrer,de 25.000 Ph

AJUDA a la Germandad de Do-
nants de Sang

–I pel proper dia 20 de No-
vembre,sorteiOxam Fixau
vos–hi b6,tot aix6

360 BICICLETAS. 90 CONGELADORES.
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CONCURS REDACCIó
'La comissi6 de cultura del nostre=
,ajuntament,ha organitzat i patroci
nat un concors de dipuix i un de
redacció a celebrar per les props—
res festes nadalenques
Bases: Podran prendre part en ell
tels joves que visquin a Binissalem
!d,edats entre 7 i 15 anys.
'Hi haurh 4 grups: 1) 7 i 8 anys

2) 9 1 10 anys
3)11 i 12 anys
4)13 i 14 anys

Naguentftres premis per cada grup.
—El tema de caràcter lliure haurh
d,estar relacionat web el nostre =
poble,poguent—se entregar les reda
ccions tant en castellh com en ma-
llorqul,i haurhn de ser presentats
a s,ajuntament abans del 31 Novem-
bre.
—Les 'extensions de les redaccions
no podrbn ser superiors a una care
de fol,siguent exposats els tre---
balls juntament amb els dibuixos
per ses festes de Nadal.

CONCURS DIBUIX
Bases:—Edats compreses entre els 6
i 15 anys d,edat.
Hi haurh 4 grups: 1) 6 i - 7 anyA

2) 8 1 9 anys
3) 10 i 11 anys
4)12,13,14 anys

—A cada grup hi haurà tres premis.
—Tema lliure. Els dibuixos se po---
dran fer en rotuladors,11hpis,bo-
ligrafo,ploma en colors o en bla-
nc i negre.
—Els dibuixos guanyadors,seian en—
marcats per 1,ajuntament,pagant es
gastos d,enmarcaci6.Els treballs =
haurAn d,entregar—se abans del 31=
de Novambre,per ser exposats per=
les festes nadalenques.

BINISSALEM NOVEMBRE 1980

11 111 1W III II • IMV IEW III MM IBE WN 11111 111••

NOTICIARI D,ART 
SW EIBILIIIIIIIIIIIIIIDWIIIIIIRS.1.111R111• 11• 111• 111111111 • 11

it ROBINES PUBLICARi
INTEGRAMENT LES

REDACCIONS I ELS
DIBUIXOS DELS
GUANYADORS
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El gamberrisme,pot ser
un fruit d,una societat
on se td al individu =
marginat.Joves,d,edats
de 15-20 anys,que se=
troben fora feina, eón
el products do:quests=
societat que lis nags
un lloc de treball.
Aquests joves,al.lotes
,no tenen res que fer,
i se pasen tot EL DIA,
dins un cafb,per exam-
ple,sense saber empear
amb res el temps,a no
ser jugant a cartes, i
abusant dels pocs do-
blare que td(ja que no
en guanya).Del joc, a-
questa cosa,que segons
p odem veure està per-
mbs al nostre poble,ve
nen els problemes...W;
cessita doblers,nece--
ssita jugar...necessi-
ta no sols menjar,sino
jugar,beure,fumar...en
definitiva,GASTAR.I no
té debiere.

GAIWBERRISME
DEL INQÜENCIA

JUVENIL

FETS REALS I DE PREOCU -

RACIÓ AL _NOSTRO

ANAL/SI •
Tractar un tema com a-
quest,se fa dificil.Es
un tema que sovint ape
reix a la premsa t i que
és com6 a tots els po-
bles.Perb a Binissalem
,darrerament s,hm vist
accentuat,i com si fos
una plate o com un vi-
rus,ha sortit al ca---
rrer,i les conversaci-
ons més freqUents s,ha
girades de cap en a-
questa paraula:   

SE'N PARLA MOLT... PERO

PERO 11E PASSA AIX°. ?

10



Ni molt manco.Recordem,
que el nostre Ajunta---
,ment se va preocuparj=.
per aquest tema,i ho va
'dur a un pleno.Hi hagué
concejals,que diguereen
!fins i tot que donarien
la SEVA DIMISIO si les
coses continuessin aixf.
,QUE ERA UNA VERTATERA=
VERGONYA,QUE S,HAVIA DE
ATURAR.Perb "rien de ri
en",les coses no pasa--
ren,com sempre,de parau
les,i les coses continu
aren igual.EL JOC HI ES
.PRESENT,I TOTS ELS SA--
'BEM.I de clar,els amos
,dels cans i bars,no,in
tarasse que aquest a,a-
turi,i no se fan respon
sables del que aixb pro
voce,

Però la cosa no acaba =
equf, i si el Jove co-
merles a veure truncada=
la seva vida a causa d,
'aquests mal vicis, sdn=
també factors d,impor--
thncia i a tenir en com
Ipte,fets com els que se
gueixen a continuacid :

ON ESTA L'ORDRE
I DISCIPLINA ?

Anem a analitzar fete =
reels i concrets:
TRAFIC I MOTOS:Renous
de motos,motoristes que
només se proven a fer =
"brusques",s6npresents=
al nostre poble.Cotxes=
mal aparcats,discs que

Doblers:Aquesta'cosa que tantes coses fa fer.

I NICIATIVA

CAP EL ROBO

Què ha de fer aquest =
Jove?... ROBAR.
La resposta,cruel res-
posta,s,ha esdevingut=
realitat.Robos...,in--
tents de ROBOS, s,han==
vist fregGents al nos-
tre poble,com una cosa=
que ha provocat el que=
hi hagi una intranquill
tat minifesta a qualse-
vol punt,i que no pugui
deixar obert ni un se--
gon catava.
LA CULPA NO SOLS LA TE
EL JOVE QUE ROBA .NO . •
A sa culpa la tenim no—
saltres, TOTS .
Deeds les autoritats,au
toritats nostres,que Pi
rmeteixen que a qualse-
vol hora els bars se h=
trobin plena de gent lu
gant, i amb un caramull
de doblers,(obert a to-
ta casta de pdblic),i =
caramulls de mils damun
la taula, i JOVES que
fora fer feine,(15-20
nys),se n t endesfan bas—
tent bd per perdre tree
,quatre,cinc o mês mil=
de pessetes amb un hora
baixe,jugant amb homes=
que saben jugar a car--
tes.I aquests doblers ,
de qualque banda surten
,(dels seus ppres,fotuts
,o Deu sab 0,on ? ).

LES AUTORITATS, PO-

CA COSA FAN PER

IMPEDIR  A I XO
Si.Hem arribat en aquest
extrem.EL JOC,un pic mês
s,he esdevingut caire =
principal d,actes com =
aquest.EL JOC,NO ESTA =
PROHIBII AL NOSTRE POBLE
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r no se fan cas,i lo qua=
fa plorera:Els diumen-
ges hi ha uns discs a =
la plaça,i aquests se
passen per ALT en mkt =
de dues ocasions.On as-
tb 1,ordre?Qui té sa cu
lpa ?

A LA CULPA LA TENIM TOTS
els que deixim els vehi
cies mal aparcats,i ==
els que no FAN CAS DES
DISCS NI DE RES.
Però a sa culpa t insis--
tim,la TENEN LES NOSTRES
AUTORITATS,ja que no fan
res de res per aturar =
aixb.De 1,unic que se =
preocupen és de dir que
FINS QUE: NO HI HAGÚJ
UN'ALTRE MUNICIPAL,NO =
PODEM FER RES...I s,al-
tre municipal no vê...,
ni vendr& per ara,ja ==
que depbn de Madrid.
Perb la cosa,no se pot
donar per acabada aqui.
No.La soluci6 podria es
tar en CONTRATAR TEMPO-
RALMENT A UN MUNICIPAL,
o no 7.1 aixi,a1 manco,
per ventura se posaria=
QUALQUE MULTA,cosa que

no s,ha feta mai al nos
'tre poble.Mirem pobles=
més petits que el nos--
tre,i veurem que TENEN=
TRES MUNICIPALS.

CERCANT BREGUES
A FORA VI LA

Si.Un pensa que aviat =
no podrem dir que som is
binissalamers.Vas a un
poble i dius que ets de
Binissalem,i te confo-
n en amb "gamberro","de-
sastre","emPorrat",etc.
Perqub desde fa poc ==
temps,hi ha uns grups "
"pandilles",que sols se
dediquen a anar de po--
ble en poble a les ber—
banes i armar una juer-
ga tal,que a cada lloc,
'ha d,acabar a hostia vé
;i a hostia va.Casos de
¡Consell,on va intervin-
'dre la policia(un parei
l de joves a s,hospital ,
multes • pares,etc,etc)
iBINIALI, i a altres ==
illocs que ara no s,ens
venen al cap.PERQUE ha—
¡ver d,armar aquest es--
icbndol.Perqub ?.
:Perquè el jove d,avui
Inc) td ganes de fer res,
NO TE PER FER NI PER =
,ENTRETENIR—SE,tampoc .
!Qub tenim al nostre po-
ble pals joves ?.RES .
Cinema on sols hi pots=
anar a veure pel.licu--
les erbtiques,o de bai-
xa calided.Comercials
I una discoteca,altre =
punt a ser tingut an co.

nte,que ajuda a proble-
matitzar la quêsti6 • I
bars,bars i mês bars. i
futbol,on els nirvis en
mês que dues ocasions =
hi sdn presents.

POC SE FR PER ATURAR-HO
NO HI HA CAP CLASSE MES
DE LLOCS PELS JOVES, i
As evident,no poden fer
res tads del que fan, a
no ser que quedin sols

1 a ca seva .

SL_NO FAS AIXO; NO

ETS COM ELS AL-
TRES

Sa pardaladaois qua si
no ets aixi,si no ets =
"violent",i no fas ague
ates "doses de joves",
:no ets-com els altres .
;"Ets un passat de moda"
:,"un niMo bien",o un ==
que no est, espabil.lat
.Si.Aquesta és sa riali
tat.E1 canon,model esta
ndart de la vida Java
avui a Binissalem, és =
el Jove brusquer on se
seva milxima il.lusi6 és
tenir una moto,i on amb
la seva moto pot presu-
mir de saltar—se els di
scs,i va a 80 per hora=
,a dins es poble.E1 mo--

1 2



del estandart del Jove,
és aquell que td cinc
o sis famelles amb qui
anar i passar es rato .
El model estandart del
Jove, és aquell que té
molts d,amics motoris--
tes, i sab bailer es ro
ck and roll de primera.
El model estandart del
Jove, és aquell que va
al futbol i diu de tot
a s,arbitre i si li pe-
ga encara,un punt més=
al seu favor.
El model del Jove d,a--
vui, és aquell que amb
dues hosties i quatre =
mecagons ho arregla a

tot.E1 model de jove,de
senganem—nos,ha deixat=
de ser el JOVEI ben arre
glat,e1 Jove educet, el
Jove que s,interessa ==
per sa cultura,e1 Jove=
que no s,afica amb =
ningd,e1 jove"bonal.lot
NO.Aquests ja són mino-
ries,hi si hi s6n, sdn
uns "subnormals","bea--
tos","cursis",que no s,
han de tenir en compte.
Perquè ni siquiera ses=
al.lotes el volen mirar
,perqub no Ss modern .
Trista realitat sa nos-
tra,i sort que no ens =
hem aficat amb LES DRO-
GUES I PORROS,consumits
aquf.Perqub aix6,creim=
que tis massa seri6s, i
delicat.Perb que també=
hi Ss present,encara op:

que més superficial .

Apart de 1,atemtst 	 :antra la civi--
litaacid,hi cab un atemptat llinguis-
tic,ja que hi ha 4 faltes en 1,escrit

COLMADO

MARIA TORRENS
CALLE 	 ALARO • BINISSA LEM
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EX _T_ R A_

CAMBER RI SME
REPO T.AT.GE.

-

-Ve aqur una fotografia plena de brutor:Tots parlam de fer
un Binissalem net.Perb mirau,e1 que se fa amb els nostres=
solars buids:Se,ls umpl de brutor.Qui li tira a sa brutor?

Realment no seria molt mi-
nor tenir un Binissalem =
net,tranquil,pacific,on po
guessis caminar tranquil i
sense por a que te robin ?

14

SORTIGUEM AL CA-

RRER I FASSEM EL
QUE FA TOTHOM

NO MIREM PRIM!!

Si.Sortiguem al carrer
vestim—nos amb robes mz
brusqueres,i pel llarg.
Peguem potades a tot el
que ens fassi nosa.Des-
truiguem, embrutem.
Facem del la vila un oi.
Agafa,m la moto i a veu
re qui fa ms via.Facem
el xulo davant els que
ens miri.Anem a la dis-
coteca a veure qui en
lliga i en paupa mgs .
SI.SI.SI. Ja no ens que
da mgs remei que CANVIAR
DE VIDA,i fer "una vida
moderna",una vida a la
moda. Perquè el ser bon—
al.lot ja queda per ser
inscrit a 1,histbria, i
per tenir cabuda al nos
tre pobla,HAS DE SER MO
DERN.



SOBRE SA BIBLIOTECA

Hem rebut una carta remitida pel concejal Antoni =
Pol Nicolau,Niuer,i que anava dirigida al nostre =
batia Toni Amengual,perb que per la seva extensi6,
3 fols,i apart d,estar escrit en caste11101 que =
suposava molta feina de tradurr,la publicam resumi
da:
-Idee:-Canviar de lloc la biEilioteca i pasar-la al
quarto que d6na al carrer que en la actualitat es-
t à buid,aixf els joves s,hi acostarien més,ja que=
en 1,actualitat està ben. malament...amegada,oscure
,trista,i no visitada,haguent fins i tot binissala
mers que ignoren que tenguem una biblioteca. 	 -
-Solucions:-Joves bibliotecaris que s,en anassin =
rebelant uns als altres.
-El ple de s,ajuntament est-diaria i cataogaria=
les obres a satisfer per a la biblioteca.
-Adquirir tabs els exemplars que despertin un in-
terbs pels al.lots(sobretot de 8 a 12 anys)
-Adquirir obres de prestigi i tradici6 internacio-
nal,tals com"Don Quijote de la M anche","La Repd--
blica de Plat6n,""La Odisea de Homero,"La T.liada"
,"Origen de las especies de Derwin",etc,ett,.
-AMIC TONI AMENGUAL(batlle),jo voldira que analit-
zassis que sa cultura és una de les	 riqueses =
de menos embalum perb que en ella és cm es veu el
nectar de sa vida,de sa virtut cap al treball

Antoni Pol Nicolau

(It

.111111111■

I 	 ariCetl, did tAUZSt

.112 	 AIX"; ta. "6&464

iv,	 0,1014e4a Z
11.110110 8/NISSALEM

NOTA DE RE DACCIÓ:

Tornam recorder als nostres lectors,que ens poden
enviar cartes firmades amb seudonim,perb posant el
n2 del D.N.I i el nom apart.Aixf mateix,feim a sa-
ber que 1,extensi6 máxima admitida, és d,un fol a
una cara i a doble espai . 
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VALEM MOLT
INDIVIDUALMENT
Diuen des binissalamers
que eram racistes, que
no admitiam els xuetes=
en es poble.Més crec
que eren ells una gent=
de un bon ull comercial
que no anóven de peres,
amb uns competidors tan
bons com els binissala-
mers.Tant bons que 	 no
tan sols individualment
han sabut mantenir sa =
vida económica seva i =
del poble, sino també =
nan triomfat economica-
ment espargits per aqua
sta estimada Mallorca .
Se veu que individual-
ment un binissalamer ==
val molt .M4s,col.lectl
vament no hem sabut
caugar ses seves forces
M4s ben dit,amb molt Ra
ques ocasions.Tenim sa
mostra de sa construc--
ció de 1,esgl4sia i de
sa rectoria i molt po--
ques més coses...m4s
de cara a s,estufera ca
1.1ectiva,que pel ben-
estar.
En aquests moments,bas-
ta mirar al nostre ajula
tament,integrat d,unes=
persones,que individual
ment mereixen tota sa =
confiança,perquó no cab
duotes que posen el mi-
llor que tenen,pes bena
fici des poble.Col.lec-
tivament,donen una male
imatge.No tant sols una
mala imatge,sino que
ell& mateixes diuen que
-un per s,altre no fe--
rem res de res ".

Miguel Ferragut



Als mallorquins,a la co
ntra del que passa al =
Principat,ens manca ca-
liu popular reindindica
tiu dels nostres inter;
ssos.Per exemple,els mâ
llorquins no sentim amb
intensitat 1,estatut d,
autonomia perqub no mos
han predicat les avanta
tges que pot tenir.Tot-
hom ,però se sent mallo
rqui,i mallorquina és =
sa llengua que parlam =
totes les classes soci-
als del nostre poble.A-
quests dos factors s6n=
la millor promesa per 1
,esdevenidor inmediat .
Es clar que sdn anys i
més anys de govern cen-
tral i oliparquia local
que han fet dels nos---
tres homes uns fidels =
servidors dels interes-
sos de Madrid,agreuat =
per una massa despropor
cionada d,inmigrats que
amb una altra cultura i
llengua estén posant al
costat del abisme la no
stra llengua i no par--
lem ja de la nostra prb
pia identitat com a po=
ble perqub aquesta des-
de fa ja dos segles es-
tà dormiguent el somni=
dels justs".
Per tant,intentem sal-
var el que encara es ==
pot salvar:"la llengua"
perqub ja ho diu la di-
ta;"El poble que la lie
ngua cobra se recobra a
si mateix"(Mestre Mari
Aguil6).
Amb tot aix6 vull dir
que la llengua no és ==
més que un relaxe d,una
identitat histbrica que
ens caracteritza com a
poble,i que és tan dig-
na com qualsevol altre=
forastera d,ocupar els

lIocs d,honor de la cul
tura.Per tant,és absurd
acusar de "catalanitza—
ci d de Mallorca",per pa
rt dels espanyolistes .
Hi ha un exemple clar
que tira per terra ague
sta afirmaci6,i és que
quan al segle XVIII, ==
quan s,abandona quasi =
completement 1,Lis es---
crit de la nostra Ilan-
gua,(tot grbcies a la =
colonitzac16 forastera
,fins a començament de
segle XIX,en el quals,
1,alba del renaixement
literari apunta, és ==
quan Mallorca "és més=
drovincia,més grisa ,
mês colonia".I és que=
amb la mort i la renai
xença de la llengua
prbpia,les regions per
den W i recobren la s77
va personalitat nacio=
nal.Per tant, posaant=
un cas concret,la Ilan
gua ha estat a Catalu-
nya,e1 principal motor
de la seva renaixença=
(d,aqui els esforços =
per fer—la desapareixer

OIGA UsTEZ, te AZVIE*70 Oaf
si No ME ,148LA EN CRIs7-44No,
No LE WM/40...

«SA NOSTRA LLENGUA»
del mapa),acompanyat
de 1,estudi de la seva
història folklore,cos-
tums i usos perduts. I
la llengua sera també=
per a Mallorca,e1 vehi
cia del seu recobra---
ment,tot si no desaOro
fitam totes les avante
tges que tenim actual-
ment al nostre costat.
Hi ha tota aquesta ==
gent temeresa de 1,im-
perialfsme barceloni",
que pensen que uns la-
gos culturals i econo
mice sdn un intercanvi
molt valide en profit=
de dues nacionalitats,
amb politica cadasque,
es va amb el seu, se--
gone he comprovat,perb
tampoc hem d,oblidar =
1,amantatge de tenir =
uns germans de sang ==
que pensen com nosal--
tres dins la peninsula
perquè el mallorqui,vo
lguem o no és catalb
perquè catalans foren=
els que poblaren Mallo
rca i ens deixaren a =
nosaltres,amb la sang
,les construms i la ==
LLENGUA CATALANA .

Miguel Armengol .
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FOU EL FUNDADOR DEL • SANT JAUME

CALURÓS HOMENATGE AL DESAPAREGUT
ANTON! MIQUEL «PIN TORES ))

Antoni Miquel.De ca,n Pintores.Un home,que
ha fet molt pel bd del esport al nostre po
ble.Quasi res:Fundh el C.F. SANT JAUME.En:
el seu temps,quen fundh el cluboo hi ha-
via ni alevins,ni infantils ni juvenils
com aquell que diu:Ara,grhcies a ell,podem
dir,tanim tot aix6. Creim que ben merescut
gs una eterna "ovacid" per aquesta persona

¡Fa davers un any,morf =
!el que va ser fundador=
del C.F.Sant Jaume, al
nostre poble:Antoni Mi-
quel,de ca,n Pintores.=
Amb motiu del seu adeu=
'a la vida,i a consequhn
cia,a1 futbol,per a se;
pre,e1 C.F. Sant Jaume,
del que fins al darrer=
moment apoih,lis va fer
!un homenatge a tftol po
stum,siguent entregada=
una placa al mbrit, al
seu fill,Miquel Miguel.
A les fotos,veim un mo-
ment quan el president=
del Sant Jaume,Sr Sa--
les, va entregar la pla
ca a n,en Miguel.); s,a1
tra foto,moments efusi-
us entre la familia: El
fill del fundador del =
Sant Jaume,junt a la se
va esposa,i germh Nice-
lau.

FOTOS : SANS
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I BANCA MARCH, cooperen
ajudant a començar sa
temporada,mentres se fa
sa campanya de socis. =
Fer—se soci,realment és
simb6lic:-300'—pts ,ppr
veure un total de 42 pa
rtits...Está indubtable—
ment a alcang de tothom

MES AJUDES
Després de molts d,anys
de no haver tingut col.
laboracions,",ens remar
ca el seu' president,Jo=
an Comas,qui ens ho ex-
plica,enguany ha sortit
un senyor que de comen-
çament ha pagat uns e--
quipatges i ha proms =
que en cas de fer campi
ons,hi haurà un viatge=
a Holanda i a Barcelone
,en cas del subcampio--
nat a la lliga.
Aix6,no hi ha dubtes

-JOAN COMRS,PRESIDENT•

TENIM DOS EQUIPS FEMENINS)
Aquest any,e1 basket al
nostre poble,esth com--
post per dos equips
femenins:L,infantil i =
el juvenil.Un total de
24 al.lotes(dotze a ca-
da equip),s6n les juga-
dores que té actualmnt=
el C.B.Binissalem.
La novetat niés impor --
tant és que desorés de
4 anys hi torna haver =
un equip infantil i el
grup que dirigeix als
equips,t6 una gran il.1
usi6 i esperança en po':
der formar un altre e-
quip.Creim que la direc
tiva i responsables del
basket,mereixen el rad —
xim de respecte pel que
fan:Realment se preocu-
pen per 1,esport del ba
sket.Fins i tot les pis
tes se troben obertes =
els dissabtes,amb dos =
joves que ensenyen a ju

gar a una vintena de ni
nes,amb tal de procura";
1,any qui vé poder fer
un altre equip.

TONI LADARIA,
NOU *MISTER*
Per altra part,s,altra=
novetat,és de destacar=
el canvi d,entrenador =
que hi ha hagut.Toni La
dbria,ha sustituit a ri;
nolo Fuertes. S'altra —
entrenador, és en Pere=
Salom,que entrena les =
infantils,juntament amb
Felix Fuertes.Direm ai
xf mateix,que en Manoi3
segueix a sa directiva.
Després d,estar uns an-
ys fora rebre ajudes ,a
quest any,pareix que la
cosa ha anat millor.Ai-
xf,LA CAIXA, SA NOSTRA
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d,equips.Enguany per e-
xemple,hi ha dues juga-
dores que no poden acu-
dir a cap entreno,i al-
tres sols poden entre--
nar un dia a sa setmana
I avui en dia,en tots =
els esports,aa prepara—
cid fisica hi juga un
paper decissiu.

ASPIRACIONS
Creim que en juvenils ,
poden aspirar les nos--
tres jugadores a uns ==
dels primers puestos .'
Aixf ho han demonstrat,
amb els dos partite que
duen jugats,ja que els=
han guanyats tots dos ,
per(51-11)i(37-25),— al
hora de tancar 1,edici6
Creim que junt amb CIDE
,Lluchmajor i SAN JOSE,
les nostres "juvenils"
poden aspirar ben bé al
Campionat de Mallorca
i incitis al de Baleare=—
En infantils,com que és
el primer any,la cosa =
és més mala de preveure
,perb no hi ha duotes =
de de que hi posen mol
ta d,i1.1usi6,i per ven
tura,donaran la sorprs=
sa,i conseguiram una ==
grata satisfacci6 per =
nosaltres binissalamers

TONI POL

fotos :SANS

Juan Foo,"Vasco",
vengué,se va fer
president,i s,an=
va anar sense dir
adeu .

Paquita Llabrés.

«OBJECTIU: FER UN ALTRE EQUIP»
que haurá de servir als
binissalamers de cara a
s,apoio local...Aquest=
senyoroue de forma tan
bona ha cooperat pel bé
del nostre esportois en
Rafel Ramis,propietari=
de sa firma comercial =
PARISIEN II de S,Arenal

GRACIES AL
AJUNTAMENT
'"Volem també agrarr sa
col.laboraci6 i s,inte-
rés d,en Jaume Serra i
de sa Comissi6 d,espor-
ts de s,Ajuntament per
s,interbs que han ores
de cara al basket,en ==
quan a necessitate per
poder començar el campi
onat:arreglar ses dut--
xes i vestuaris,arreglb
cestos,i donaci6 d,una
suovenci6 pels gastos =
d,electricitat.
També ara hem demanat =
4 pentanes per acoplar
hi focos i poder jugar
amb més claror els ves-
pres,ja que enguany hau
eem de jugar els par---
tits en dissabtes",afir
ma de bell nou el presi
dent del basket.

PROBLEMES
D'ENTRENO
Ara bé,als problemes,se
gueixen siguent els de
sempre:Els entrenos.Ses
al.lotes quasi totes,es
tudien,i tenen proble--
mes d,horaris i d,exa--
mens per anar a entre-
nar entre setmana
Cada any se posa née di
ficil aguantar un parei
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Coordinador equips 	 :Manolo Fuertes
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<< C. F. BINISSALEM; IRREGULARS PARTITS
Dpirregular podriem cali-
ficar la trayectoria que
segueix el nostre primer
equi6...7 punts amb vuit
partits disputats.
Francament,molt per da—
veil de les possibilitats
que cabien esperar a pri
ncipis de temporada.
Recordem als resultats :
BINISSALEM– 0-0 COLLER.
_SEISLAN – 0-0 – BINISSAL
BINISSALEM 3-2,ALAYOR
FELANITX 2-0,8INISSALEM
BINISSALEM 1-1.S.sAtTmcc
MANACOR ,4-0,BINISSALEM
BINISSALEM 4-0,CALVIA
MURENC 	 4-0,8INISSALEM.

Com veim,bastants de su
gols encaixats i poca e-
ficacia rematadora:Xisco
Riera sols ha marcat dos
gols,prove evident de la
save poca eficacia fins=
ara al hora del remat .
Per altra,lloc,direm que
s,ha donat "s,ultimatumn
a s,entrenador,i que se
parla que de no millorar
els resultats,pot haver–
hi canvi.Creim que no gs 
if' Pere Ferrer el qui tg
la culpa del que passa ,

: sinó lode aviat,que manca
ricoplament de joc t i un
centro des campoue per
'ventura pot vetea–se so-
lucionat,del que se diu
que s,ha fitxat,Oaume Ba
uzg,procedent del Manor
C 8
En altra ordre de coses,
destacarem al jugador de
la aantere,Jaume Vallgs,
.que poc a poc i a base=
de jugar bg s,ha guanyat
la titularitat

JAUME BAUZA DEL
MALLORCA AL BINI-
SSALEM. CEDIT

Al hora de tancar 1,edi
ci6 la premsa mallorqj
na donava sa ntiticia de
que Jaume Bauzg acabava
de ser cedit al Binissa
lwel -deout als problema7
que aquest jugador man-
tenia amb el Mallorca .
Desde avui,idb,Bauzg ,
nou jugador dels blaus.

VETERANS:
El nostril equip dels Veterans
jugg un oartit,precisament el
dissabte de sa Vermada con--
ima els jugadors del Sailer .
A la fotopla formaci6 inicial
,Toni Ramis,Marc,Sito Salas,
Andreu Borras,Guillem,Pedro =
Ferrer,Toni Ladiria,Rotxet
etc.Amb ells,una seguidora en
tusiasta del futbol.

FOTO SANS



. ELEGIDA. NOVA DIRECTIVA

.PEP PUJADAS SEGUEIX DE PRESIDENT

HI HA CACADORS QUE NO MIREN PRIM

Se veu sovint pels nostres camps,
caçadors que no miren prim al ho-
ra de pegar un tro a un colom de
vol de sa colomb6fila,anellat.Ai-
x6,és un fet censuraole,i que
s,hauria de permetre.

D1RECTIVA

Aquest mes passat se va
reunir la junta de so--
cis,i se va elegir nova
junta directiva de la
Societat Colomb6fila,ja
que el president Pep Pu
jades volia deixar es =
cArreC,perb a la Junta=
General,va sortir ele-
git una altre vegada=
pel que en Pep segueix=
com a President.

A continuacid,detallem=
el pla de sortides que=
se faran durent la tem-
porada 80-81,terrestres
de Mallorca.Les"sueltes
",seran per les bosh-
tate seqüentes:
Consell-Pla de Na Tese-
Poligono-Ca,n Pastille-
Pelaires-Portal Nous -,
Megalluf,Santa Ponça
Peguera,Port d,Andraitx
,Sant Telm- Port d,An--
draitx .
Al mateix temps,direm =
que tots els que col.la
borin amb els trofeus
saran obsequiats amb un
diploma d,honor,i que--

no
TONI PUJADAS

foto SANS

DI RECTIVA

President:Pep Pujadas Navarro
Vicepres :Federico Morote Carrero
Secretari:Antoni LLabrés Garclas
Vicesecret:Antoni Llabrds Bestard
Tesorer :Sebasti 	 1oyå Paul
Vocal 12 :Antoni Pons Pons
Vocal 29 :Antoni Pujadas Dols
Vocal 32 :Jaume Reynés Moranta
Vocal 42 :Bartolomd Morro Pons
Vocal 52	 Antoni Moyd Horrech
Vocal 62 :Mateu Suau Barceld

COMISIO ()E CONCURSOS
President :Antoni Pons Pons
Vicepresid:Jaume Reynds Morante
Secretari :Antoni LLabrds Cardas
Vicesecret:Antoni Llabrds 3astard
Tesorer 	 :Sebestid Moyd Paul
Vocal 12 :Federico Morote Carrero
Vocal 22 :Joan Barges Pastor
Vocal 3 9 :Ram6n Ros3ell6 Vidal
Vocal 49 :Antoni Moyd Horrach
Vocal 52 :Antbnia Mora Jaume
Vocal 62 :Nadal Isern Comas
Vocal 72 :Andreu Alorda Rullan
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Si.L,amo en Joan és el
padri de 8inissalem:99
anys acabats de fer ,
i encara se troba Jove

L,amo en Joan Toni P0 1=
Salom,q0 acaba de cu

mplir 99 anys,precisa--
ment el dia de Tots Sa-
nts.
L,amo en Joan Toni,cone
gut popularment per 1,
amo en Joan de ca,n Ra-
vull,pot arribar creim=
que sense passar pena,a
ser el padri de Mallorca
ja que el seu estat de
salut tis francament b6
i sobretot tg es cap la
mar de clar:de tot s,en
recorda.La seva vida, =
transcurreix normalment
Davés les 8 del matf,ja
el tenim aixecat...Aba-
ns era més dematiner 1,
ens recalca...perb aixf
i tot,abans de les nou,
ja estb pel m6n,i no li
pega sdn fins per davds
les nou del vespre,quan
s,en va a dormir.

_L,ENTREVI S TA

8é,creim que més val a-
nar a parlar amb ell, i
el coneixerem un poc de
'née aorop.
—I qub 1,amo en Joan ,
qub recordau d,aquella=
joventut vostra.Han pa-
ssat molts d,anys,eh ?
—Ai, si .Si que n,han =
passats.Des primer dia=
que vaig anar a fer fel
na a ca Mestre eiel,me=
record.Tenia onze anys.
I desde aquesta edat,se
mpre he fiat feina pes =
camp .Per noltros,mai a
jornal.Cuidava ses nos-
tres terres.Ho record =
com si fos avui,en aqu-
ell primer dia de feina

AMO EN JOAN TONI DE CAW RAVIILL

99 ANYS: PADRI DE BINISSALEM

GUANYAVA 6 REA LS

—I qub guanyaveu quan =
ers jove,fent feina ?

—No te pensais que gua
nyassim tant com diuen=
que guanyen ara,fosca .
No.Llavors,els homes gu
anyaven sis reals,i ses
dones una pesseta.Tot =
ha canviat.
—I qub,que hi havia més
feina que ara ?
—HI havia més feina,pe
rb guanyaven més poc.No
era com ara que es dive
ndres ja s6n acabats.No
,tota sa setmana n,hi =
havia de feina.
També m,en record de ==

—I vos ne recordau de =
com anaven de preu ses
coses en aquell temps ?
—Ves.S,oli se pagava a
13 pts sa mesura(26 li-
tres).Noltros en veniem
d,oli a ca,n Antich,a =
16 cèntims una lliura.
—I fa BC anys,per exam-
ple,qub valia un kilo =
d,arrbs ?
—Un kilo,un val16.I els
fideus anbven a 8 cbn--
tims sa lliura.No,de ai
xò m,en record ben bd ,
no te penssis !

8 NETS I CATORZE
REN E TS

—I qub,i ja deveu tenir
un bon grapat de nets i
de renets,amb tants d,a
anys com duis- ?
—(els compte...)Vaig te
nir sis fills:Na Maria,
sa major,en Joan,que va
morir,en Francisco,en =
Rafel,en Miguel i Na Ro
sa.
I ara(els torna comptar
),tenc vuit nets.5i,s6n
vuit, i de renets(torna
comotar),tretze...no ,
no,catorze s6n .M,00li-
dava des petit.
—Deis gatorze ,quin és
es més gran ?
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que pagaven sa verema a
15 pessetes sa somada .
Desde 1,any 36,tot ha =
anat pujant i pujant .

ELS PREUS HAN CAN-

VIAT MOLT



Nen recora que pagava=
275 pessetes des quarto,
,i es 7 per cent per s,
estat.Sa "broma" de se¡
malaltia em cost, tren-
ta dues mil pessetes,en
tre visites i quarto.
Menos mal que noms hi
he estat un pic a s,hos
pital !

NO VAIG FER EL SER-
VE! MILITAR

—86,1amo en Joan,tornem
temps ehrrera.Vos ne re
cordau de quan combrsrga
reu .Duieu sabates ?
—Si... i un rollo que =
duiem penjat i una es--
tampa.
—I des dia que vos cas

—

reu ?
—Es clar que m,en recor
do.I sobretot d,una an
cdota que passb quan a-
nàrem a comprometer—nos
a casa des capell.
Ja que sa que seria sa
meva dona t na Rosa, que=
mori quan teni 88 anys
d,edat,i Jo,mos n,anam=
a comprometre,i el cape

llb ens deman si no =
seriem parents?
"Ni coneguts que som"li
va contestar na Rosa...
Varem riure d,aquest ==
trog.Me vaig casar 1,a—
ny vuit ,,i Jo li guanya
va de is anys a na Ro

—

sa.
— I qtA fereu en es re-

fresc de ses noces ?

—Ho varem fer a ca—nos-
tra,i varem matar una =

cabrida.No gs com ara =

que van a hotels a fer

ses noces,ca...no .
—I del servei midlitar ,
que ens deis ?
—No ho vaig fer en el=
servici.Vaig ser sortat ,

Les fotos ,pertanyen 12 anys enrera.Cuan

1,espose de 1,amo en Joan encara vivia .

riELS NOSTRES PADRINS 7

14 RENETS I 8 NETS DE DESCENDENCIA
—Es nin d,en Miquel,que
'ja ha cumplit es set a-
nys .

OPERAT QUAN TENIA

88 ANYS DE SA BUFE -

TA: I COM SI . RES

—Jesus quina mem6ria eq=
que teniu.I de salud,==
que, com anam ?
—Ara estic bg...Vaig pa
ssant.No prenc mediae--
ments.Perb quan vaig es
tar fotut,era quan tenia
88 anys,que me tengueren

que operar el dia 1 de=
Juliol,m,en record...Te

nia , pedres a sa bufete.
Vaig fer una pedra molt
grosa,i la monstrarem a
Don Jaume Borras,es met
ge,i va trobar que ho =
era ben grossa !
—I a on vos operaren ?
—Me varen dur a Mare No
strum...perb a 1,instan
vaig est l bé.Ses mon--
jes no s,en podien ave-
nir que m,en anàw totsó
let i caminès fora aju-
da.



nELS NOSTRES PADRINS

i no hi vaig caure.A---
bans,qui pagava 300 du-
ros no feia es servid.
Perb jo no vaig pagar
no.Per "sorteo" me va
tocar i no el vaig fer.
Vaig treure es numero =
37 i daves ca,n Seda,va
ig trobar en Miguel Ray.

nes,i me va dir que ha-
via tingut sa sort.Vaig
ser s,unic de sa meva =
quinta que no hi vaig =
caure

SA GUERRA DE CU.

BA I ALTRES ACON .

TE1XEMENTS
I de guerres,quines re-
cordau ?
—M,en record de sa gue-
rra de Cuba.Hi varen
nar un parell de veinstu
meus,i n,hi hagué que =
no tornaren.
En aquell temps ja n,hi
havia de votacions...JO
ja m,en record de que =

150.

'N 'HE WST MOLTS DE BATL.LES...J0 "

Vet aquí la casa on habita 1,amo en Joan.
Al carrer Conquistador,vorera de Carretera.

(Foto SANS)
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votavem.M,en record que
haviem de votar pes par
tit d,en Francisco de.;
Sargenta per triar bat-
lle.Anavem a votar a s,
escola publica de daves
sa Caixa.
—I de tota sa politica=
que heu vista durant ==
tants d,anys,quins noms
vos venen al cap ?
—M,en record des partit
d,en Romanones...En To
mdu Cumunet tambe 	 en=
cercava per raqueters
En Fausto,un any va ser
batle,i m'envib a dema-
nar.I me va dir:"Tots =
hem de tirar d,un coll"
I els seus germans
digueren:"Tu 	 ets	 es
batlle perb governen ==
els altres !...

PREGUNTES SOBRE EL
QUE FA ARA'

veim que vos ne re
cordau de tot 1,amo en =
Joan Toni.Perb ens agra-
daria saber el qub tro--
bau de la vida d,ara:Mi-
rau sa televisi6 ?

—No.No m,agrada.L,amo---
11en,perb no la mir.Fins
fa poc veia dir ses mis-
ses els diumenges.Els to
ros es lo que m,agrada =
més,perb ses ballumes me
'manejen molt,i no le puc
mirar.
—Recordau es dia que po-
saren es tren ?
—El dia que el feren co-
rrer,va morir es meu pa-
drf de ca,n Ravull.
—I de cotxes,qub,vos agr
ada colcar—hi ?
—No me fan massa grbcia.
Me manetjen.Primer tot=
eren carros.Hi hagu4 un=
cotxo de foc,i era de MA
nacor.I Na Rosa,sa meva=
dona,anb a veure,l,i sa
mare no ho volia que hi
ans a veure aquest cot-
xo de foc.24 n,hi va fer
de renou !
—Sabeu Ilegir ?
—No se Ilegir ni tampoc=
posar es meu nom.Perb no
necessit fer comptes per
saber quans de kilos de=
basad hi ha di; curta .
—Voleu dir amb aix6 que
no se fa necessari saber



«QUE POGUEM CELEBRAR ELS 100 »
llegir i escriure per =
viure molts d,anys.Alman
co vos 1,heu demonstrat.
84,i seguirem,qub ás el
que más vos agrada men--
jar ?
—Jo no som senyor.M,agra
da tot:Fideus en faves
pancuit,arrbs,porc...Ara
,sa carn de xot,no .

ME VOLIEN CANVIAR

EL BARRAM PERO NO

HO VAIG VOLER

—I encara teniu barram
per menjar tot aix6 ?
—Ja no tenc caixals,i ne
me va massa b4 roegar sa
carn.Perb m,en desfaig !
Me volien posar barram,
perb no ho vaig voler =
que m,en possassin .

NO HA FUMAT MAI

—Heu fumat mai ?
—No.Jo feia feina per ==

noltros.I els dissabtes
anevem a sa barberia, i
entre tres o quatre com

QUE EN VEGEM

MOLTS MES

Si 1,amo en Joan Toni ,
qui ho diria de vos que
ja teniu quasi CENT .L,
amo en Joan,vet aquf un
exempla a seguir.Qui hi
pogu4s arribar a la se-
va edad,i une vida per
davant encara.Perouh 1,
amo en Joan Toni de ben
segur que veurb neixer=
el sol encara un bon ==
grapat d,anys m4s.Molts
d,anys 1,amo en Joan To
ni .

TCNI POL

TCNI MARGET
—Fotos: SANS

Mestre Joan Toni , de
ca ,n Ravull,brindant=
"per a conseguir els
100 anys,amb el nos--
tre redactor,Toni Pol
No hi ha dubtes de ==
que seria una gran fe
sta arribar als 100

prhvem una capsa de qua
Qualque dissabte:

fumava,perb res de res.

—I tampoc deveis haver=
begut ?
—No.Quasi no he begut =
ni vi.Per meniar,mgesti
cava més beure un poc =
d,aigua.
Qualque pic anava a ca,
n Murt6 a fer "un pon-
chet".Fa deu 0 dotze a-
nys aix6 .
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MOMENTS GRAFICS
DE SA PASADA FESTA

DES VERMAR

El nostre batlle entrega

_el primer premit

EN CONCLUSI 0

I varen passar ses festes de
Sa Vermada.I juntament amb la
nostra simptica festa,e1 II
Certamen Internacional de Pin
tura,que tangué com a guanya-
dor a Marti Company,qui s,an=
dugué el primer premit de les
150.000 pts,amb la seva obra=
premiada:"Victima",que desde"
ara passa a ser propietat del
nostre "Museu Municipal de s,
Ajuntament.Aquf queda el re--
card de ses vermadores i actu
acid del grup de poleros.

FOTOS SRNS
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Quadre guanyador:

"Victima"de M .Company

I .

Vermadores 80

:Francisca,Paquita i Cati
2 : Actuaci6 del grup de Maria de la Salud
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SETZE FESTA *DES VERMAR

SETETVIBRE 1980

CARROÇA
,

 VERMADORS,REVISTA EXTRA VERMAR
LES NOSTRES APORTACIONS A LA FESTA

Si,vet aqui les fotos de la nostra carroça:RORINES

Forem uns 20 els qui la componguerem,i ens passeja
rem per tot el poble el dissabte de la festa.Ana—=
vem carregats de raim.Veniem de vermar.Mirau—la

I tots noltros ens ves
tirem d,acord amb la
festa.Aqui,un de nol--
tros:Toni Marget,un ve
rmador de primera.
Creim que si tots,nosa
ltres binissalamers,f;
ssim qualque cosa per=
la nostra " simpàtica"
festa,(vestint—ncs,fen
carroces,ajudant al ==
que sia,animant,FARIEM
UNA FESTA MES ANIMADA,
MES CONCURRIDA,UNA FES
TA MILLOR.
Vet aqui com deim les
fotos ,que ja són re--
cord d,aquelia festa ,
per nosaltres plena de
bulla,animaci6,i amis-
tat sobre tot per en--
mig.

FOTO SANS
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