
EDITORIAL:- ELS REGIDORS SOCIALISTES DIMI-

TEIXEN DE TOTS ELS CARRECS

nlonnerits de Ia roda de premsa

sObre les dirnisions

EL POBLE NO VA DE CONFERENCIES ...
Com informavam el pas-
sat mes,hi havia una se
rie de conferències pa-
trocinades per LA CAIXA
,perb que en les que .=
s,han fetes fins ara,la
poca assistbncia de e==
gent ,ha fet que s,en =
haguin hagudes de lie--
var qualquna del progra
ma inicial.Per
han tingut molt d,exit=aa44
les jornades infantils.=.2-z
també promogudes per 1,
cira Social de La Caixa
ce i7ersiuns.Per6 com de
im,...el pctde,no va de
conferbncies.TCWW1)--
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La notIcia se va produ-
ir quan ningd 1,espera-
va:Els socialistes del
PSCE,presentaren amb a-
quest ordre,Marfl Verd,
dia 6 de Novembre,Llo--

,	 reng Reus dia 14,Joan
Rosse116,dia 17, 1 Anto-
ni Pol,Niuer,dia 20, la
seva dimisi6 de tots =
els cgrrecs que havien=

• cintre 1,ajuntament. El
passat dissabte dia 22,
el secretari del PUE
Damig Cgnoves,i un dels
regidors dimisionaris
Joan Rosse116,convoca--
ren una racla de premsa,
per fer odblic i exoli-
car els motius de la se—
va decisi6 .

(segueix)
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FRA/I/CESC
MASSIP

Va ser discutit i apro-
vat el canvi d,norari
de les permanents, que
passen a ser cada di --
mars a les 9 del vespre
Lls dimars primer de cjI
da mes,que hi ha pleno,
la sessió permanent,se-
r1 a les 8 del vespre .

Za que 1,IRYDA,so1s ha
donat compte d,incluir=
en el seu pressepcst 1 ,.
asfalt de 4 canins ru-
rals(aellveure,Sorneta,
cam/ d,Al3r6,i des Polls
,se demana ajuda técni-
ca i redacciS Je proje,Q
ta de pavimentaciS des
camins restants que maa
quen des terme de Sini-
ssalam.Aquesta proposta
va ser presentada pomua
lent pals regidcrs Capa
111 i Salon .

ASFALT CAMINS

CONTRA- INCENDIS

Segueix oberta la sus--
cripciS ajuda per 1,ad-
quisioiS del servei coa
tra incendis.se visiten
comergos ,tendes,i els
bancs tenen cuarta una=
cartilla pela que vul--
guin col.laborar amb 1,
adquisició d,aquest ma-
terial:Land revar,notc=
tomba,i accesoris esce-
cials.Hecordarem que el
pressupost de cost,as--
cendeix a 1.200.000 pts
aprcximadament.

4Z9,	 .0	 ...,./, 

ACTIVITATS 	 MUNICIPALS
ii1111Ir„	 .

AMBULANCIA

5,ha acceptat 1,oferi--
ment de la Caixa d,Est.a
lvis "SA NuSTRA",de
portació de 450.000 Dts
Ara,s,est1 pensant so —
Ore quina—tipus d,ambu-
11ncia s,elageix. Hi ha
un R-12,un Seat Superml
rafiori,un GS Citroen ,
i una TAL8UT.El5 preus=
varien entre 600 • 0U0
800.000 pessetes.

NOU CONSERJE-ALGUACIL

OPERTURA CARRER

PONENT
L,Arquitecte Nunicipal=
ha fet una valoració de
la casa de Sant Sedas--
ti 44,per tal de du
a terme 1,opertura i =
perllongsnent del Ca --
rrer Ponent,per adqui-
rir1,anomenada casa ,i
posteriorment obrir al
nou carrer.

Se celebraren les proves
del concurs oposició ==
per veure qui soritiria
elegit nou conserje al-
guacil. Després de dues
proves,sortí elegit, en
Fr ancesc Nassip Ualles,
que obtindué un total=
de 9,2D punts,tot se—
Quit de Caume iamonell,
amb 9,O5 punts,dins un
total de 7 aspirants =
que ni concurriren.
0,aquI un mes,si no hi
ha res de nou,Francesc=
Nassio,entrarl en el =
nou cIrrec,que tarta =
Falta faia ai nostre pg
ble,ja que -amora da rP
partir papers i avisos,
era el municipal qui no
havia toe fer.
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Mesos desprgs de que quatre
regidors del nostre ajunta-
ment visitaren França,l,en-
gigner Marti Vila,ha presen
tat el projecte i el pressu
post d,obres,per si 1,ajun-
tament del nostre poble es
decideix per dur a bon fi
1,anomenat sistema d,elimi-
naci6 bioldgica d,aigues re
siduals.
El pressupost d,obres és de
17.400.000 pts(sense inclu-
ir els terrenos on ha d,es-
tar ubicat aquest sistema =
de depuració natural—biolb-
gic,que recordarem,és a ba-
se de safareixos(Per ampli-
ar informaci6,revisar el nu
mero 1 de la nostra revista
• Les terres necesAries per
dispondre d,aquest sistema,
és d,uns 65.000 m2(unes 9
quarterades) de terres, que
valorades,suposen uns set
milions mds.Total,que la ==
quantitat total a dispon--

PROJECTE EN ESTUDI

TeJ t M

-rhP4D0FLL!

J)

estanque maduracion 1 estanque
maduración 2

0'70 m

5 estanque

afcultativo

0'90m

murete deflector

DIQUE
intermedio

Prof- 1 1 10

DIQUE perimetral

UN TEMA DE
PREOCUPACIO# PEL                      

LA INSTALACI6 DEL SISTEMA BIOLOGIC DE DEPURACIO D'AIGUES RESIDUALS

dre,és d,uns 24 milions
Cl nostre ajuntament,de
sitja implantar—ho per=
veure solucionada la ==
pregunta de :On tirar =
tots "la merda" del po-
ble quan la canalitza--
ci6 i alcantarillat al
seu dia sigui realitat.
Però 25 milions,s6n mal
d,aconseguir.L,Linica es

perança és la de que el
Consell s,interessi per
fer a Binissalem la de-
puradora—pilot apo-
ibs economicament 1,ide
a de Marti Vila.Sin6s ,
les —més o manco cent
mil pessetes del viatge
i gastos d,aneda a Fran
ça,no haurán servit de
molt .

140m 	 160m

E
o
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ESTIRAjA Ú'W-(ELLES AL BATLE
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JOAN ROSSELLÓ , P.S.O.E.

tuacions dels partits=
del parlament estatal.
-On te veus dins 1,a--
juntament i dins el ==
teu partit?
-Me veig com un regi--
dor !Nis de 1,equip des
"onze",perb com a soci
alista intent que
tes les actuacions que
vol dur a terme el par
tit siguin en bá
pools i no en oenefici
d,uns pocs.
-Creus que s,han de ==
fer concesions per aju
dar al concert general
o,a1 contrari,s,ha de
lluitar per les ides
Sf,s,han de fer conce-
ssions,perb aquestes =
han de ser pel bé del
poble,respectant les =
idees i concdpcions ==
que un té del municipi
com a socialista. Per

El pensament d,en Joan
Rosse116,o millor dit
,d,en Joan Masset,om--
plirh aquest mes,l,es-
pai:"Els nostres Regi-
dors".
Home jove,28 anys,ca--
sat amb Na Joana Bibi-
loni de 27. Pare de qua
tre fills de 3,2,1 i
el darrer d,un mes. De
professi6 sabater. Con-
seller socialista del=
nostre ajuntament,gair
re IA punt d,atenci6 =
a tots els plans, d6na
la impresi6 de que
sent el cuquet de la =
polftica.Per uns xerra
molt,no diu res,per al
tres afica el dit dins
la llega.

• • •

-Joan,creus que 1,home
és un ésser politic ==
per naturalesa ?
-Si,crec que 1,home 6s
un animal politic, de
quan neix fins que mor
.Ara bé,e1 que me dama
nas está gaire bei dese
nvolupat per una llar-
ga llista de filbsofs=
que s6n els que han do
net aquesta definici6.

AL PSOE DESDE
L,ANY 1.977
-Quan i perqub vbres==
decidir engrosser les=
files del socialisme?
-Vaig ingressar al par
tit socialista,l,any =
1.977,perquh vaig creu
re que el partit PSOE,
amb 1,ideal socialista
era el minor vehicle=
per canviar la socia--
tat i fer-la més justa
,igualithria i lliure,
cosa que encara crec.

-Podries parlar de la
polftica a nivell naci-
anal ?.
-No sé el que entens =
per nacional,supbs que
vols dir estatal.Per a
jo,00lftica nacional ,
As polftica de les il-
les.Referint-me a poli
tica estatal,te diré =
que en sé com qualse--
vol ciutadh del carrer
,i en vaig aprenent =
a les reunions que fa-
im els socialistes de
Binissalem una vegada=
al mes per discutir-ne
,d6nar la nostra opi—
nid i analitzar les ac



JOAN ROSSELLO ,P.S.O.E.
exemple,no puc	 estar
mai d,acord en obrir
un carrer d,una manera
que per beneficiar car
tes persones,perjudi-
qui a tot un poble, el
carrer s,ha d,obrir pe
0) de forma tgcnica i
legal que beneficii a
tots els binissalamers

HI HA PARTI TS QUE

EMPREN DEMAGOG IA

-Creus que un politic=
s,ha de servir a vega-
des de la demagegia ?
-Els politics demagogs
solen recollir els fru
its de la seva actua-=
ci6,com per example li
ests passant a 1,Uni6=
Centre Democrbtic a =
tot 1,estat espanyol .
-Veus possible que els
socialistes guanyeu ==
les properes eleccions
municipals?
-Ho crec,i si el poble
mos dena la seva con--
fiança,podem assegurar
que duriem 1,ajunta---
ment millor que ara,ja
que més malament no es
pot fer.

UN BATLLE QUE ES

MANETJAT PER AL-

TRES NO ES BATLLE

-Qub benses del bathe
Antoni Amengual?
-Com a persona té mol-
tes qualitats i qual--
que defecte com tothom
,cam a politic té molt
que desijar.He de dir
que un batl.le que 4s
deixa manatjar gels ==
altres no és un batlla

,amb aix6 ho he dit
tot .

-Qub suposaria per a=
tu 1,autonomia balear?
-El reconeixement de 1
,identitat del nostre=
poble.Amb una cultura,
societat,economia,dife
rents dels altres po-=
bles que conformen 1,-
estat espanyol .
-Com valores la nostre
llengua?
-Com el principal vehi
cle de transmisi6 de
la nostra cultura al =
llarg dels segles.

NO HE DESPRESTIGIAT

<ROBINES»CRI TICADA
-Podries fer un anAli-
si exhaustiu de la nos
tra revista.Val la pa-
na la seva publicació?
-Estic content que me
fassis aquesta pregun-
ta perqub havia pensat
contestar a ',article=
publicat a ',anterior=
nifimero de la vostra =
revista.He de dir-te =
que no me pas les vint
-i-quatre hores del ==
dia desprestigiant la!
vostra revista,entre =
altres coses perqub an
treball nou i en dorm
vuit,si el cas,la cri-
tic que no és el mate-
ix,i de diré perquè:
Hi ha massa articles =
sense firmar,abusau un
poc dels encapgalamens
"Mos han dit...","Hem=
sabut...","Qareix que,
"o similars.Amb aix6=
demonstrau que no anau
al peu de la noticia,=
corn per examole,informi
mau d,assumptes munici

pals sense assistir ja
ire als plens.Per al--
tra banda a qualqu,un
de vosaltres se li no
ta cert oartidisme re;
pacte a les actuacions
dels regidors.També ==
trob que la impressid=
i formatus és castes
i no gaire manejable,
el formatus i tapes ==
del suplement aparegut
el més passat sen més
manejaoles i acertats.
VUll deixar ben clar =
que desprbs de totes==
aquestes critiques i =
altres que per venture
m,he oilidat,no té res
a veure en que jo recc
nesqui la labor qua (J .:
is a terme,i la oena=
que vos costa dur end;
vent la revista,que jo
valor com un mitjá d,e
expresi6 socio-cultu-
ral de gran valia QUE,

no hem de deixar caure

MARGALIDA SALCM .
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Pere:I que no sabs que
en Jeremy s,ha divorci-
at ?
Joan:I de qui,si no es-
tava casat?

Pere:De qui ha de ser
del papa.
Joan:Jo que me pensava=
que aix6 de capellans ,
estava en contra des di
vorci •
Pere:En contra des divo
rci dels altres
rt, del seu no.Endemés
aixd és un luxe que no-
més es poden oermetre =
es capellans i es rics.
Joan:Qub vols dir amb
aix6 ?
Pere: Es ben clar,si tu
ets ric,te pots diver--
ciar cada pic que vul--
guis i sa done no t,a--
gradi.Aboquines un pa--
reli de verds... i ja
está arreglat.Ara,si tu
ets pobre,es divorci no
existeiz...ja que no ==
clots pager.
Joan:I qub me dius ?
Pere:Id6 aix6 és com si
Pagassis bul.les o in--
dulgbncies !
Pere:I ja és ben clar =
que sf,aix6 des daolers
sempre ha estat molt en
calçat pels capellans .
Joan:Jo no entenc per--
què s,han d,aficar amb
aix6 .!
Pere:Jo tamocc,perb sem
pre he sentit a dir ==
que tothom cerca lo que
no té i si no ho cot a-
conseguir ho critiqa
només puny i s,afica i=
am° lo dels altres .

"prestame " a sa caixa,==
per poder—me divorciar e,
aquella "focal' que he dei
xat a cameva,que just me
crida i me fa enfadar.Je-
sus de dones !...

en petufet

UMORADES

Perquè ets fadrf ?
—Parque no m,ha casat.
—I perqub no t,has casat?
—Perquè les dones s6n com
les oliveres:s,emprenyen
amo el vent del veinat,i
havera tu has de collir
1,esplet.
(De revista PUPUT,Llubf)

"Ego te absolvo...",perqub
raptar a una dona avui no

és un delicte,és una estu-
pidesa.
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ENS ANAM A DIVORCIAR ?...

Joan: Si,i és que jo no
94 perqué han de criti-
car es divorci i també=
sa planificaci6 fami

liar,si ells no tenen =
idea de qub és una fami
lia,ja que no 1,aguenten

Pere:Aix6 és una cosa que
mai m,ha cabut dins des =
cap,que una persona que =
no té una familia,—dona i
fills— o la critiqui / acon
seul de sa manera que em
de veure... a tri no te pa
reix que si un capell es
tigués casat no empraria=
tots els sistemes invert--
tata per no tenir una ca-
rretada d,allots ...,i si
no s,entenia amb sp dona,
no voldria es divorci...
3oan:(ìe sembla que si.. ,
I ara que m,hi has fet ==
caure,vaig a demanar un



_PROMOURE ACTIVITATS
Una de les coses 	 que
se podria fer a partir
d,aquesta revista"RU6I
Ni.5",es aix6,promoure=
activitats .Segons jo, =
el nostre poble sempre
la pecat per massa in-
dividualisme.Estic amb
aLx6 d,acord amb el Sr

Ferragut.Seria=
molt bo promoure acti-
vitats col.lectives ==
per iniciativa d,aquel
ta revieta,i amb el su
port ce 1,ajuntament
codriem procramarexcu-
rsions,partits capoc--

u (denyes),concursos
, n footing",crear un ==
grup teatral,fer festl.
valsotc,etc.renim els

locals apropiats per =
dur-no a terme.L,Linic=
que es necessita és
x6 que ens manca als =
oinissalamers:"Esperit
de col.laboracid".3om=
massa individualisme
Sam massa senyors.:i =
tot aixel se vcigugs
fer, se podria fundar =
un Cal3,cins dei qualk
tothom fps responsable
Urea que tot aLx5 crea
ria un 'ambient de com-
panyerisme,i oP orale.
Aixl ,:pncs,deman,un ==
pop mela je col.labora-
o15 -.J.Lna la rostra vi-
de en el coole.

;ALME PUNS.
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8/NI5rALEfria
SUGERENCIA

Amics de RUdii'4E5:
Aprofitant un moment=
d,esplai he tornat lla
gir totes les revistes

editades fins=
el dia d,avui.Abans de
tot,ne de donar la més
sincera enhorabona en
aquest equip de reoac-
ció que fa possible la
sortida d,aquesta revi.
sta.Una revista d,aqua
stes carecterlstique5
dedicades a la cultura
,a la promoció d,acti-
vitats,a la informació
local,era un dels as--
pactes més neceasaris=
que mancaven dintre el
nostre poble.ne de re-
coneixer que la revis-
ta 4s bona i ests molt
aé,pero crec que amb
el tamps ha de millo--
rar bastant més,al meu
entendre ni manca po--
sar-ni un poc d,ordre:
M,explicaré:Amb els 6
exemplars que han.apa-
recut,la revista ha pa.
ssat per 3 preus oife-
rents(5U,100,75),na qa
nviat de color de ta--
pes un parell de pics,
i ei dontinout de la =
revista ha canviat cola
stantement sense se --
uir un ordre.Lrec que
aquests detalls,deter.1
ren un poc 1,imatbe =

de sa revista.Solucions
:r:osar un preu estable
,cercar unes tapes ==
d,un color que acradi=
a la gent,i seguir un
ordre ano els tames ce
ccntingut de se revis-

a dir,seguint
urdre sempre igual en
dada numerc.Exemple:E.0.
trada-editorial-,acti-
vitata 7unicioal3,:ec;

cors,noticies,esports,
cultura,correu lector,
personatges,notícies
de darrera hora,i en-
tre i entre,l,humor .
Sense res més que oty-

jectar,i amb el suport
incondicional del vos-
tre company,me
ixo , %anim i molts d,a-
nys .

JAUME PUNS
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Oistinguits senyors de
1,equip de redacció de
REVISTA ROBINES... He
Ilegit,i us d6n 1,enho
rabona per 1,escrit—r;
portatge que apareix
al vostre darrer nume-
ro de sa revista sobre
"el gamberrisme i delir
nqubncia juvenil".Esti-

bé,més crec que us heu
deixat uns punts impor
tans a comentar:].) Una
pandilla d,uns 25-30 =
joves que ja se,ls co-
neix pel nom de"THE =
WARRIOS",i que tots sa—
bem qui són .

2)Un =
bar que hi ha no molt=
enfora de sa place de
sa Cortera,i que—no sé
ccm està ara,perb no =
fa molt de temps,era =
centre de consum de po
rros i altres "herbes:
no massa sanes"...
En molta de re6,s6 que
uns veinats d,aquest =
bar,(quan hi havia al-
tres amos que els d,a-
ra),cercaven firmes ==
per fer—lo tancar...per
r6 no va passar res.Jo
dembn, que se pot fer=
Oer tornar implantar =
1,ordre i la tranquili
tat al nostre ocble.
Fins quand haurem d,a-
guantar el fet de qua=
un jove robi set—vuit-
nou—cent vegades, i ni
ngí tengui "collons"de
denunciar—lo,ni tant =
sols d,aferrar—li dues
mambelletes.Fins a on
haurem d,aquantar que
se cegui foc intencio-
nadament un edifici(ai

ha pares que no saben =
controlar i dur per sa
retxa i bona conducta =
als seus fills,a1 manco
,qualque pic,s,hauria =
de saber pegar dues mam
belletes als fills que
no fan bonda.
Perdonau que m,hagi al-
largat tant,i vos dembn
que corregigueu les fal
tes d,ortografis que !IT
pot haver dins 1,escrit
,ja que no estic massa=
acostumat a escriure es
mallorquf,com podeu ob-
server .Grácies,i enho-
rabona un altre pic per
la vostra"bona revista"
"de cada oic més .

UN °ARE OE FILIA.
D.N.I. n2 42.3 00.501

MES SOBRE EL GAMBERRISME

xf com passà a sa ve--
lia fábrica de ca,n Fe
rrer).
—Fins on haurem d,agu-
enter que un Jove dent
nqüent pegui fins i =
tot foc a sa pres6 de
s,ajuntament,i 1, ende-
mà estigui defora del
carrer cercant un al--
tre lloc per fotre,ro-
bar,o fer destroça.
—Fins a on se pot con-
sentir que les nostres
primeres autoritats, te
nguin "por"fins i tot
en aquests joves,i no
tenguin "collons"per

acabar amb "sa collona-
ria " d,uns que se cre9
uen tenir molts de "co-
llonets",perb res de
seny ni de persones.
—I torn demanar,perqub.
callar?.Perqub sempre =
haver d,esperar que tot
se compongui.Ja que hi=

8



LES DUES
CARES DE
LA GENT

LA REINA I EL PADRI

Sabeu quina cosa tenen
en comú la reina d,Es-
panya DO Sofia,i al pA
dri de Binissalem,l,a-
mo en Joan Toni de can
Ravull:Idó,que tots ==
dos varen neixer el ==
dia de tots Sants: Dia
1 de Novembre.

JAUME PUIG

Lamo en Jaume Beitran
,de ca,n Puig(carnice-
ria),morfa a la joya =
edat de 52 anys aquest
mes,víctima d,una en--
fermetat incurable que
rossegava desde fa uns
mesos.A1 cel sia !...

BU N YO LS
Es bar Salem ,tots sa-
bem que está tancat.PA
ro així i tot el dia =
de les Verges,no mancA
ren els seus bunyols =
com cada any.La típica
bunyolada hi va ser ==
present.

ES CASINO:

CARNECERIA
Ne diuen que as carni,
vull dir es Casino,del
xara de ser bar per a
sempre,i que al al ==
seu 113c,s,n3 d,oltrir=
ana curneceria.Lo cert
as que al manco I,na =
comorat un . carnicer.SA
rá aviat aarnecaria

PSOE

PaUE: 3e di u 4ue dl PF,aE
treurá aviat al n; I de
la seva revista local
aquí a Sinissalem.

SUBASTA

passat divendres =a
dia 7 de Novembre, se =
subastaran unes 250 pe-
ces,entre d,elles algu-
nes de gran interls:oçg
olis,marfils,objectes =
decoració,pintures,vid-
riereia,porcelames,etc.
El trot; mille r de la s.a
basta, va ser quan en JA
ume Peix,a un determi--
net moment,diu:"Juatre=
mil.. , y la cama".Tctom
va nuca del troc .

SI VOLS MEN JAR

CA RAGOLS

VERD MUT

Sabieu que hi havia una
vegada un batlle que de
nom havia Toni,i que ==
quan era jove,i encara =
tenia cabells damunt el
cap,duia"de cul" a quasi
totes ses al.lotes del
poble,i moltes de fora--
vile?
Aix á era de jove...,no =
vos mai penseu ,caray !•

Si vols menjar caragols,
despr4s d,haver plogut ,
agafa un poal i un llum
d,oli i As a cercar—ne!
...ber; si només els
guessis tastar de ben a-
segut,ves al bar CA, ==
LiASt-'A,que en fan,i molt
gustosos.

6 treballadors nan es--
tat descedits oe la fl—
bribe de "Licoras horsy
...I se rumoratja que

hi ha una llista te da—
jars dotze más,que ecpA•
ra.Ca me diras quin
,-,crana que tenim !...

També m,he enterat que
a Sinissalem hi ha un
home que nom PEDRU VER
NuUTH,encara que els =
seus pares li diguesin
PEDRO VERD NUT.
Cinzano,val 7..,

UN BATLLE LI GON

DESPI DOS
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BREGUES • DE GALL

Va de broma:
".Abans,ses bregues de gall,sa fe l
en en es BAH SALEM.
Ara,comque el tar ha tancat ses ps1
rtes,qui vol veure bregues de gall
,no li queda més remei que h a ver =
d,anar als plenos de s,ajuntament,
I a damunt les pot veure de franc.
Es massal...fins i tot 0,altra dia
hi a havia apostes...VINT DL ,HuS a
que guanyar a el PSUE...
.1JARANTA OORUS a que 1,UCD...Cent=
duros a que el s,endurl en ....
Es massa...Ca errot !
KIKIRIKIKIKI 	-rufe9-

LES DUES
CARES DE
LA GENT

TONI REAL :GUARDIA CIVIL

En Toni Real Sans,de ca,n bai-
er,ja 4s cabo de la guardia ca.,
vil.Cs un dels pods binissala-
mars que en 1,histlria de la
villa ha tingut aquesta voca--
ci6.En Toni, as va casar fa 8=
uns do's mesos,i en 1,actuali--
tat,hapita a aarcalcna,vet a =
la foto,amb el seu aniforme.
Sort Toni,

SA FARMACIA

olta de gent / se queixa perqul
sa farmIcia del ncstro pcble t4
moltes d,hores tarcat.
Nc podria estar ms hors otert
al puolic,i far turnos da nit,
se demanan molts de binissala--
MET'S ?.

TONI POL

Toni Pol,corresponsal del dia
ri Jltima Hcra,i coordinador=
de la nostra revista,s,ha de
pagar s,entrada cada diumenge
per poder fer les cróniques =
dels partits que el Sinissa--
lem juga a dins caseva.Desde=
fa ja un any i un mes...Sa fyl
tuda 4s que pot anar a qualza
vol camp de dales:5,i pot pa-
ssar de frand,ensenyant el cA
met de "cronista esocrtiu" .
Tots manco el camp dal Sinise
saiem.' desdr6s hi ha direc--
tias del club que se queixen=
de:qua ro les va tot 1,ajuca=
que ells desitjarien...4uals.g
vol amn les saves ccncicidna!

, EL DRAC

El nostre 3mic col.lacoraddr,
Lizreni; L-iilleart,acapa =
de veura estranada squest mes
la seva tracuoci.5 al catall =
de la Famdsa dtra universal
"El Jrad".Enrorabora Lldran;!
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einEL PASSAT DE	 a

COMENCAMENT DEL FUTBOL
Desde que va neixer el
futbol a Mallorca,Sini-
ssalem va tenir el seu
club,o clubs a vegades,
esportius.Direm que 1,—
escut—emblema del club,
4s una "copinya",atrave
sada per 1,inscripci6 7
"C.D.Binissalem".La pri
mera agrupaci6 futbolis
tica local,de la que t71
nim noticies concretes,
es de 1,eny 1.914.Per =
ordre cronolbgic,e1 Bi-
nissalem,va ser el ter-
cer club format de tata
1,illa de Mallorca,i el
primer entre els pobles
,ja que els dos primers
eren de Ciutat.
Els dos primers equips,
fundats a la villa,ha--
vien noms de "Iberic ",
,un i "Jaime I",1,altre
El camp de futool,en a-
quest temps,era improvi
sadament,e1 camp de Ses
Parellades,on les defi-

cibncies del terreny =
de joc,aren suplides =
per 1,entusiasme i vo--
luntat dels que jugaven
Sa cuna del popular es
port,—cantera—,era la 7
Congregaci6 Mariana,i =
els seus directius,Rdo=
D.Juan Mir . i D.Lloren
Quintana.Aportb la seva
valiosa col.laboraci6
com a entrenador,D.Joa-
ouim Llauger,que poste-

riorment o upb la presi,
dència del Col.legi Arbi
trai de Salears.
L,equip"Iberic",vestia =
color bandera espanyola,
i el "Jaime I",groc amb=
colgons de color
i els partits com hem ==
dit,se feien a Ses Para-

llades,(davant 1,antic =
carter de la guardia Ci-
vil).En els primers tems

quan el fotbol se ha-
via endiesat dins varis=

equip d,Alar6,que s,anc-
menava"Universal",era el
rival més significtiu.
Anys després,Iberic i Ja
ume I,se unificaren for-
mant un dnic equip,conse
rmant—se el nom de "Ibe-
ric".Amb aix6,1es campe-
ticions entre pobles co-
mencen a sortir,i entre=
d,altres,veim que juge =
1,Iberic un partit a IN-

CA,contra el titular de
la Congregacid d,aquesta
vila.Entre els jugadors,
que s,alinearen,destacam
als segUents:Jaume Pons,
Joan Cliver,Toni Gomila,
Pep Toni MoyA,Guillem Bo
rrés,etc.Passaren anys
fins que deixant els par
tits amistosos,l,any 20,
s,adscriuen a competici6
oficial.
(Del diari "ginissalem",
any 1962,signat per Jeu—
me Marti GO.CONTINUARA.

La foto pertany als anys 25 començava a haver-hi futbol
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La realitat gs ben senzl
lla:Tothom en tg ganes ,
per; els pressuposts,as-
susten.
De moment s,ha lograt ==
una cosa que ás positiva
:5,han fet els acondicia
naments dels safareixos=
de ca,n Arabf, i s,he ==
procedit a la baixada d,
aigua fins a 1,estaci6 =
del tren.5i no hi ha res
de nou,a finals de passe
bre,d,enguany,els cami--
ons ja podran carregar =
dels grifos que se posa-
ran a davgs s,estaci6.Ai
xS fins ara gs tot al ==
que hi ha fet.Perqul no=
se posa 1,aigua potable=
per tot al pools ?.
La pregunta pareix bona=
da rescurdre,perl la reA
litat Ss ms dificil Je
confrontar.
Diram que a 1,actualltat
hi 7,a un projecte fet da,

munt 1,aoastaixement
i;ua,però irarca renovat.
c. . . 	antic ás =

de 52.000.000—sixanta ==
dos milions,mentres que
ara,actualitzat,suposen=
uns 110.000.000-120.000.
000,cent—vint milions a—
proximadament(aleantari—
llat incluid).
_Em demanat breument
piniT al nostre batle ==
qui ens ha respost:
—Creu que durant el seu
mandat se ferl la canal-
itzaci6 d,aigües i
gueres?

—Tenim ganes de fer—lo .
Noltros el començares—de
moment ja tenim les tubg
ries i 1,aigua un pod =
mgs aprop— a s,estacid.

no 1,acabam,ja l o aca-
:baran els que venguin =
darrera noltros.Crec que
una obra d,aquesta envez
gadura 120 milions, scin
molts de milions per ti-
rar—nos—hi de cap t i vo--
ler "fer coses groses" ;
Per poder dir" H8M fet=
aixd"....No.Tenim expe--
riéncies d,altres pobles
,com per example 19anacor
mateix,on han tingut

greus problemes amb 1,
'empresa constructora .
Crec que amb aquestes
bres tant presssuposta-
des,val alga anar a poc=
a poc,pensar,s,ho t4,ea
tudiar la possibilitat=
de fer—ho per fases,que
hi ha m4s possibilitats
,i fer un sector del pg
ble darrera 1,alt:a,en=
lloc de tot d,un cop .

Perqué ,repetesc,12U
lions són molts de Jo--
tiers per naver—nos d,—
endeutar.Esosram ajudes
cue tenim bolicitades =
al Zonsall,i seons el
.;ue retiguem ,j3 veurem=
ai 'qua sa pot fer.El
mengarem,si no 1,acabam
,espszam que el prober=
ajJntament valcrarl el
que tenim fat, 	 i al s..1
•rl ou:—lo a Pon fi .

TI PCL

L,AIGUA POTABLE:
PROBLEMA DE GENERACIONS
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REPORTATGE ESPORTIU

C.E SANT JAUME NM

IN TRODUCCIO-

1•1111•1•11111V

La revista ROBINES ,ha
rebut algunes queixes,
que creim oportunes,ja
que fis veritat que no
ens hem preocupat aixf
com pertoca del Club =
Sant Jaume.Ara,i des-
¡ores d,haver recones--
cut el nostre error,de
manam perd6,i creim ==
que la millor manera =
de reconeixer aquesta=
errada, fis fent un ar-
ticle-reportatge bas-
tant ample damunt el
Club esportiu,Sant Jau
me.
El Club Sant Jaume, fis
el club que mou ms ==
gent cara a sa prgcti-
ca del futbol a la nos-
tra vila,concretament,
a 1,actualitat mou qua
tre formacions,equips.
Des dels alevins fins=
a seniors de tercera =

regional.Fora finims de
encarametlar la cosa ,
hem de reconeixer que=
el Club Sant Jaume ha
deixat i eats deixant=
perb que molt IA el fu
tbol de la nostra vif;
,i quasi sempre situan
t-se en els llocs d,ho
nor a les classifica--
dons.
El programa de les nos
tres puolicacions,serT
el segGent:Aquest mes,
ens ocuparem dels mifis
petits:alevins i infan
tils,on ferem entrevi-;
tes als respectius en-
trenadors.E1 mes que =
vg,ens ocuparem dels =
altres dos:juvenils i
seniors de 32 regional
,tamo6 en respectives=
entrevistes als misters

tom marget

ALEVINS
Si recordam 1,any passat
,e1 paper que varen rea-
litzar els alevins,veu--
rem que fis inmillorable.
Va obtenir un brillant =
primer lloc a la classi-
ficaci6 de la higa, amb
resultats realment astro
n6mics(16,13,12,10 a 0)
Aquest any,l,equip ha ca
nviat totalment sa plan-
tilla,ja que el mister =
d,ara Pep Bibiloni ha es
tat 1,encarregat de sus-
tituir al que 1,ere 1,a-
ny passat,Pere Ferrer.
Amb 1,entrenador Pep Bi-
oiloni,hem conversat:
-Com te trooes enguany =
moralment?
-Moralment,"estupendo"
ja que s6n els al.lots =
els que la ma donen. 	 -
-1 a 1,equip,com el veus

..	 .
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—61 veig molt bé,ja que
es nota la labor de 1,en
trenador passat,perb ens
queda un poc curta la ==
plantilla,ens manquen 5
jugadors per completar =
1,equip .
—Ens pots anomenar els =
Jugadors ?
—Sf,Joan Pol,Francesc ==
Po1,8auzé I ,Bauzti II
Munar,Horrach,Sánchez ,
Colmillo,Rotger,José ,Pa
co,Romén, Andreu,Serra
Pep Martf,Vachiano,Gar —
cfa,8iel Sastre,i Homar.

—Podries fer una crfti-
ca a la labor de la di-

rectiva?
—Sa directive que hi=
ha,fa una bona labor,pe
el hi manquen més col.T
aboradors.
—Les aspiracions,s6n
timistes o pesimistes ?
—Hi ha un optimisme re-
servat,perqub hi ha un
cert temor ,o més ben =
dit,un respete al rival
,per b de totEs maneres,
seguim sempre endavant.
—Com trobes el nivell =
de s,arbitratge dins la
categoria alevin ?
—Es un nivell normal,pe
'Nub els • l.lots no do-
nen gaire problemas...
—Crec que deus tenir ==
una opini6 damunt el fu
tool d,avui en general':
no ?
—Si,hauria de ser un es
port amateur,perb vis--

tes les circumstNnoies,
s,ha d,aprofitar sa pro
fecionalitat si hi ha =
un jugador que destaqui
—I ja per acabar,m,agra
daria saber si la prepa
raci6 que dones als al.
lots va encaminada a un
futur o a un present in
mediat ? —
—Concretament,te diré =
que es fa feints cada se
tmana per guanyar el p=
partit segUent,i aquest
treball de cada setmana
tés una cadena que fa
brica el futur de 8017
lot(alevins—infantils —
juvenils— seniors).

RESULTATS

ELS 	INFANTILS :

L,equip infantil del S.
Jaume, 	 és el que era 1,
any passat s,alevin, 	 a-
quell equip que ve acon
seguir tants de triumfs
.Aquell equip que era =
dirigit per el que en--
guany és 1, ,entrenador
del primer equip,Pere
Ferrer.L,equip infantil
ha canviat ,tant de ca-
tegoria,com de manera =
de jugar,ja que s,ha =
trobat davant equips ==
molts forts.També hem =
conversat amb 1,entrena
dor de 1,equip,Antoni =
Vidal.
—Toni veim que les co--
ses no van 	 molt be5,o en

S.Jaume—Alar6 cara és un poc prest ==
Marratxf—S.Jaume 	 0-12 per ser pessimistes?
S.Jeume— Sellista 2-1 —Es un poc prest,perquè
R.Llull— S.Jaume 	 0-3 els al.lots els ha ven-

—El lloc de 	 classifica- gut de nou sa categoria

ci6 és la del segon em- —Quin dels problemes ==

patat amb 8 punts amb que tens és el qui afec

el Lloseta. ta més a la plantilla .7
—Es'indubtablement,e1 =

ton i	 marget canvi de categoria.

fcrmacio 	 cels	 alevins d2
	 l'any oassa'-
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Segueix la irregulari-
tat en el primer equip
del C.F.8inissalem.
Els resultats aconse--
guLts fins a hores d,a
vui,han estat els se—:
güents:
8INISSAL— 3-2—CONSTANC
SOLLER — 2-0—BINISSAL
8INISSAL— 2-0—ESPANYA
S.MAHON — 4-0-LBINISSAL

El que hem de destacar
,com a nota negativa ,
és que el Binissalem ='
no ha marcat cap gol =
dins camp contrari en
tot el que duim de lli
ga,cose que comença a
preocupar.
Per altra banda,Xisco=
Riera,pareix haver tor
nat trobar Lt eficbcia=
rematadora,i du ja en
el seu haver,sis gols.
Bauz4,cedit del Mellor
ca,pareix idbneu per
repartir el joc anel
centre del camp,jugant
en Monterde darrera.Un
altra punt,és la porte

toni vidat;entrenador
dels infantils
,-En ses evolucions dels
al.lots,sels nota quel-
que cosa del passat en-
trenador?
—Si,molts han vengut ==
amb molts idea.Els hi =
manca ffsic i forge.
—Noms dels al.lots?
—8ibi,Pons I,Pons I1,3o
an Carlos,Ferrer,Oela--
cio,Gual,Ramis,Perez,Vi
cens,Carrasco,Morales,=
Vallespir,Homsr,Verd,Go
nzalezOorrés,Llabfés y
Servera.
—Vegent els equips ri--
vals,quines asoiracions
manteniu?
—Conservar la categoria
—Com veus el nivell d,—
arbitratge dins la cate—
goria infantil?
—Fatal i sense comenta-
ris 	 . trnarget

RESULTATS

Manacor—S.Jaume 4-0
S.Jaume—Espanya 2-2
Sallista—S.Jaume 7-0
S.Jaume —Llosetenc 0-2
Art4 	 —S.J,ume 2-1
S.Jaume —Poolenc 2-3
S.Jaume —Olimpic C-8
Campos 	 —S.3aume 2-1

NOTA en les properes
edicions de ROBINES;
informarem dels demés

equips del club

SANT JAUME

C.F.BINISSALEM	
ria,ja que ni Bujosa a
caba de convencer,i Pe—
dro Ferrer,confia més
amb Zubieta,apoiat pel
fet de que es Sub-20 .
Pert) aixf i tot,s6n be
stants els aficionats=
que creuen que la por-
teria està mal coberta
,puix 1,evident insegu
retat de Zubieta se
nifesta a molts de mo-
ments del partit.
Un altra noticia és,
que s,ha fitxat al ju-
gador—extrem—,Rosselló
,sub-20,i fill de pa--
res binissalamers,enca
ra que visqui a Ciu--

tat.Sort,Rosselló I.

PEL PROPER MES

I ja per acabar,aquest
mes,s,haurá d,enfren--
tar als seguents equips
Ciutadella,Porreres,Po
rtmany,At.8aleares,i =
Poblense.0ificils par-
tite aquest mes.

E • .... RIS,..,....f...;

_

•
FUTBOL•
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les il.lusions de seguir
,ha estat mon pare. •
-Rebs cap subvenciá o a-
juda económica?
eCap ni una.pesde desplg
çaments,fins a vestuari,
el me tend que posar jo
• club el que pose, és
1, entrenador.
-I la federació d,atla--
tisme,quina opinió te mg
reix ?
-M,astim més no comentai
ne .
- Toni,canviem de tema
,quines són les aspira-
cions que t,has propose-
des per aquest any ?
-Crec que puc revalidar=
fora passar pena el ti--
toi de campió de Balea-
res.Ara,pens que puc fer
sa mrnima-cosa que te
ruiria per acudir eis
mpionats d,EspaAya .
-I ja per acalcar,Toni ,=
voldries air ras anb es-
pecial per la nostra re-
vista?
-Si.H,agradaria que se

domentás molt més sotig
tisme,sobretot a 6inissa
lem.Crec que hi na massa
oficinistas.
-Es ben ver,Toni. Sort 1

TON: PUL
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TONI ADAN ROSSELLÓ ,CAMPId DE
BALEARS DE DISC I PES

Toni, Adán Rosselló Fa--
rrer,de ca,n Masset, 'es
el campió da Balears de
llengament de disc i de
pas.A més a ¡rigs de ser
record-man da Salears ,
de llançament de disc .
Antoni,de 17 anys d,e--
datopart dels 1,33 qua
macei x i eis 105 kilos=
que eese,compagina el =
seu trecall amb unas Aa
ros d,entremament í prg
paració f'Isica-etlética
ais veepree.:-J,aqur que=
nzguem de resaltar la =

A. . seu es-
eeticaciS de cap

an aquesca eepac!_alLtet
espertiva.

-Conta-nos el que fins
ara dUs guanyat ?
-L,any passat vaig fer
c'ampici de Balears de
disc, a San Fernando..-
quest any he quedad cam
pió de Balears de disc,
i de pes,apart d,esta--
blir npu record de Bala
ares en disc.
- que ests ara el re-
cord?
-L,anterior record-juvg
nil-,feia deu anys que
estava amb 38,32.Araiest
any,jo 1,he superat,
1,he deixat en 39,42m.
Ts diré que en proves =
personals-extraoficials
-_,he passat els 40 me-
tros.Paró al no ser ofl
cials,no han comptat ==
com a record.
-1 de pes,qué ?
-Vaig tirar 11,70 mts
tamos vaig quedar pri--
mer,perá no vaig alcan-
çar el record que está=
per davés 12 i pico .
-64 Toni,quan i com en-
trenes.
.-Are precisament fa pod
que nem començat de bel
nou .els entranements.m,-
entren tres dies an la=
setmanadurant dues nores
eiries en el palau d,eg
ports de Palma.Els exer-
cicis que fsig,eSn 303r2
tot de trotar,exp---=
de orages,técniques,etc.
Oe professor aquest any
tenc en Cominc;uez,tamsó=
de,ni=iS d,atietisme.
-I sa persona qua més
creus que t,`73 ajudat ?
- ,11 qua sempre m,na do--
na t méa anis i enfortit



L'ENTREVISTA

—Com va ser la vostra=
infantesa?
—Jesds,com sa de tot--
horn !...
—Perb,me podeu dir de
qub vos ne recordau ==
més ?
—Com era el Binissalem
de llavors ?,com .eren
les seves gents ?
—84,Jo tenia tres ger-
manes,i dos germans.==
Les dones anaven vesti—
des de pageses,i les
pines duien vestit amb
calcetins,qualque vega
da un de cada color.er
poble era més tranquil
—A quans d,anys vares
començar a fer feina ?
—An els vuit,vaig es--
tar de teta a ca,n Pe-
re Seda.De més gran es
tava llogada a ca,n Sa
bater,perb m,en vaig =
deixar aviat,perqub ha
via de guardar la see—
nyora Avia,tot el dia,
i jo,sempre m,en volia
anar.Si la senyora ==
avia anava a s,hort,la
s,en duien amo es ca--
rruatge,i Jo també hi
anava.

A CA- ELS SENYORS

GELABERT

—No,era sa padrina de
Donya Teresa
—Vos,la devieu conei--
xer a sa dona de Don =
Llorenç Villalonga ?
—Oa ho crec !...,com--
bregaren' clegades,perb
ella era rica,i jo po-
bra.
Descrés - de fer feina a

ca,n Sabater,me vaig =
posar a fer Posetes de
plata, compondre figues
,xepar albercocs,... ,
i de casada,vaig estar
llogada 15 anys a ca,n
Ferrer,dins la casa.
—Quins temps eren mi--
11ors,Tonina ?
—Nosaltres viviam com=

a reines,llavors i ara
també.LLavors,amb sis
reals,estaves més con-
tenta que ara amb mil
pessetes..., no ho ===
creus ?.
Ara,que ses malalties=
eren més males de cue-
rar,i sobretot pes que
no tenien doblers. Ma
mare,va agafar una peu
mcnia,vbrem prometre =
que si se curava aniri
em a la Sang.Se va cu-
rar,i %Aram partir ben
dematf cap a Palma,amb
un carro.Ma mare va po
sar el menjar dins una
panera,jo qui era la
major,la duia.Res, que
entram dins la sang, i
hi havia soldats ben
formats,un me "pistava
",i jo me pensava que
ho feia oerqub li do--
nbs sa panera.Jo deia=
a mumare:"Aquell sol--
dat mos vol prendre es
berenar"...Mumare me =
va fer callar.

RECORD'ANT ELS

DESET ANYS

—Cub feieu els diumen-
ges i dies festius?
—Jugavem,cercavem qual
que casa on haguessim=
romout un plat amb di-
buixots,agafbvem un vi

MADO TONINA VERRETONA-88 ANYS

MADO ANTON I NA ;

88 hermosos anys de

records i vivencies

Avui hem anat a veure=
Mad6 Antonina Verreto

—
na,com tantes vegades.
Però aquest pic,no era
perqub en; contbs la =
vida del nostre poble,
sin6 la seva prbpia.==
Els seus 88 anys, ben
duits,no ii empedeixen
recordar els seus tams
més vitals,perqub Na=
Tonina,com la coneixem
familiarment,ha viscut
la vida amb moita d,in
tensitat.E1 seu xerrar
tranquil i paussat,s,—
ha convertit aquesta =
vegada,amb emctiu i a-
aolescent.I 4s que no
era per menys,ella tor
nava a reviure cadas--
qu,un d,aquells mcmens
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ri Fi S NOSTRES_ PADRINS 

ELS ANYS HAN PASSAT...

dre de color,i miravem
es testet pes vidre.
Quan plovia,sa padrina
mos feia una pepeta de
pedbs,i estbvem encan-
tats.
—I quan tenieu deset o
devuit anys ?

—En aquesta edat, els =
diumenges,fent una vol-
ta anbvem fins en es mo
11 des Cos,despr6s ests
vem un poc damunt es Pi7
rtal,quan començava 	a
fer fosca,mos feien en-
trar a ca nostra.
—I quan vos veieu amb
els altres joves del po
ble?
—Ja venien !..., quan=
anbvem a missa,a les ==
vuit i mitja,a sa sorti
da,faiem una volta i ja
ho crec que ells ens ve
nien a darrera.

HOMO COMPRANT   COLS  

—Com vareu consixer el
que va ser el primer vo
stro homo ?
—Un dia eram a comprar=
cois a sa plaga,i n,An-

sfs se ve acostar,va ==
comprar dues cols,i men
va regalar una.Aixf ens
coneguerem.Perb el pri-
mer Jove que vaig acom-
panyar era un altre,que
va morir d,un cop a sa
cams.
S,altre,N,Ansfs,un dia
que anarem a Lluch, se
va berellar amb 9,91.10
ta,i des cap de no mas-
sa temps mos posbrem a
festejar,i ens casàrem.
Als 58 anys vaig quedar
viuda,i despr6s de deu=
arys me vaig casar amb
es meu cunyat.

TRISTS RECORDS

DE LA: GUERRA

—En aquest carrer,(Ra--
mon Llull),hi havia sa
taverneta,on s,hi reu--
nien tots els socialis-
tes.Quan va estallar es
moviment ets socialis--
tes,s,en havien d,anar=
tots,en camions,a reu--
nir—se amb als dells al-
tres pobles j preparar=
un alçament.

.E1 s,endemb, va
venir una veinada,i me
va dir:0h Tonina,hi ha=
falangistes! jo
li vaig dir,qub 4s aix6
?...Me pensava que eren
uns animals.M4s tard,==
vaig passar per davant=
la sala,perqub voila sa
ber que eren els falan-
gistes.

Tothom ho va passer !.A
vegades,els falangistas
dins catava reguissaven
tot el que volien .
—Eren molts,els que
mataren a 3inissalem ?.
Si ho eren 1.E1 meu ger
m4 Francesc,feia de co-
brador d,un autocar, i
un dia va dir a mu ma-
re que cercaria una al-
tra feina o feria el ==
qub fos.perb no podia a
guantar es veure ses r7
netes planes de marts. —
I quen va acabar sa gua
rra,molta de misria !.
—Oub,i que Ja acabam ?
—51,ja hem acabat madt=
Tonina.

x m
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La noticia s,és produr
da durant aquest mes
Els regidors socialis-
tes,Marti Verd,Lloreng
Reus,Joan Rosse116, i
Antoni Pol Nicolau,di-
mitiren 	 de tots els
cArrecs que tenien din
tre les comisions de
treball de 1,ajuntament
El PSOE,convoc5 una ro
de de premsa el dissal7—

te dia 22 en el local=
del PSOE .La roda de =
premsa,fou donada pel
secretari del PSOE,Da-
mib CAnoves,i el regi-
dor "dimisionari",Joan
Rosse116,representant=
als altres concejals =
socialistes.
Abans de tot,s,ens d6-
nb a cadasqun dels mit
jans informatius,dues=
fotocboies de dos pro-
jectes,tots dos sobre=
la prolongagi6 del ca-
rrer Rectoria,enllaga-
ment c/Sant Ignaci,si-
guent un d,aquests pro
jectes el promogut pel
PSOE,i 1,altra per UCD
e Indeoendents.La roda
de premsa,estigué cali
brada tot el temps,amb
els tirs apuntant cap
a UCD,i en especial so
bre el regidor Tomeu =
Salom,president de la
comissi6 de "Vies i o-
bresi".

RAONS DE DIMISIO

Vegem primer,emperb ==
els punts que els han
conduits a dimitir:
A)L,Ajuntament de 3ini
ssalem šs 1,ajuntament
més incompetent de Ma-
llorca.No s,ha fet res
de res.E1 secretari de
0SCE,Damià CAnoves,a--
testigua que el presi-
dent del Conse11,0.0e-
rcni Aloertf,afirmb ==
que el que s,ha fet a
3inissalem,és minim, i
que el ncstre actual =
Ajuntament és el més

moments de la roda de premsa celebrada a
local del P.S.C.E.

EL P.S.O.E.,EXPOSA LES RAONS
DE LA SEVA DIMISIO

incompetent de Mallor-
ca.
8)S,acussa a UCD de ==
que retrasa les peti -
cions que els socialis
tes fan,i després de
demanar-les ,les enfio
ca com si fossin esme-
nes presentades per ==
UCD.Exemples concrets:
Ambulbncia(Fa quasi un
any,e1 regidor Toni Ni
uer,diu que s,ha de de

manar una ambulbncia,i
ara,As un regidor dUCD
el que la demana ano -
tant-se el punt i la =
medalla)
C)E1 batlle s,ha d,apo
iar damunt el secreta=
ri.Tot s,apoia damunt=
la burocrbcia de s,aju
ntament.

D)No s,han cumplides =
les coses aprovades. =
Toltes coses que han =
estat aorovades no s,-
han duites a terme:
Desde guarderia infan-
til,instalació papere-
res,termos,asfalt ca--
mins,asfalt carrero ,de
pueadors,colocsció de
senyals de trific,ac--
tes culturals,00lleti=
d,informació municipal
.Tot 31)(6 1 més s,ha =
aorovat i res s,ha fet

LES COMISIONS

NO SE REUNEIXEN

Les comissions no 9 se
reuneixen.E1 poder exe-
cutiu el té el batlle
i les comisions poca co
sa que fer tenen.La co=
missió que més vegades=
s,ha reunida no ha so--
brepassat els tres pics
Les coses se fan"per co
nsenso propi" entre con-
cejals.Per no anar mês
enfora, per exemple,d,es
ports,e1 president era
en Marti Verd,i conca--
jais d,UCD han anat de-
manant coses fora reu--
nir ni dcnar part in--
citas a ses comisilL„ .:s.
A nivell d,00res,igual=
,en Tomeu Salom,i en Ga
brial Capellg,s,han reu
nit infinitat de pics
fora avisar a PPartf ==
Verd .Després han vingut
els enfrentaments.

'POLEMICA

OPERTURA. DE CARREFE;

-I com a darrer punt,e1
que ha colmat la nostra
pacibncia,na estat el
pleno extraordinari de
dimars dia 19.
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—S,ha tingut totalment
desinformat al regidor
d,obres,Marti Verd, ja
que Tomeu Saiam i Cape
114,han contactat amb
veinats ,sense informar
de res al PSOE.UCD i=
indepentents,han nego-
ciat a espatlles del =
QS0E,tenguent desinfor
mat a Marti Verd del :
que succeia.Fent—lo a
la seva manera.

HAN COACCIONAT

ALS VEINATS

cantons del c/Sant Ig-
naci.La dimisi6 d,en =
Marti Verd,va culminar
el dia 6,quan va veure
que el concejal Salom=
havia venuda ja sa pe-
dra de la façana de ==
Ca,n Magrana al "Apote
cari" ,propietari de
ca,n Marrotja,per 150.
000 pts.Amb aix6,Salom
demonstra que anava en
contra del seu Ajunta-
ment.Tomeu Salom,4s ve
ritablement el batlle
fa i desfa a la seva ma
nera.Salom no ha benefT
ciat a s,ajuntament. Es
incompatible que un pro
fessional de s,obra,es-
tigui com a president =
d,obres.

D'AIXO SEN APROFITEN

UNS PARTICULARS

lAixi com s,havia estat
deu anys fora obrir—se,
are no era necessari ==
fer—lo amb 4 dies,i mal
fet,fora respectar els
4 cantons.0,aix6 s,en =
aprofiten uns particu-,
lars,UCD,nom4s ha mirat
les convenibncies de la

PROYECTO S .0. E

EL P.S.O.E.,EXPOSA LES RAONS
DE LA SEVA DIMISIO

Segons el projecte
del PSOE,aquest edi-
fici,ha de demolir -
se,per donar lloc a
1,opertura del carre

Hi ha hagut la Ilei del
silenci.Els interessats
,UCD—Independents, han
forçat als veins del ==
Clot d,en Vidal,enllapo
lint—los diguent que ==

obres s,havien de fer
durant 1,exercici del
80,perqub s,havia d,a-
prcfitar la subvenci6=
de 1.600.000 pts,tot =
de cop,depressa,quan =
feia 8 6 9 anys que ai
x6 s,estava mirant,i
no havien aclarit res
mai,i posant s,excusa=
a la vegada,de que si
havien d,anar per la
llei,i espera les nor-
mes subsidibries,n, hi
hauria per un pareil =
d,anys.

Han coaccionat als ve
mats fent—los escollir
el seu projecte,argu--
mentant que la casa de
ca,n Tir6 de Ses Bo--
lles,és d,interbs arti
stic,quan preguntant
al Ministeri de Cultu-
ra, ens ha respost,que
1,unic monument artis-
tic de 3inissalem 4s =
1,església .
Els veins,embullats,di
gueren:"Que sigui deci
ssi6 de s,ajuntament
—S,ha discutit i treba
hat fora tenir en con
ta 1,alineaci6 dels 4

Projecte presentat pel PSCE.Com veim,no s,ha
de tocar per res 1a finca de ca,n Magrana,spls
surt Toe ,-judicada,la de Ca,n
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GASTOS
A; Aportacions terrenos:  

Ca,n Magrana: 222,70 m2
175,35 m2

Ca,n Marrotja:386,11 m2
3isell : 16,26 m2

x 3.000-ots 	 668.370,00b
x 4.000-ft : 701.400,00M
x	 :1.158.330,00s
x 3.000-11s : 	 48.780,0 0s     

Total terrenos 	  2.576.880,0n

Aportacions de edificiacions 	 •
Pa reds tancament finques resultans:
Presupost opertura carrer

infraestructura carrer
Honoraris facultatius
Honorar 4 s pericials
Minuta plane topogrIfic

267.212,00
824.640,00
545.103,00
883.445,00
152.029,00
100.000,00
20.000,00

Total gastos 	 : 5.197.280,-4 ls

RESUPOST DEL PROJECTE
ELEGIT PER LA PROLON
GACIÓ C/ RECTORIA

El projecte aprovat,con
sisteix,amb la prolonga
ci6 del carrer Rectoria
,que desemboca en el bi
sell que se formarb amb
els carrers S.Ignaci i
Mestre R.Morey.E1 tra--
cet d,aquest carrer,dis
currir1 pel que un dia,
foren finques de ca,n =
ragrana,per desembocar=,
el C/S.Ignaci,per la fi
nca de ca,n Marrotja.
Per desarrollar el tra-
gat,serb menester proce
dir a 1,enderrocament

de la casa de ca,n Ma--
grana,aixf com les pa--
reds amitjeres de les==
dues finques,i les pa--
reds de tancament poste
rior.E1 carrer,serl de
8 mts d,amplbria,amb a-
ceres de 75 cms.
-Les aceres se realitza
ran de pedra natural,re
matades est) bordillo re—
guiar de 10 cms.
-El carrer tendr una .
elevaci6 de pendent del
2% per a facilitar 1,e-
vacuaci6 d, algues .

INGRESSOS:
Subvenci6 de 1 ,estat
Subvenci6 del Conseil
Cuota a pagar entre Ca,n
rarrotja i ca,n Magrana
Der contribucions espec.:

Total ingressos

1.210.000-k-
423.400

383.445-)s
2.680.335-Db

5.197.280-Rs
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gent del Clet d,en Vi--
del,del reste del poole
no s,ha tingut en conta
Hi ha molts de omissa-
lacere que estan m con-
tra d,aix6 .

1M PUGNAC IONS

El PSOE,farb la cansa -
caenta impugnaci6,i les
oportunes incursions.Se
faran unes fulles expli
catives que s,entrega-7
ran a la gent,per a im-
pugnar el projecte,i es
cercaran firmes.
A partir d,ara,farem o-
posici6.I si arriba el
cas,proposarem una"mo--
ci6 de censura" contra=
certes actuacions.

ANUNCIAM,
que pel proper mes,
tenim preparat un am
ple reportatge sobr7
EL QUE HA PET EL NOS
TRE AJUNTAENT,AMB 7
AQUEST ANY I MIG QUE
FA QUE ESTAN AL FRON
DEL PCBLE.
Ad.:d mateix,resum de
tots els acords i a-
ssumptes realitzats,
amó aquests 18
mescs de mandat.

Llegesqui

REVISTA ROBINES.

EL P.S.O.E. ,EXPOSA LES RAONS
DE LA SEVA DIMISIO



can marrotja

c/rectona

o nou car rer
car magrana)
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VERSIO DE U.C.D., SOBRE LA
POLEMICA I LES ACUSACIONS

A les anteriors pagines,
com heu vist,hem dcnat=
ampla informaci6,de 	 la
part acusadora,PSCE.
RO3INES,—volguent—ser en
tot moment,imparcial, no
ha volgut caure en 1,e--
rror d o escoltar sols
una Panda i estancar—se=
en unes soles declaraci-
ons,i ha volgut saber
les dues parts.Per aix6,
hem volgut saber què res
ponia _ UCD davant 	 les
acusacions socialistes
I la veritat és que les
coses difereixen molt ==
del que asseguren els so
cialistes,pel que podem=
veure,UCD,desmenteix ro-
tundament aquestes acusa
cions,i a més a més, ho
fa constar amb proves.
Cercant la manera de po
der averiguar la veritat,
creguerem que no hi ha--
via persona més indicada
per a respondre,que el
tinent d,alcalde de la
vila,Tomeu Salom,Pompa
al mateix temps,presi---
dent de la Comissi6 d,0
bres,ja que el problema=
principal de les dimisi-
ons,arranca desde un as-
sumpte relacionat amb a-
questa comisi6 .

TOMEU SALOM,

PUNTUALITZA

Esccltarem el que ens
digué el Sr Tomeu Salom
,que desmenti amb pro —
ves les falses acusaci-
ons del PSCE,sobre el =
que diuen "S,ha fet d,a
magat",i no s,ha tingut
en campe per res a Mar-
ti Verd.
Les proves i desmentido
res acusacions,estén a-
qui
Les actes de 1,ajunta--
ment,recen aixi
"Amb pleno ordinari,amb
data del 9 de Febrer 80
,i a proposta del Sr Sa
lam, s,aprov per unan!
mitat 1,opertura del ca
rrer que enlaçaria eT
carrer Rectoria amb C/=
Sant Ignaci.A un al —
tre pleno,13/4/80,i a
proposta del Sr Sal=
s,aprova per unanimitat
s,incluiment en el Pla
d,Obres i Serveis del
Consell Interinsular =
de Mallorca,la prolon-
gaci6 del C/Rectcria .
El dub és clar,és que
per unanimitat se va a
provar dur endavant

projecte i demanar les
suovencions,saoiguent=
que si se concedien a-
questes suavencions,s,
hauria d,anar a nego--
ciar amb els propietal.
ris de ca,n Marrotja,i
de ca,n Magrana,per ==
les oones,ja que hi ha
via d,haver entendi---
ment per les dues pars
(I aqui se va anrovar=
per unanimitat,sabi --
quant el problema en
que estavem sotmessos,
i ningd va trobar res

INFORME DE

LA SUBVENCIO

Seguirem...En aleno or
dinar! del 7/X/8C,i en
motiu de que el Sr Sa-
iam jurtament amb el
secretari de 1,ajunta-
ment anaren a demanar=
subvencions al Conseil
,per 1,equip contrain-
cèndis,e1 regidor i el
Secretari,foren infor-
mats—no oficial—, que
de les 3 obres que s,—
havien demanades suove
ncions al Conseil, per
1,any 80(recordarem:Re
forma Cementeri,Polies
portiu,i prolongament:

./
PROYECTO U.C.D.
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i anomenat"Ca,n T1r6 de
Ses 3olles ",o " Ca,n =
rarrotja".
En vistes en aquest a--
cord,se va nombrar a la
Comisi6 d,Obres,perqut=
negocis amb els oropie
tris dels inmobles afe—
ctats al objecte,i que
en un breu plagoe po-
gués donar compte de la
gesti6 realitzada.

MARTI VERD HA ESTAT

A TOTES LES

NEGOCIACIONS

La comissi6 d,obres,com
posta per:Marti Verd,3T
el Capell i Tomeu Sa-
lom,-ja que el Sr Miguel
3ibiloni no pogué assis
tir-hi,antrem el dia =
11 d,octuore a la finca
denominada ca,n Valles,
on negociarem amb els
propietaris de Ca,n rvia-
rrotja.Aquests senyors,
amb aquesta alternativa
,ens digueren que no e2
taven disposto a nego--
ciar,ja que considera--

	NIA

carrer Rectoria ),e1 =
Consell,havia decidit=
subvencionar aquesta =
darrera,amb una xifra,
aproximada a 1.600.000
pts.En aquest pleno de
7 d,octubre,"vaig tro-
bar que era el meu deu
re informar als restas
membres de s,ajuntament
del que m,havien dit.I
aixi ho vaig fer",co--
menta el Sr Salom.Perb
vaig fer notar,que per
poder reore aquesta ==
subvenci6,havia d,in--
cluirse en el Pla d,0-
bres de 1,exercici de
1,any 80,pel que agues
tes obres,havien de ==
ser contratades abans=
del dia 15 de Desemore
d,aquest any.Per aquest
motiu,i perqut no se po
gués perdre aquesta sub
venci6,en aquest pleno,
on assistiren un nutrit
grup de gent del clot =
d,en Vidal,vaig expli--
car lo de s,anomenada =
subvenci6,i se mostra--
ren tres alternatives o
avantprojectes al Con--
sistcri,i als anomenats
veinats,per a decidir,=
quin era el més aconse-
jaole,per dur-ho a ter-
me. Es va suspendre la =
sessi6 durant 20 minuts
,a fi de que els verns,
I la Corboraci6,pogues-
sin decidir quin s,esco
llia.

RESPECTAR CAN TIRCÇ

Reanudada de bell nou =
la sessi6,es va acordar
optà per 1,alternativa,
avantprojecte,que uni--
ria la prolongaci6 C/Re
ctoria,amb c/S.Ignaci
de manera directa amb =
el que es refereix a la
desembocadura del C/San
Ignaci,i respectant 1,e
tifici considerat d,in-
terts artistic existent
al Carrer Calvo Sctelo,

VERSIO DE U.C.D. , SOBRE LA
POLEMICA 1 LES ACUSACIONS

Tomeu Salom,president
de la Comisió d,obres,
afirma que Martí Verd
ha estat a tot el procès

ven que no era factible
un entendiment,perb si
ens digueren que volien
negcciar i mirar d,anar
a un acord amb 1,alter-
native que el Sr Salom=
havia presentada a prin
cioi d,any a un pleno.
Perqut nosaltres matei-
xos veoessim allb que=
deien era factible,ens=
convidaren a que al s,-
endemb diumenge dia 12
,anIssim sobre "el ter-
reno"per a donar-nos
compte de que el que de
ien era factible.Hi an
rem els 3,(Verd,CapellT
i Salom),que per cart,
plovia un poc,ipostrem=
estaques,aproximadament
per on se podria obrir=
el carrer.Incl6s, s,ens
va obrir la cotxeria ==
pcsterior,i els tres,==
ens ftrem una idea apro
ximada de que,efectiva-
ment,aquells senyors,du
ien la ra6 dedins. Di-
querem que informariem=
d,aix6,i que onze dies
després,divendres dial7
,ens tornariem veure.
En el darrer ple,s,ha--
via acordat que aoans =
de cridar i fer que els
propietaris de ca,n Ma-
grana,residents a 3arce
lona,se desplagassin ,
convendria haver nego--
ciat i arribat a un a--
cord amb els propieta--
ris de ca,n Marrotja,ai
x6,per evitar desplaça-
ments i gastos innutils
Diré amo aix6,que el se
nyor Joan Rosse116, va
posar un nP d,ordre da-
munt aquesta alternati-
va,diguent que estava =
O4.
34,com hem dit,ens tor-
narem reunir amo els ==
propietario de ca,n Ma-
rrotja,l arribarem a un
acord en preus de terra
no,traçat,oreus de pa--
reds amitjeres,i record
per malantesos,qtJe
ti Vert ni era prcsent
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NEGOCIAT ANI13 ELS

SENYORS DE

CAN MAGRANA

En vistes d,aix6,se va
cridar als srs propieta
ris de ca,n Magrana,qu;
se desplaçaren desde Be
rcelona,arribant aquf
el dia 4 de Novembre .
Després de que arribas—
sin els senyors de Bar-
celona—mare i fill—, se
va enviar a cridar a n,
en Marti Verd,que se
trobava tregallant en =
el Cementeri,i fou avi-
sat pel municipal d,a1—
questa Corporaci6 , D.
Francesc Pol.Aixf ma --
teix,fou avisat en Cape
11A, que comparegueren=
tot d,una.En aquesta 12
reuni6 del dia 4,se va-
ren acordar molt poques
coses,ja que els senyors
de 9arcelona,abans d,en
trar en negociacions
volgueren saber el que
aproximadament ten ---
drien que pager per con
tribucions directes ,una
vegada obert el carrer,
quin tant per cent els
podria quedar edificable
,i en vistas d,aix6,a--
cordlrem els allà reu--
nits,que al dia segUent
,dia 5,ens tornariam re
unir el vespre,i ja que
seria tar,anariem a so-
par plegato .A1 hora ==
convenida,serien les 8,
més o manco del vespre,
ens reunirem a s,ajunta
ment,i estiguerem nego-
ciant,ells estirant cap
a la seva banda,i nosal—
tres cap el bá del po--
ble,fins que arribarem=
a un acord en quant a
tragat,preu per m2 des
metres de la part poste
nor de 1,aoificaci6,
tamoé pel preu de ML de
pared de tancat,etc. En
la dnica cosa que no ==
ens Posrem d,acord j =
no ens avenguerem,fou =

lateral,i aixf contri-
buir a 1,estbtica de la
casa.Vaig afegir,que es
propietaris de ca,n Ma-
rrotja,estaven disposts
a donar 150.000 pts per
la pedra,cosa que cai--
gulé bé ales senyors de

ca,n Magrana,ja que fel
en comptes només esti-
rar 138.000 pts mês .

VERD

DES'CO-RTES

I va ser en quests mo--
ments,quan el senyor Ma
rt.! Verd,amb 1,extran71
sa de tots els allà reu
nits,s,aixecà i agaf
portal sense ni tan
sols despedir—se dels

senyors,(mare i fill),=
de Ca,n Megrani,ni
ningd .Consider que és
un fet de molt poca Ati
ca,que un membre de la
Corporaci6 faci a una
gent vinguda aposta de
Barcelona per a negoci-
ar,i amo la qual en es-
pai de tres reunions,
que es pot considerar =
més de 12 hores,junts
no hi havia motiu per =
fer—lis aquest desaire.

Arrels d,aquest fet, me
vaig enterar,que una ho
ra després d,aixf,Marti
Verd havia prqsentat la
dimisi6 de tots els cé-
rrecs,ja que en tot ha-
via estat d,acord,manco
en que els senyora de =

VERSIO DE U.C.D. , SOBRE LA

POLEMICA I LES ACUSACIONS
amb el preu dels que ==
calcularem 171 metres
que sdn els que perta-
nyen a la casa edifica-
da,inclds el nebot d,a-
quests senyors,que hi =
era present,l,arquitec-
te Sr Llorenç Bibiloni,
ea dir que els metres .
a 4.000 pts estarien bá
El cas, As que en un ti
ra i amolla,no poguere7
acabar el tracte,i com
haviam deixat dit ja el
dia abans,anNrem a so —
par,precisament al Ce--
lier Sa Vinya.Martf
Verd,tamb6 hi era.Esti-
gué a totes les ne§ocia
cions que se feren.
Quedarem que ens veuri-
em al s,endemà matf 	 a
les 9 a s,ajuntament, =
per tornar xerrar i ne-
gociar.Aquest matf,ens=
tornarem reunir tots,Sa
lom,Verd i CapellA, amb
els propietaris de ca,n
Magrana,a más da ser—hi
,e1 nabot Arquitecte de
ca,n Magrana,e1 batlle,
i el secretari de la Co
rporaci6 .En un princi:
pi,la propietat ens de—
mane que aquests 171 m2
se paguin a 4.500 pts
al que nosaltres contes
tarem que era impossible
arribar en aquesta quan
tia.A base de regatejar
,arribàrem a un acord ,
de pagar—lis a 4.000 pt
,pert) els senyors de ==
ca,n Magrana,se queixa-
ven ja que un pit trets
els comptes, calculaven=
que treurien unes Cent=
Trenta vuit mil pts más

aqui va ser quan jo
vaig sortir a cam/ 9 i ==
vaig dir que eix8 esta-
va solucicnat,ja que es
senyors de ca,n Marrot-
ja estven interessats=
per comprar sa pedra de
la fagana,ja que els in
teressaria comprar la=
oedra,peroub una vegada
desmcntada,00der—la co-
locar a la seva facana=
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ca,n Marrotja comprasin
les pedres,per un preu
de 150.000 pts,més unes
50 6 60 mil més que els
costarà 1,haver de sal-
var—les i la seva poste
nor colocaci6 .Consi-17
der que és un preu ele-
vadfssim,si me tenc que
fundar en les paraules=
del mateix Sr Verd, que
digué abans d,acabar la
negociaci6.Va dir que==
ell havia fet una gesti6
a travers d,un oicape--
drer,i que havia valora
des aquestes pedres en
unes 20.000 pts.

DIA 19
Com hem dit,desde el
dia 6,en que dimití el
senyor Verd,fins al ==
pleno de dia 19,ja ha--
viam dimitit tots els =
demés del PSOE.
En aquest pleno extraor
dinari del 19 Novembre,
desprts- de presentar el
orojecte i pressupost =
redactat per 1,arqui--
tecte Municipal,e1 Sr =
Joan Rosse116,en nom de
tots els del PSOE,expo-
sb que no era aceptable

parexia que no esta-
va enterat de que en to
tes aquestes negocia —7:
cions que s,havien fet,
a totes elles hi hagués
estat el sr Verd,com --
pany d,equip del PSOE,i
me va extranyar que de—
marls uns informes que=
tocava estar al corrent
de tots ells,ja que en=
Mar .ff Verd els coneixia
"de cabo a fin",per tot
lo qual,vaig pensar i=
aptb per dir que "no e-
ren moments per donar =
informes",ja que canal-
derava que el Sr Verd
era quiho havia d,haver
fet.Per lo tant,vaig de
manar que no s,entrNs =
més en discusions i se
procedís a la votaci6

sortiguent elegit el-si
",a1 projecte,per un to
tal de 7 vots a favor
per 4 en contra(els so-
cialistes).

AGRA ¡MENT
I ja per acabar,vull a-
grair la bona disposi--
c16 dels propietaris de
les finques de ca,n Ma-
grana i ca,n Marrotja,=
per les facilitats que
en tot moment han demos
trat,perquè aquesta
obra tant important i =
necessNria,arribàs a ==
bon fi.Una obra que be-
neficia al poble, desde
els veins d,aquella zo-
na,escolars,i tot el'po
ble en general.Vull
mar el meu agrarment .
també,a les demonstra--
oions d,afecte que gran
nomore de veins han de-
monstrat en vistas en
aquesta obra.Aix6 ens =
ha d,estimular a que en
un futur donem una ma--

REVISTA

ROBINES

Tirada n 9 7: 300 ex
Venda ng 6: 290ex
Venda na 5: 720ex
Venda ng 4: 305 ex
Venda n 9 3: 285 ex
Venda ng 2: 275 ex
Venda na 1: 285 ex

jor agilidat e imatge =
del municipi de 3inissa
lem. Per tot aix6,seria:
de lamentar que per de-
fectuoses informacions,
o a malertesos,se crea
ra un malestar que pro-
vocás que aquestes ===
obres a realitzar se de
morassin o inclús no se
duguessin a bon fi, amb
la privaci6 del desig =
de tot el poble,! la ==
pNrdua de la subvenci6=
d,aquestes 1.600.000 rts.

CONSIDERAR
POSTURES

Per tot aix6,dembn 	 al
Grup Socialista,que re—
consideri la seva posi-
tura,ja que aquest exit
ha estat alcangat gr--
cies a la unanimitat ==
dels tres grups que ==
formam el municipi.Aixf
,ja que els mérits han=
estat de tots,esper que
retirin les dimisions =
presentades des distins
crrecs en comissions i
concejalies,ja que pel
bé del pooleols necessa
ri que treoellem urits.
I esper que el bon sen-
tit dels socialistes im—
peri.Ja ho va dir el Sr
Rosse116,que"Rectificar
és de savis".I torn a=
dir que per qualsevol =
malenTés,estic a sa se-
va disposici6 .GrIcies.

TOMEU SALOM

VERSIO DE U.C.D.,SOBRE LA
POLEMICA I LES ACUSACIONS
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tament.I aix6 es ser in—
dependent?.Se veu 	 que
el partit és el que fa
i desfa.

4)E1 PSOE,acusa que el
preu de coMpra,4.0C0
és car.I no és car, 1,—
haver acordat la compra
d,una finca que també =
s ,ajuntament vol adqui-
rir per obrir un altra=    

DE DARRERA    

LA CORTINA     

DESVERGONYIDA RODA

DE PREMSA

1)Pe1. que veim,a la ro-
da de premsa,els socia-
listes ens mentiren a
nosaltres,mitjans d,in-
formaci6.Sols varen fer
dir,"que en Marti Verd,
no havia estat informat
de res,ni havia inter--
vengut a cap negociaci6
2)La roda de premsa,es-
tigué composta,sols pel
Secretari del PSOE, Da—
mi CAnoves,i el regi--
dor Joan Rosse116.Per--
què no hi va ser present
Marti Verd,qui era el =
que més hi tenia que es
tar.Es amés,hi havia re
gidors—dels socialistes
que havien dimitit,que=
ni siquiera sabien que
s,hagués convocat una
roda de premsa.Aqui se
demonstra que Rosse116,
és el que mou el PSOE ,
i a la seva manera.
3)Com és possible que =
Llorenç Reus,estigui d,
acord amb que se tiri a
baix un monument artis-
tic de les caracteristi
ques de ca,n Tir6 de —
Ses 3olles?.No ho saben
,a1 cerqut?.Idó,ho di--
remaloreng Reus,igual=
que els demés sccialis-
tes,tenen presentada ==
una carta de dimisi6, í
si no fa el qua el grup
li ordena,queda automa-
ticament cesat com a me
mbre—concejal de s,ajun

carrer,i que sa paga el
metro d,edificaci6 a
.21.000 pts/m2.No sers =
perqub 1,opertura d,a--
quest carrer beneficia-
ría a un regidor—preci-
sament del PSOE—.Aouest
preu fou acceptat per u
nanimitat.Els del PSOE,
aquest pic no protesta-
iren.
5)Aquest mic,tampcc han
promulgat allô que tans
de pics alhora de fer=
oposici6 defenen els =
socialistes:"Protegir =
els edificis d,inters=
artistic"...Se veu que=
en hi ha que sols cre--
uen que s,ha de conser-
var segons creguin ells
.No és aixi ? .
6)La gent,ja comença a
estar censada de veure=
que el que s,est fent
és polftica de partit ,
i que primer per tot
és el partit o els inte
resscs particulars, que
el (A del poble.Perqub=
haver—se d,oposar I car
car que les coses no se
fassin.PerqtA no cercar
el A del poole i no ==
crear conflictes,i em--
brutar les coses.I aqui
no sols critic al PSCE,
sino que UCD també hi
entra en joc.Les coses
com sen.

TON I POL
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BINISSALEM

Jo visc a un noble
que és b6 de dir...
quan un el veu,
s,altra diu Sr:India!.
I tots mos saludem
en cortesia i simpatia
amb aquestes paraules,
comeng a dir el nom del
meu noble,
que té deu lletres bones
de dir,
I dues esses aficades

! per enmig:
Una 3 per començar,
que sempre es cosa bona,
una M per acabar,
que tamp és dolenta.

No dic totes ses demés,
perqub tots ja el coneixem
;i com podeu suposar,
s,anomena 3INISSALEM .

o
0

4

Si girau sa cara i al-
gau sa vista cap a les
muntanyes,veureu es cas
tell d,alard,escenari
d,amor a Mallorca i de=
sa darrera gran ofensa=
als mallorquins.
Tres personatges inten-
gren aquesta histbria =
trbgica,per una part,en
Cabrit i en Bassa,defen
sors de s,indi-OendIncilT
de Mallorce,i del Rei =
Jeume II.
Per s,altra part,n,A1 —
fons,fill d,en Pere II,
rei d,Arag6 i Catalunya
Una brega de families,
una guerra d,heretatge=
duen entre mans,en Jau-
me II i en Pere II,fills
de Jaume I, "El Conque-
ridor".
Perderen els mallorquins
,ja tan sols,mancava re
ndir els defensors del.;
Castell d,Alar6 .
N,Alfons cridb als de--
fensors del castell,exi—
gint que se rendesquin.
Qui ets tu,que manes 8
que se t,entregui es ca—
stall.
—Som jo,n,Alfons,rei d,
Arag6 i Mallorques.
—Els mallorquins li res
pongueren en befa: 	 —
—"S,amf6s se menja amb=
salsa,noltros no tenim=
altre rei fora del rei
en Jaume ".

N,Alfons,demanb qui e-
ren aquells que aix/ pa
rlaven .
—Li resnongueren:"A Jo
me diuen en Cabrit,i es
meu 	 companyOassa".
N,Alfons digué:"Qo 	 ta

u

«CABRIT I BASSA»
UN POBLE ANOMENA

joan miquel real sans

jur que per lo mateix =
que te dius Cabrit,te =
faré torrar damunt el
foc,com fan amb els ca-
brits".
—I és clar,un exercit
tan poderás com el d,A
rag6,aviat varen rendir
el Castell.I el Rei Al-
fons,va fer lo que di--
gué:De viu en viu ,va =
fer torrar en Cabrit i
en 3assa.
Xerraven sa mateixa lien
gua,els personatge d,a--
questa hist6ria,més gran
ofensa feren els cata --
lans a els mallorquins .

MIQUEL FERRRGUT
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ANYOR AQUELL ttAGRANADES DE CARRER »
Du sa granera... a deg.
ra hi ha un poc de bru-
tor.Malta brutor.
Ha fet vent i ses pa --
lles,brutor dels arbres
i papers, s,han posat =
davant caeostra... Du
sa pala també,que tenc=
que acabar de collir a-
quest fumer6...Fe—via =
que sin6s s,escamparl.
"Fe via que sinás s,es-.
camparams,escampara
s, escampara 
hquestes hermoses paraeL
les,hermoses frases, re-
sanen dintre el meu cez
vell,i com si fos un ==
cop sec d,un oratjal d,
estiu,em fan pensar: l
4s ver:Fa anys,quan jo
scls era un nin petit..
sí ,petit,quan 1,escola
encara era al meu poble
,cada madona de casa,a1
dematf,ben de matinada,
serien poc més que les
vuit,o tal volta m4s =
prest ancara,cada acrid=
granava la "aeva carre-
ra"...ri,en record ode=
el odie era més net...
nincL5 tania "aspiradora

I que caos qui és mart?'

...i que saos que ha pa
ssat...?.De bon de mat/
,abans d,anar a comprar
a sa notiga del cant:6
les veihades se trabe--
ven com se troben les
agulles del rellotge a
les dotze del migdia,
feien "sa grenada de sa
carrera"...Avui,enes, =
les al.lotes joves,estl
empagüeides de sortir =
amb grenera i oala al
carrer i posar—se a ne-
tejar,i les altres, no
les dóna la gana haver
de .fer net all; que no
4s seu,perqul és de tol
hom...No és de ningLI...

com se sao,alló que =
no 4s mau,que al neteji
I,amo si el vol... Com
enyor,com anyor aquella
xafarderia de carrer, i
aquell"du sa granara ==
que sa carrera 4s bruta
" ju sa aala que si fa

vent s,ascamT2arl".
Sí, duis—la •

Cinril

"ni super—mlquines de =

'rentar ni de granar, ni
tants de productes de =
Johnoson ni altres Ilia

pieses...pera podies RA
sturar tranquil pel ca-
rrer sense por a trepiI
jar una merda(diguias—hi
"excrementepels m4s
candalitzants).Meraa de
vs,o un poal de fens ==
que un ca en sa nit ha=
tirat per tarra.Com dic
la civilitzaci6 no era
tant avancada...peró la
gent era més unida,! ==
més fermada a la arrel=
de 1 poble; El carrer =
era de tots:L,haviem de
cuidar.Sf,cuidar i gre-
nar cam si fos catava.
ao navies d,aspera que=
la veinada de dalt te=
di .:aJ4s:%uina carrera =
m43 druta que tens I •• "

•1-ero,s1 tamps ha passat
aquellas converses =

qua soviht sentia quehU
me rentava sa cara amo=
1,aigua tIbia del mati,
Tar partir cap al cd1.1
legi,1 de aarrere ma
n55:3 ascoltava..."Si,
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SA NOSTRA
INFORMA

DE:
Aquest mes hi ha hagut
les segGentes activitats:

—Subasta de quadres,mar-
fils i antiguatats.M6s =
de 250 peces es varen su
bastar,amb la participa-
ci6 de nombrosa gent que
va acudir.Es va sortear=
una llibreta de 50.000 Fts
.Tot aix6 en la sala d,a
ctes de SA NCSTRA.

—La paga doble de pensi
onistes,aquest mes ha r e.

caigut sobre 0.8artomeu
Bestard Bestard.

—El dia 20,hi hagu6 els
sorteix tan esperat.Els
premis se repartiren ai-
xí
Congelador:Antoni Llabr4s

Garcfas

3icicletes:—Antoni Ramis
Pol

—Andreu Salom
Saletas

—Ajuntament
—Margalida Ve
114s Reus.

Enhorabona a tots.

Ott.T. sì quE
tio 	 PElto

+MOL.
kio 	 . Uø

ESTI c Sr6uR_
DE 4:4v e- st cui
uu doP

ÇAILA.Doit.

BASKET
3ona marxa duen els dos
equips de basket,tant in
fantils com juvenils.A1
moment de tancar 1,edi--
ci6,en juvenils,e1 9ini-
ssalem va en tercer lloc
,amb 10 punts.Per devant
,hi estan San J os 4 amb =
12, 1 Lluchmajor amb 12 .
En el darrer partit, les
de Binissalem guanyaren,
per 56-23,a1 Campos.
En infantils,tambe5 amo
4 punts,ocupen el tercer
lloc.Per davant,Jovent =
amb 12 punts,i San José
A, amb 8.En el darrer pa
rtit jugat aquí a 3inis-
salem,les nostres infan-
tils,quanyaren al J.Cap6
per 46-24.Enhorabona !.

CONFERENCIES PER LA
TERCERA EDAT

Hem rebut un comunicat de s,ajuntament de 9inissa-
lem,diu aixf :"L,ajuntament de 9inissalem,convida=
a tots els majors de 60 anys,a un cercle de confe-
rbncies,patrocinat pel Ministeri de Cultura,que te
ndrb lloc al Centre Social a las 19,30 dels se
guents dies:

---
Dinars dia 2:Conferbncia sobre Poesia Mallorquina,

per D.0ctavio Aguilera.
Dimecres, 10:Art en Mallorca,per D.Josep 3auz4 Pi—

zå .(Crític d,art i professor)
Dijous,dia18:Histbria de Mallorca,per D Isabel

Moll Lessenne.

Se,ns diu tamb4 que se sortetjarg un viatge entre
els assistente .

Al moment de tancer 1,adici6,diumen-

NEU • ge dia 30 de Novembre, tot el mati =
• feia neu,caiguent sobre les teulades

del ncstre coble.Poca,perb neu .

3a se sab:"Per Sant Andreu,.... neu".
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