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MOSCARI INFORMACIÓ - RECULL

IRATGES DE flGSCARI PER UN FILn.

Una imatge semblant a Ia pue podeu observar
amb varis personatges integrats en ella, se
rà un dels fotogrames d'una pel.lícula que
s'ha duit a terme durant aquest any. EIs -
responsables s6n els pollencins Rafel Bordoy
i Pere March, vinculats al cinema amateur.
D'anteriors treballs es destaca el curtmetra
Je "El torrent". Però el que més ens toca -
d'aprop a nosaltres és Ia intervenció de
gent de Moscari en aquesta pel.lícula. ElIs
s6n Maria Martorell, Macià Socias, 3aume Tor
tella i Llorenç Tortellà. El' film trata de -
l'aspecte tradicional de l'Església, i serà
estrenada a les Festes de Pollença. En pro»
pers números vos donarem més informació«

RESTAURACIÓ DEL COR DE JESÚS.

De Ia restauració del monument del
del Sagrat Cor de Jesús que vos a-
nunciavem en el n9 2 de SA COMUNA,
hem de dir que ja està llesta.S'i-
naugurà el 8 de juny amb una missa
al mateix peu del monument. La ma-
joria de gent assistí fent passeig
a peu des de el poble.

CONCERT DEL C O R D E L'ESCOLA.

El dia 14 de juny el Cor de l'Esco
Ia de Selva donà un concert a l'Es
glésia de Moscari, sota Ia direcca
de Don Josep. EIs nins participants
de Moscari són: Antoni Bennassar,
Rafel i Llorenç Palou, Macià Reba-
ssa i Llorenç Vicens. S'interpreta

ren temes populars com La Balangue
ra, Ton pare no té nas, etc. A més
hi hagué acompanyament musical amb
varietcSt d'instruments.

FESTA DE SANTA ANNA.

El 27 de juliol Moscari celebra Ia
festivitat de Santa Anna, i Ia fes
ta del Fadrí. Aquest any el fadrí
escollit ha estat en Joan Benna-
ssar (porret). La festa s'inicia a
les 10,30h. amb Ia sortida del fa-
drí i es realitzarà el recorregut
acostumat. Les al.lotes esperaran
a casa seva fins que Ia comitiva -
passi a recollir-les. El fadrí va
en vestimenta tradicional i a Ia -
ma porta una canya verda adornada
amb motius florals. Les nines duen
canastres amb flors o fruits de Ia
terra que oferiran a Santa Anna.
A les 11 s'iniciarà Ia missa ofici
aéa r<er mossèn Bartomeu Ramis, -
fill del poble. A Ia sortida del
ofici hi haurà un refresc per tot-
hom.

Nins i Nines preparau-vos ner acom
panyar al fadrí amb Ia comitiva.



— Uisto' Urt>anrsh'ca. cLe. 5e/̂ o. —
Parlar d'obres o si se prefereix damunt urbanisme és una tasca un tant complexe, ja

que intenta canvia l'imatge d'un poble d'iun''dia pel l'altre és pràcticament impossible
Jo som dels qui creuen que Io millor que es pot fer pel seu poble és intentar con-

servar-lo si éspossible.
Selva, poble amb molt d'anys, obeeix a Ia tipologia de molts de pobles de Mallorca,

carrers estrets i sinuosos, serpentetjant al voltant dun turó. Cases valentes amb fa-
çanes de pedra, temps ha que servia per acollir durant Ia temporada estivenca an'els
senyors de Ciutat i com a mostra, en tenim de cases senyonals amb els portals rodons i
les seves portes amb clavendes; i també, perque no dir-ho, tancades fa molts d'anys,
amb el consiguent empobriment i degradació pròpia del cas.

No crec que ara vos hagui de dir com és el vostre poble, perque de segur el conei-
xeu millor que jo, simplement que l'estimeu i respecteu tal com vos han donat.

I com a nostro entenim el dit: " els homes passan, però les seves obres queden".
I així és, ja que loque ferem, bé o malament, quedarà per herència pels nostres fills.
Si entre tots feim que el nostre poble sigui més agradable i més hermós, a Ia llarga,
tots ens sentirem beneficiats. Me demanareu, per ventura, com conseguir-hor Per jo molt
sentill: no intentar sortir del botador, i això qué és?, idò simplement intentar que
tot el nostre entorn, incloguent evidentment les cases, no desentonin massa unes de les
altres, respe4ant i intentant que quedin integrades dins el seu carrer, dins l'entorn
on estan.

TaI volta n'hi haurà més d'un que dirà que aixó sembla tornar una altra vegada el
temps cap enrrera, de tornar vestir al ample, jo diria que és simplement no trencar
l'estètica. El poble est&'diferenciat, volguem o no, amb les seves diferents etapes de
creixament que ha tingut: Ia més antiga, l'església i els seus voltants, després Cama-
rata, a continuació, Valella i , recentment, tots els confrontants amb Ia carretera de
Lluc. Idò bé, és simplement integrar*se dins cada entorn, encara que, com és natural,
adaptant-se a les tècniques d'avui.

també, perque no, recordar l'altre dit: "Una imatge val per mil paraules". I és, sim-
plement, conservar, mantenir i millorar, si és possible, l'imatge del poble.

****************************************************

L'UNITAT SANITARIA DE SELVA EN MARXA
Resum de les passes donades.
1.- En el plenar de dia 1 d'abril de 1985, l'Ajuntament s'addereix al Conveni de Ia

Conselleria de sanitat i S. S. del Govern Balear per Ia construcció d'un centre sanita-
ri a Selva.

2.- dia 15 de juliol de 1986, 1 Um. Senyor Gabriel Oliver Capó, conseller de Sani-
tat i S. S. de del G. Balear i D. llorenç coll, batle de selva, signaren el Conveni
per Ia construcció del centre de salut.

3.- dia 21 de juliol de 1986, el plenari, per unanimitat, ratifica el conveni i
aprova el projecte?

4.- Queda ara per adjudicar en subasta les obres per un montant de onze milions,
doscents cincuenta nou mil doscentes trenta set pesetes, de les quals, el Govern Ba-
lear en donarà vuit milions siscentes mil pesetes.

El lloc on estarà situat és l'antic "Matadero". Altre lloc no podien trobar més
que es matadero per anar-se a curar ! ! ! ! ! ! ! ! ! !.

UNA RECOMANACIÓ: ENGRASSAU LES BICICLETES I PREPARAU BE SES CAMES PER LA MARXA
CICLOTURISTICA DE DIA 9 D'AGOST, A LES 10.

SE VENDRAN CAMISETES!.



^AIWACje^ DEVERS L 1 A N Y 1.939 DFVANT ES COLOMER DE FORMENTOR

1.-Antonia Mera
2.-Mado Antonia Monya
3.-Juanita dres Colmado
4.-L'amon Jaume Gual
5.-Bernat d'es Colmado
6.-Jaume Gual
7.-L'amon Pep Llarg
8.-Aina Monya
9.-Mado Aina Monya
10.-Aineta de sa botiga
1 1 .-Palou
12.-Miquel Calet
13.-Magdalena Monya

*/

CRONICA DE LES FESTES POPULARS DE CAIMARI 1986

Dels dies 10 al 13 de juliol tingueren lloc les festes populars de
Caimari. Començaren el dijous amb el torneig de futbito, jugat entre
els bars de Caimari. Després seguí una vetlada de b a l l de bot, amenitza,
da per Ia, cada vegada més nombrosa, escola de dança de C a i m a r i , amb
Ia participació dels seus alumnes i part del nombrós p ú b l i c assistent.
Després es varen trencar olles i hi va haver una gran xocolatada.

El divendres tingué lloc el ja tradicional partit de futbito infan-
til i ale v i n entre els equips MOSQUERA F.C. i SPORTING SA VILETA;
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Aquest any es varen repartir el triomf, ja que a Ia categoria d'ale-
vins varen guanyar els de SA MOSQUERA F.C., i a Ia dels infantils
guanyaren els del SPORTING SA VILETA. D'aquesta forma, tots els segui-
dors varen quedar contents.

Una vegada acabats aquets partits, va seguir el torneig de futbito
dels bars i , al mateix temps, tenia lloc a Ia plaça de Caimari el coji
curs de d i b u i x lliure, en varies categories.

El vespre hi va haver una actuació a càrrec del grup de teatre pojpu
LAR DE Manacor, amb l'obra d'en Joan Mas, " Tocats del boll", estupen-
da obra i estupenda actuació. Llàstima del équip de so, ja que no es va
poder sentir el diàleg com tocava.

El dissabte no es va poder celebrar Ia tirada al plat, degut a pro-
blemes de tramitació del permís amb Ia Federació de Tir. Hi va haver
corregudes de joies davant Ca Ses Monjes i el partit corresponent al
torneig de futbito. El vespre vaésser Ia verbena Ia gran protagonista,
amb l'actuació dels conjunts"pASOS"¿"AMADEUS?

El diumenge, degut a Ia pluja, es varen suspendre quasi tots els
actes, inclús el " desfile" de vestits de paper, que es va fer més
tard, a les vuit de Ia tarda, quan el temps s'estirà un poc.

Això fou possible gràcies a Ia col.laboració de moltissima de gent
que amb el seu esforç ho va fer realitat.

QuLLn+o5 Zr&

D'esquerra a dreta: Miquel Femenies Cifre, Pep Rotger Mateu, Car-
les Herrera Colom, Joan Gelabert R i p o l l i Joan Mayol Seguí.

Ma Magdalena Tugores



NOTICIES

CONFIRMACIÓ

El mes de maig davers qua

ranta joves de Selva varen re-

bre a Mancor de Ia VaIl de mans

del Birsbe de Ia Diòcesis de

Mallorca, Mn. Teodor Ubeda, el

sagrament de Ia Confirmació,

juntament amb joves de Biniamar

i Mancor.

EIs joves ja confirmats han

seguit durant dos anys Ia prepa

ració pertinent, reunions i ac_

tivitats realitzades que s'han

duites a terme en un clima d'u

nió i amistat mútua.

FOC A CRISTO REI

El bosc del Puig de Cristo

Rei va sofrir un incendi que ha

gués pogut esser més de Io que

va resultar. Hem d'anar tots a-

lerta en aquest temps, i no po-

sar ni tant sols en perill els

boscos i Ia naturalesa en sí

mateixa, que ens envolta.

CONCESSIO DEL SERVEI O*AI-

GUA POTABLE.

El Consistori de Selva ha

considerat Ia posibilitat de

concedir el servei d'aigüa po-

table que es suministre a Sel-

va, Biniamar i Caimari. EIs ej3

tudis pertinents estan ja amb

estat avançat, i per aconse -

guir Ia concesió s'han interessats

ja distintes entitats d'iniciativa

particular.

JA ERA HORA!

A Ia fí el conglomerat ha cai-

gut damunt Ia carretera que ve d'In

ca, passa per Selva i arriba a CaO1

mari. El paviment ha millofcat cons¿

flerablement en comparació a ffio que

hi havia abans.

VISITES A LA TERCERA EDAT

El socis DE Ia Tercera Edat

han rebut darrerament les visites

de les primeres autoritats de Ia

Comunitat Autònoma Balear. El Prr£

sident del Govern Balear, el Gabri.

el Canellas Fons visità l'entitat

concedint 100.000 ptes., i el Pre-

sident del Consell Insular de Ma -

llorca, Jeroni Albertí, entrega, m

mitjançat les gestions de l'Ajunta

ment, 3oo.ooo ptes, per els actes

que continuament està orgaNITzant

els socis i Ia directiva de l'enti^

tat.

CONTINUEN ELS ROBATORIS

Darrerament unes quantes cases

de Selva han estat objectes dèls

lladres que continuen desitjant

molt Io dels altress. Es d'espe-

rar que quant abans millor això

acabi. —
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Acomençament dels anys seixanta s'esdevingué dins el camp de Ia música un ac6ji
teixement mai igualat, era Ia generació beat. Abans hi havia hagut diversos can- "
tants solistes i grups, principalment negres, com interprets d'un moviment, d'una
era o de diferents estils musicals, entre els quals es poden citar Elvis Presley,
Ricky Nelson, Paul Anka, Cliff Richards, Tommy Steel, Françoise Hardy, Brenda
Lee, Connie Francis, que interpretaven rock and roil, música pop, twist i blues.

L'any seixanta i dos naixien els Beatles, un grup que va donar al rock un im-
puls que ho va canviar tot una altra vegada. Foren un grup amb una personalitat
tan forta i definida que marcaren un canvi dins Ia música i dins tot un estil de
vida. EIs Beatles eren diferents, no hi havia un solista, tres d'ells cantaven.
Imposaren una nova imatge amb els cabells llargs, per increible que ara ens pugui
parèixer.

En poc temps es donaren a conèixer per tot arreu. EIs "conjunts" de joves es
posaren de moda i quasi tots els pobles tingueren el seu grup. Selva, amb l'apa-
rició de "LOS XILVAR'S" fou un dels primers pobles de Mallorca on arribà aquesta
manifestació

Tot va començar un dia de l'any seixanta i tres en el saló parroquial, quan ek
joves haviem de preparar unes actuacions per fer un poc de festa. El meu cosí Joan
Fiol sabia tocar un poc Ia guitarra i l'harmònica. Jo també Ia tocava i a vegades
ho haviem fet plegats. Pensàrem prendre-hi part. No sé per quin motiu en Joan CoIl
( nosaltres Ii deiem " Janet"), tenia una guitarra i va venir a assajar.

Com ho podiem fer per arreglar tot això . Pensa qui pensa ... ja està!, en Ja-
net farà Ia melodia, en Joan acompanyarà i jo tocaré el baix. Ja teniem un trio.

Férem uns quants assaigs, però ens faltava un que tocàs Ia bateria. Qui podia
ésser?. I si ho diguéssim a Jordi "Rosset"?. A ell, que era amic nostro des de
l'infància Ii agradà Ia idea i acceptà.

Ja podiem fer més renou. Cercàrem qui pogués tenir uns plats, un tambor i un
bombo. Total, que ens presentàrem al festival, tocarem i cantarem. Va ésser una n̂
vetat.

Això ha de seguir; pel ball de Sant Antoni heu de tocar. Això ens digueren els
qui llavors estaven a Ia Junta de Ia Societat. Esn animaren a continuar i, ja ho
crec!, partirem a Ciutat a comprar guitarres elèctriques i un amplificador. Hi ha-
via poca cosa i cara. Aquest ball fou el nostre afiançament. Amb un equip musical
molt rudimentari aconseguirem animar Ia festa.

Aquí vull tenir un especial record per l'amo en Joan "Rellotger" que ens va
ajudar i fins i tot va fer unes actuacions amb noltros.

Per millorar Ia part de veus, haguérem de cercar un cantant, un solista. A
Selva no el trobarem i ens digueren que, a Inca, hi havia un jove descendent de
Selva que sabia cantar bé. El localitzarem i l'integrarem en el conjunt. Es deia
Tomeu, des dorn de "Crito Rey"

Ja hi erem tots.

Cantant: Tomeu Cifre.
Guitarra solista: Joan CoIl "Janet".
Guitarra acompanyament: Joan Tortellà "Fiol".
Guitarra baixa: Llorenç Reus "Pericon".
Bateria: Jordi llompart "Rosset".

Ens faltava un nom. Començ'arem a cavil.lar: "Los chicos de Selva"7,"Losmu-
chachos de Selva" ?, rès, no eren comercials, i si Ii posàvem Xilvar, per allò del
nom antic de Selva?. Ens agradà. El disfressarem amb un apòstrof i una S i ja el
tenim: "LOS XILVAR'S". Resulta. Sembla un nom com anglès.



A partir d'aquí ja començàrem a sortir del poble i a fer actuacions. Tingué-
rem èxits a les verbenes dels pobles. Participàrem a festivals de música moderna
a Ciutat i'actuarem a les millors sales de festa i hotels de Mallorca. Era tant
l'entusiasme que fins i tot anàrem a Barcelona a fer una prova per actuar a Ia
televisió. Per tot arreu ens coneixien i teniem molts de "fans".

"LOS XILVAR'S" duraren uns vints anys, si bé no sempre amb els mateixos com-
ponents, ja que, per diversos motius, fou necessari suplir les baixes amb músics
nous.

Llorenç Reus

A D E U A D 0 N A L I N A 7to¿¿£¿¿<$
Després de set anys d 'impartir classes als nostres fills , a Ia festa de fi de curs

se va despedir a Ia professora de Ciències Socials i Llengua, Dona Catalina Manera Roca.
Des d'aquí agrain Ia seva dedicació a l'ensenyament i desitjam que per molts d'anys
continui aquesta tasca en el seu nou destí.

UNA COLONIA D'ESTIU PELS NOSTRES ESCOLARS

El darrer dissabte de juliol a les 6 de l'horabaixa partien de sa Plaça de Selva 22
nins i nines de Ia nostra escola cap a Ia Colònia de Sant Jordi.
Quatre monitors i dos pares són els encarregats d'organitzar una colònia d'estiu per

aquests alumnes de 3,4 i 5 cursos de EGB. Aquata activitat ha estat organitzada per
l'Associació de Pares i el Grup d'Esplai.
Passaran una setmana a un Casal de les Monges Franciscanes a 15 metres de Ia mar,- rea-
litzant diverses activitats a l'aire lliure: natació, jocs, vetlades, cançons. També
tenen previst fer dues excursions una a Ses Salines de Campos i l'altra a Ia fàbrica
de llet "Blahi".
Ben segur que els nostres nins i nines se divertiran i en tornar contaran moltes coses.
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ĵ Ŵ ***MMB̂ ^

>̂
*** RECULLS DE BINIAMAR****************

A Biniamar aquest estiu el tenim
bastant ple de festes i acònteixements,
que ens duran, si Déu ho vol, de festa
en festa fins a primers d'octubre, on
les activitats escolars i les diferents
feines ens feran tornar començar Ia ro-
da.-Les festes patronals deSta. Tecla
seran el final del llarg enfilai de co-
ses que tenim projectades fer i d'altres
que ja son fetes.

Tot va començar el passat 12 de ju-
liol, amb una excursió al Torrent de Pa-
reis, igual que el dos darrers anys pas-
sats, es va fer l'esmentada excursió,
essent un èxit gros, amb més de trenta
persones del nostre poble que potetja-
ren el Torrent i disfrutaren dels seus
encants i belleses. L'endemà vendrien
els esbrabonaments.

El dia 19 de juliol, també hi va ha-
ver una altra excursió, però aquesta va
ésser a Ia platja de Muro, on petits i

grans s'alegraren amb Ia mar, si bé s'ha de dir que aquest dia no estava de bromes i
presentava moltes ones i sebonera, Així i tot l'aigua no els va fer arrufar el nas.

Damunt Sant Jaume, l'activitat s'ha projectada cap una altra part, entre les festes
d'Inca hi ha hagut més d'un biniamer que s'ha deixat veure pels toros, pel concert de ,
Joan M. Serrat o bé fent una volta per Ia ciutat; endemés, dia 26, perque no manqui rès,
es casaren a Biniamar en Biel "Mica" i na Paquita, després de sa celebració religiosa,
molts de biniamers acompanyaren a Ia parella a fer bulla per ciutat, on hi va haver sa-
rau per llarg ( tanta sort que l'endemà era diumenge!).

Apart de el que s'anant fent, podem dir que el divendres primer d'agost es fa Ia ce-
lebració " Dios mediante, con el permiso de las autoridades y si el tiempo Io permite"
d'una cursa de toros a l'església nova amb finalitat benèfica per juntar doblers pels
nostrea al.lots, perque puguin anar al camping de Ca'n Picafort.

En aquests moments no sabem encara qui seran els espases que participaran en aquest
important aconteixement, però, pels comentaris sentits, seran de Io milloret que es
passetja. Es bous encara no han arribat a Ia plaça, millor dit, al corral de Ia plaça.
Tot això podrà ésser ampliat al proper exemplar de Ia nostra revista.

El dia 9 d'agost, un altre dissabte, tendrà lloc les noces ( perque després diguin
de Biniamar) d'en Miquel "Piti" i na Joana, si bé es celebrarà a Lloseta, però ells
viuran a Biniamar desde aquest dia.

El dia 13 d'agost el poble quedarà fora al.lots perquè començarà ja l'acampada a
Can Picafort, que durarà fins dia 17; l"animacio és gran i són quasi cinquanta els
apuntats.

Això és Io que a Biniamar tenim entre mans i vos he volgut contar;
FINS UNA ALTRA OCASIO!!

BERNAT REUS

****************************************************
¿̂n-ì-tfuŵ T,

NOTA6- JA ARRIBEN LES FESTES! ENCARA TENDREM CARRERS AL AIRE?... ESPEREM QUE NO,
ESPEREM QUE EL CARTER NO S'EMBULLI AMB ELS NUMEROS NOUS DE LES CASES I QUE LES

CARTES PUGUIN ARRIBAR BE AL SEU DESTI.
AVIAT ES SABRA QUI SERA EL NOU MESTRE DE BINIAMAR. VOS TENDREM INFORMATS I ES-

PEREM QUE SIA TAN EFICIENT COM NA JOANA;
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UTJA MATRIXA. LLENGUA AMB DISTINTES FORMES DIÄLBCTAL3
Josep Torrens

Durant Ia primavera de 1.985 ela alumnes de 7& i alguns de 8è del
nostro Col·legi Pflblio varen dur a terme, oom molts de voltjws sabeu,
una experiència singular, un Interoanvi Esoolart Treballar conjuntament
amb els professors i alumnes d'un altre col.Iegi i conviure amb les fa-
mílies dels companys, qie, en aquest oas, foren els del Col·legi Munici-
pal Pau 7ila de Baroelona.

Aquesta experiència, que presentada així pareix molt simple, comportà
moltes aotivitats de tpt tipus, i unes vivències molt significatives per
a Ia formaci6 i maduració" dels alumnes. Però ara no és el oas de fer-ne
una valoraciA, ni una cr8nica.

Una de les experiències viscudes amb més intensitat des del primer
moment va esser Ia comunioaei6 parlada. Jàrem aprendre pràcticament que,
encara que parlam Ia mateixa llengua, hi ha unes diferencies dialectals
bastant notables. Los que més es noten s6n les fonètiques, distintes ma-
neres de pronunciar les mateixes paraules.

Havíem programat fer una recerca de les diferencies lexicals, es a
dir, us de diferents mots a Barcelona i a Selva que tenen el mateix sig-
nificat.

Aquí vos presentam un resum de les que vàrem trobar entre tots, posant
a una columna com ho diuen a Barcelona i a una altra com ho deim a Selva
i Comarca. ;

fl·lo podeu trobar m6s ampliat a Ia revista 'T3soola Nostra")

BARCELONA

forquilla

got

mitjons

mi&gea

tovnll<S

samarreta

noi/xioct

llavi8

fer bondat

deixar anar

•1 us plau

desd*Junar

pernll

ROB-Ba

pardal

mullat

tomàteo

trencat

adreça

guardiola

dentadura

fàstic

veIns

llaçada

mona

alt-a(persona)

marc

ou ferrat

pica—porta

fer un pet6

amanida

deslligar

ma*

nuvol

rumiar pensar

"alfombra"

SELVA BARCELONA

forqueta

tassó1

calcetins

calces

torca—boque s

marlol.lo

al.lot

morros

fer bonda

amollar

per favor

berenar(dematf)

ouixot
cu8/aa-cus8a

gorri6/teulader

banyat

domàtiga

romput

"direcci6"

gidriola/vidriola endoll

barram guinyot

oi taula de nit

veïnats panader

floc maduixa

moneia gran

gran dofí

escombra

barret

calces

camisa

drap

nen-a

àvia

engegar

trucar telefonar

buscar

sota

sostre

gat-a

aviat

de pressa

invitar

llumins

doncs

fosco

vasa

ou estrellat

baula

besar

trempo1

desfermar

possessió

nigul

catifa/estora

nina

sorra

matí

diners

espitjar

barreja

ficar

tornavía

Ia canalla

beneita

SELVA

granera

capell

bragues

oamia

pedaç

nin-a

padrina

posar en

cercar

baix

sotil

raoix-a

prest

aviat

convidar

mistros

ldo

fosca

"enxufe"

fer s'ullet

comodí

forner

"fressa"

vell, d'edat

delfl

pepa

arena

brossat

doblers

empènyer

mescla

posar

desengramponador

es nins petits

beneïda

GL03ES POPULARS
4.1

Per riure vaig
dir un dia
a s 'al.lota oer
casar-mos
i re8oc^, : UG amb
to araorós
que en voler po-
dem fer via.

5 'altre dia me
varen dir
si me volia casar
per una orella
me va entrar
i per s'altre me
va sortir.

Jiuen que es casar du
feina
ja ho vorem en ésser-hi
sa dona hem de mantenir
dia fener i diumenge.

Ma mare me diu fill meu
quan me duràs una nora
ma mare encara no Is ho-
ra
jo esper que vingui de
Déu.

U n j o v e n e t a m o r ó s
quan comença a anar-hi
no s'atreveix a dir-li
cap mot dificultós
però en fer un any o dos
que se coneixen tot dos
ja s'atreveix a dir-li
anit romandria aquí
careta de secafí
s i m e d e i x a v a j e u r e a m b
vos.

Adeu,ma enamorada,
ma enamorada, adéu
que d'aquí sent es tambt5
que toca Ia retirada
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PER VICTOR.

Es una malaltia moderna i els simptomes poden esser:

FISICS.
Tendència a tenir rampes»
Perturbacions digestives.
Son durant el dia.
Sequedat de boca.
Respiració entretallada.
Tartamudetjar.
Molta sudoració.
Dolor al clotell i esquena.
Arritmies cardiaques.
Taquicàrdia.
Poca gana.
Dolor o tensió al pit.
Dolor punxant al cor.
Dolor en els polsos del cap.
Despertarse molt cansat.
Dormir malament.
Tenir calfreds sovint.

PSIQUICSi
Sensació de que"aixo és molt per pí
Demanar sovint "qué dius?", sense te

nir cap problema a les orelles.
Oblidar, entdre malament.
No saber escoltar.
Interrompre el pensament de les ide-

es.
Perdre sovint lat-memòria.
Distreurer-se sovint.
Incapacitat de concentrar-se
Sensació de por sense haver-hi por.
Estar mal sofrit, amb depresió.
Repetició d'idees abans de dormir.

ESPIRITUALS?
No trobar significat a Ia vida.
Perdre Ia il.lusió de tot Io que mos

envolta.
Retenció del desig de viure.
Desesperació.

Si te trobes amb aquests símptomes canvia Ia teva vida. Amb una altra
ocasió te contaré Io que pot canviar Ia teva vida.

ROCK A SELVA-86

TOT RMB.PIGUfl,S.P.
S. Bartolome,l - TeI. 50 44 94 Inca - MaUorca

Aquest és
1'anagra-
ma del
ROCK A
SELVA- 86.
Es obra
de 1'ar-
tista lo-
cal JOAN
SASTRE.
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(C yAÀ, fieu>^mJC, ErrJ^loRBnrç os SA

S*A C.G£rtAOA }*

^Pep tálIloTj ^EriçonCL)

Jo no sé com començar
|o no sonn cop /ocu,J&r
o/e /o ajuts he. de parlar-i i f ,no es necessari esser-ho

c ' 'cro, un Qran comp&nt.to
d/'ns es pob|e sel^af-e>r
Sempre se vQ sentir bL/'r
6on alloJ- c <otz>sador

fTo ha esl·al· onomencth
•ru' farr>noc fnoLtcortepuiL
Ses pluses- c|Ajut ell ho. cscaL
Sd uoi+ct al snoTT> han claf-

CfJ CiS/ ru'npjJi L'ho j&buk

ßallador ¿i i cieoanh
de copeos i Ano/<r/x<-j-
ensenuctreJ o nnolts^

CLu& IIOvOrJ SCTfJ <jiti/&-

Cl S'horl jçres de camper
Sempre /ereJ coses ¿>oncs
1ant- 1<er& ouorolo-r dones
(' cjju'd<ir uCkG^fJ1 i&nr>e>e.

iï'p/'/an/ ses enJreoauzdorrj
auc les ctnc,vcs dcrrcro.
frtirCtnl·s ses li'Quercieres
J-<Sjes cG.nc¿>ns prf&sjeJ

Jo ifûf vol/ p&rlos- clos oro.
/' clirses coses csndretes
Uorenç. CoII ,Uorenç "9<3.í.lel·es"
U°renç "de. JQ nr>a crcnnc-cJo"

Bs millor de si's cx3rrr>uns
mil r>3ucents clos ellao néixer-
/jL/&c<r>s ctrr>b Joc at&nrdz c/ef*er
/' Je vCt crcnnar ¿es m&ns

Sixctr>Jd si's anus ole ^>'c/a.
Ct n ' oc^j est- m0TT> has passa l·
/' arct i'Ct nn¿>s has olcixal·
Cirrie> ses Je/'s>pj- <v/ hGrïa.

frinpú. ja podrd obl/'clar
percue Ju hc,s cleixaípenuOrcJ
L·Lorenç. , jirnt osr>e> ses senuorcs,
mol+ nrìos vurej^ cnsenuor

Uorenc,moll {<ho cJ'o&rOir
Aires de Muntc*nuct. aiu.
perdue s&beres 'clur
bones cançons i' puUr:

Ora , de cosicz>nj se¿ej
una uoj ansrr>ancre'
ol <? JeI LfCt en &'i'ouj U&de. r
eren roìoses ^crl·cde.res

Això e's e?s ésCtíl dr Jej>
xayoe/tfj /

CiJULJt el hallen ses se/-
vc<rf>inej,

so'n pctp>esej mo-llorG^i-
nes,

e' el bo,Uen anr>b CQ-jio--
nue/ej-.

^C "laCaixa"
Qw ̂  CATYA DE PENSTCAECA DE PENSIONS

S E L Y A
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SA CORAL
PETlTA HISTORIA DE LA SEVA FORMACIÓ

Un dels aconteixaments que da-

rrerament han animat el viure quo-

tidià del nostro poble ha estat 1'

iniciativa empresa per un grup de

persones que s'han dedicat, o es

dediquen actualment, a cultivar 1'

art de Ia música: el fet no és

altra que Ia formacip de SA CORAL.

L'idea no és recent. Vàries

persones, fa prop d'un any, varen

començar a parlar de moure 2qual-

que cosa" entorn a Ia música. Per

dur a terme l'esmentada iniciativa

es va creure oportú constituir un

Patronat de Ia Música. Precisament

per donar consistència a l'inicia

tiva empressa, Io primer era crear

una Coral, fet aquest que és ja una

realitat. Si bé aquestg era l'idea

primera, això és, constituir el Pa

tronat i després formar Ia Coral,

Io que s'ha fet és formar Ia coral

encara que sense constituir el Pa-

tronat.

La funció del Patronat, que si

no hi res de nou, s'acabarà constjL

tuint, és Ia de promoure Ia música

en el poble, integrant tot tipus

d'entitats p grups que cultiven Ia

música comsón: S'Agrupació, ses

Escoles de Balls, el Coro Parroqui

al, sa coral infantil de Ses Esco-

les així com l'organització

d'activitgts relacionades amb el

PER LLORENÇ COLL
I JOAN ROTGER

món de Ia música, i una d'elles és

Ia de SA CORAL.

EIs responsables que han assu-

mit el pés de Ia direcció tant tè£

mica com formal són En Joan Torte^

lla (President), Josep Torrens (DjL

rector), amb el soport tècnic d'En

Simó Ripoll, Lucio San Eugenio i

Jaume Mairata. Actualment, els can

taires oscilen entre els 30-35, i

els assaigs es celebren un pic o

dos per setmana.

EIs objectius de Ia nova enti-

tat és cultivar el cant coral, i

fomentar Ia eoncienciació dels nô

tros paisans de les posibilitats in

acabables d'aquest tipus de fer mú-

sica.

En aquests moments s'està en u

na fase de preparació tècnica, així

com d'aprendizatge i d'acoplament.

Segons els responsables de SA CORAL

, l'iniciativa primera és ja una re_

alitat en perfeccionament continu,

encara que -diuen els components de

Ia direcció tècnica- "feim verta -

ders miracles, i hem d'anar fent

feina, i n'hem d'aprendre encara

molt més".

Un dels punts que Ia direcció

tècnica ha cuidat amb atenció espe_

cial és el de l'elecció del reper-

tori que s'ha d'interpretar de ca-
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Avant-cortines, tot il.luminat, apareix el narrador:

NARRAVOX ~ ¡Uep. / Ì*. fol"**+i -a*wvv'fe*^ «- J* ¿̂ ****ot̂  .
£¿ h*rtfat %***'P' ¿*tfe&fy- 4**-<*A#. ¿4 riu*.

Ara es sent una veu darrera les cortines:

veu - fVi4c**+ e£- Ms*>n, ¿fc k-sífa, /

Tota Ia gent que té dos o tres dits de seny ( els que en tenen qua-

tre també) contesten:

rtA0¿/¿ - ¡V&c*, i / ¿fo<*t/» .
El narrador calma l'entusiasme del públic i continua:

WRRADOa,- ¿£ fr<yifce. W**P' ***• ti+,b<tkk. VU+c*vt c AA **¿*.vcvt cffUo**i
#*>*& 4 '6%+&+Jt+*<4*t*4. À &> ft*"*4 ¿*¿J f<** *"**¿t+'AtoT. 4¿f i*vC**<JH,j ^v'A/. £g¿,
nt4, fV*t ft*, HAJvt>U*. ¿tl Cotd¿fa*«.c¿A, , ¿ *<¿f te¿t*¿J ¿L+A*. A¿t*¿<JKa£ /'*¿'£¿0'
4,M,*t*U^J . £j¿4 ¿utJUj, j*u pf^'f>. njt*. fetn******L,, 6o**fc.í***0M~* 4* b*4e<*. to*ts4**C+4i

S'obren les cortines, damunt l'escenari un grup de dones i homes
( * )fa taller de teatre.El públic s'ha d'adonar que les dones i homes de

l'escenari esperen que dels que han deixat de venir tornin els que vul-

gin fer teatre i també en venguin de nous.

Surt a escena per l'esquerra un lleó, porta barret i coa, devall el

braç du un pergamí, avança fins a corbata, desenrrolla el pergamí.

¿"¿eo.- &jf+. y*t<6*t <«• fi»</ ¿£/ n̂ yt7̂ t/ <*fc /G <*"fti , 1^* OPt̂ *4*'H. ¿U¿c¿o'f
KfrX> eUfCcLo ¿Cf, y^trvx gfg ¿^ / ¿0^4 t¿*^c¿«- ¿ ft***+*J t a^*,C £¿4 &frU^a^

n*\, kjM*tt**- #s**4> *03+jLfatj . Ew ^<^<**W ^fe ¿¿t 4¿¿¿t^*«4 ¿k 4 « ¿J
¿k ¿t. *¿t, t*je**t*C t*o 6^»^ew A¿Ae <¿e**j£f ^f v*it(fr*<t <* <t'ty^C*.t*«*~t.

El lleó roman dret a corbata i tots els que estan a l'escenari

obren els braços de cap al públic. Les cortines continuen obertes.

Jo*+^

tá (*) Taller de teatre: una cosa molt rara i molt divertida.
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1-Miquel Morro (gros)
2-Jaume Buades (boi)
3-Bartomeu Morro (gros)
4-Joan Morro (ferrer)
5-Bartomeu Buades (boi)
6-R&mon Tugores (estany)
7-Macià Tugores (Son movet)
8-Antoni Palou (pujols)9-
9-Felip Alorda (butxacot)
lO-Rafel Tortella (sabater)
ll-Bernadí Palou (blanc)
12-Bernadi Alorda (bu-txacot)
13-Bartomeu Solivellas (gelat)
14-Jaume Sastre (Sonsastre)
15-Jaume Cap6 (palern)
17-Sebastià Tortella (Sabater)
18-Pere Palou (pulos)
19-Baltasar Sastre (Satre)
21-Pep(Cenceller).

* G>LUSA POPULAR. *

Val més eslar a,
7=ocmenfor

a s'ombra, d'una.
palmera-,

cijuuB. no k>ciirc. enrnio
çj'ULnCt erCL

d'eotïu. en, JanJo_
cc*lor.

jL.
<*C*fW**

%
,<YS ̂ r^™

£r?i ¿tfft . C'lV%
r%, Wtt^AAnn,
*. , 4 « ^ AAfHiMy****
* * ' î&u^$M&33T 1
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22-Joan Alorda (butxacqt)
23-Jaume Pons(Ba'rrera)
26-Jaume Morro (gros)
30-Miquel Socias (Macianet)
31-Jaume Capo Serra(palern)
32-Miquel Rotger (calco)
33-Miquel Alberti(cuseta)
35-Joan Martorell (vicens)
36-Bartomeu Palou (mario)
38- Guillem Busquets (ferrer)
39-Nicolau Salvà (Pere Bec)
40-Llorenç Tortella (sabater)
41-Pere Sastre(Piu)
42-Antoni Solivellas (casetes)
43-Andreu Palou (Son Andreu)-,

5ALA D'EXPOSICION5 " 5ON ARNAU"
- S E L U A -

Inauguraci6 el dia 7 d'agost a
les 8 del vespre amb els acrílics
del artista RAFEL GARAU COLL i el
contingut de l'obra Is:

TERf)ES D"HIUERN SELUA- CAIiïiARI
mARINES- PORT DE POLLENpA
FIGUERES D'HIVERN

Horari de visites: feiners de les
17 a les 21, festius de 12 a 14 i
de les 17 a les 21 hores.
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ORGANITZAT PER L'ASSO

CIACIO DEVEINATS DE

CAMARATA VA CONCLOURE

EL CURS DE PINTURA.

Està prevista Ia seva

continuació pel mes

de septembre.

»*#************ ******

TM>Uc*G<S
Gabriel Soier, President de l'Asso-
ciacio de Veinats de Camarata.

Recentment ha acabat, coincidint

amb l'lnici de les vacacions d'estiu,

1 Curs de Pintura que s'ha desenrojt

llat en*el-casal social de l'Associa

ció de Veinats de Camarata, a Son A£

nau, tots els dissabtes, dematins i

capvespres.

Aquest ha estat el segon any que

s'ha impartit el cur's, i al que han

anat una trentana de joves, agrupats

segons l'edat.

************í

TROBADA D'ESCOLES DE BALL

En el mes de juny va tenir lloc a

Campos Ia primera trobada d'escoles de

ball i, en Ia que Selva va ésser un

dels pobles protagonistes, amb Ia partí,

cipació de les dues escoles que actual-

ment fan aprendre i sentir el nostre

folklore a les generacions que pujen.

Tant l'Escola de Dances com l'Esco--

Ia de BaIl Selvatgí varen mostrar al

nombrós públic Io bé que ballen.

Segons ha pogut saber SA COMU

NA , per boca del president de

l'anomanada Associació, Gabriel

Soler, l'entitat té prevista Ia

continuació del Curs que donarà

començ pel mes de septembre.Soler

creu que aquesta tasca començada

no es pot interrumpir,ara que els

que han acudit al curs han donat

les primeres passes per cultivar

amb fruit aquest art.

Un moment de Ia trobada

*9
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*EL CLUB CICLISTA

C A I M A R I

frS JA UNA REALITAT*

Per Joan Rotger

Fa poc temps va te-

nir lloc a Caimari Ia i_

nauguracio del casal s£

cial del Club Ciclista

Caimari, que es troba a

"Sa Bodega". La nova

seu del C.C.C. servira

de centre tant per .els

que componen el Club com

per totes aquelles per-

sones interessades en Ia

pràctica d'aquest es-

port, en el que Caimari

—i el nostre Munmcipi

sencer— participi viva

ment.

• SA COMUNA va infor

mar ja, en el seu dia,de

Ia constitució del C.C.

Caimari, fruit no només

de l'interés de molts

de caimariencs en fomen

tar Ia pràctica del pe_

dal, sino també de Ia

necessitat d'un instru-

ment formal que l'esmen

tada finalitat comporta.

La Junta Directiva

del Club Ciclista Caima-

ri està presidida per J£

c.n Majol, i Ia formen els

següents membres: Gori Ba

laguer (Vicepresident),J£

an Amengual (Secretari),

Abundio López (Tresorer)

i com a vocals Joan Mar-

torell, Pedro Seguí, Jau

me Solivellas, Toni Garau

i Martí Canellas.

La constitució del

C.C.C. ha contat amb el

soport imprescindible i

molt valiós de distintes

entitats, col.laboració

amb Ia que s'ha pogut fee

una realitat el C.C.C.

Així, el Club conte

amb l'ajuda del RESTAUU

RANT FONT CUBERTA, ACEI-

TES MARTORELL, BAR MAYOL

I PUB STONES.

D'entre Ia plantilla

del Club destaquen noms

ja coneguts en el món

del ciclisme, com el ca

det Pep Balaguer, i els

jovenils Sebastià Esca -

rrer i Miquel Cirer, sub

campió de Muntanya de Ba

lears, així com molts

d'aficionats.

EIs objectius del

Club no són altres que

els de promocionar els

nous valors que puguim

sortir, així com parti-

cipar en quantes carre-

res ciclistes siguin or-

ganitzades. Sort !

Balaguer, Escarrer i Cirer.
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21 d'abril.- Caterina Llompart Castell va néixer al carrer de Ia Ro-
sa de Selva, filla de Francesc ( Selva) i Magdalena ( Ciutat).

11 de juny.- va néixer en Josep Lluis Senabre CoIl, fill de Josep
Lluis ( Alcoy) i Ma Antònia ( Selva).

MATRIMONIS

1$ de maig.- a l'església de selva, es casaren en MANUEL MANZANARO
GONZALE7 i Ma ANTONIA SEBASTIA ( Cas Batlet).

24 dê maig.- a l'església de Cristo Rey de Ia ciutat d'Inca, es ca-
saren en Tòfol Barceló Mestre i na Gabriela Perelló Juan, de Caimari i
d'Inca respectivament.

5 dejuliol.- a Selva, s'uniren en matrimoni, en Miquel Balaguer i
n'Antònia Solivelles, de Campanet i Selva respectivament.

DEFUNCIONS

MACIA -TUSORESHPONS
( L'amo Macià de Son
Mavet). Morí a Mosca-
ri, als 66 anys, dia
10 de maig.

JOAN SOLIVFLLES ESTADES
( l4 amo en Joan de Can
Gelat). Mor|, a Caimari
als 67 anys, dia 21 de
maig.

ANTOWIA FEMENIES LLABRES
( Madò Curritxa). Ja te-
nia 80 anys. Va morir el
10 de juny a Selva.

CATALINA CANAVES PERICHS
( Na Franqueta) de Cai* -.
mari. Va morir dia 19
de juny i tenia 72 anys

CATERINA SAMPOL MAIRATA
( Madò Catalina Escolana)
Tenia 88 anys i va morir
al carrer de Sa Font,
30 de juny.

dia

JOAN MATEU SERRA
( Ca'n Amengual) de
Caimari, va mo.rir dia
1 de juliol quan no-
més tenia 18 anys.
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REBUDES UNES PREGUNTES FETES PER ESCOLARS DE DISTINTS GRAUS I AFI4
CIONATS SOBRE TEMES MUSICALS, donam ffles gràcies per l'interés que da-
munt aquesta rama cultural se va prenguent i tractarem d'anar donant
respostes a les seves preguntes de Ia forma més clara i concisa per a
tots, sàpiguen o no demúsica.

L'IMPORTANCIA DEL NUMERO SET DINS EL SOLFEIG
Set són:les figures de les botes i els seus silencis.
Set són el nom de les notes; SET SON les claus que fixen el nom de

les notes en el pentagrama.
Set són els sostinguts que determinen una tonalitat major o menor.
Set, igualment, són els bemolls en una armadura de clau.
Per tant, si recordam bé aquest número, és molt interessant saber

aquesta relació donada amb el solfeig.

Amb els gràfics adjunts, els proporcionam Ia forma d'acompanyar
amb guitarra en dues tonalitats: DO MAJOR i LA MENOR.
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—Ei Xilvaren sltuacUí criticar 23

El C.D. Xilvar haestat notícia darrerament. El motiu és Ia dimisió

del que fins ara havia guiat el club, en Bernat Morro, qui ha deixat el

club a Ia categoria de primera regional, després d'unes quantes tempo-

rades d'haver recorregut els camps de Ia Tercera Divisió Nacional.

SA COMUNA vol ésser, en a,quests moments de renovació i replantetja-

ment de Ia direcció del club, foro del agraïmentque el poble de Selva

ha de rendir a aquells que han mantingut elclub i amb el que varen acon-
3.

seguir els èxits més notables.

No obstant, el Xilvar està en hores baixes i molts han estat els es-

forços perque l'entitat esportiva subsistís. Després de Ia dimissió d'en

Bernat Morro, una junta gestora -formada per Jaume Pou, Llorenç CoIl

Sampol i Rafel LLUIl, juntament amb altres- s'ha fet càrrec del club,

deixat pels responsables anteriors amb una situació econòmica equilibra-

da. Durant les reunions que s'han mantingudes per " salvar el Xilvar"

han aflorat nous projectes que volen emprendre aquestes persones, uns

dels principals és el d'aconseguir que el futbol sia a Selva Io més po-

pular possible i es fassi amb esperit d'esport, lluny del professiona-

lisme que, en aquests moments, no només poden afrontar les arques del

club, sinó que també no desitjen els nous responsables.

De cara a Ia temporada qui ve, Ia Junta Gestora ha emprés una la-

bor d'acondici^onament de les instalacions esportives, amb el soport de

l'Ajuntament, així com a Ia captació de socis; les quotes per aconseguir

aquesta condició són: 1ÇOO ptes. els menors de 16 anys, 2000 ptes els

jubilats, 3000 ptes. els socis normals i 6000 ptes els socis d'honor.

SA COMUNA desitja que
|

els objectius traçats per Ia i
t

nova junta gestora es fassin

realitat, així com es vegin

correspots els seus esforços

que són per l'esport, per el .

nostre poble. ' I

y

HAUREM DE GIRAR LA VISTA ENRRERA...?
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Con >"->s dè iem a Ia dar re ra in-
f o r m a c i ó ( mes de març , poca p l u j a )
es va comp l i r Io que s o s p i t à v e m i
d e s i t j à v e m . E l mes d ' a b r i l v¿ ésse r
prou bo amb 80 l i t re* d ' a i g u a .

En quant al mes OG m a i g , com
podeu veure , va ésser magre de tot :
8'5 l i t res és mol t porc c o s a per
tot un mes de maij).

Per Io que fa al mes de Ju-
ny, va fer Io no rma l , és a dir , po-
ca a igua , com sempre.

V o l e m de i xa r també esc r i t per
Ia h i s tò r i a que dia 12 d ' ab r i l ,
quan ja f e i a es tona que d i s f r u t a -
vem de molt bon temps, va fer una
gran nevada i mol t de f re t , la neu
va cobr ir bé, uns d i e s , tota la SE- .
RRA NORD. Va èsse r una c o s a que va ,
venir molt de nou a tothom.

T i n s u n õ 1 1 r - ! .

F E S T I V A L DE C A T E C I S -

ME DE SELUA

El passat dia 19 de
juliol es celebrà Ia

vint-i-sis edició del

tradicional fest ival

al Parc Recreatiu.

En aquesta ocasió

es va celebrar dins

un any especial, es-

pecial perquè enguany

és l'any internacio-

nal de Ia Pau. Per

aquest motiu, els ca-

tequistes, nins i pa-

res s'hi afegiren de

forma efusiva, com

cada any.

&&&&&&'&&&'&&&&&&&&&&&&

E X C U R S I Ó DE CATECIS-

ME.

El dia 23 de juliol

va tenir lloc l'ex-
cursió de Catecisme.

El lloc escollit en

aquesta ocasió fou

Ia platja del Port
d'Alcúdia i varen as-
sistir unes 130 per-

sones. Baix un sol de

justicia i una calor

insoportable, els

nins varen construir

castells d'arena i

jugarem i es banyaren

molt, ben uigilats per les mares i catequistes que també disfrutaren
d'aquest dia de platja. Durant els viatges d'anar i tornar es canta-
ren cançons populars i així com tota mena d'acudits.
&&&&&&&&:'::&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ae&&&&&&&&&&&&'&&&&&&&&&&&A&&&&&&&&&

Dia vint de juliol
feis festa perla garrida
s i v o s v o 1 e u PiT a r g a 1 i d a
podeu ésser el meu consol.

Fadrina de 3elua
si wos surt qualque aventura

Cavallet quan eres jove
que anaves de pentinat

i ara ha arribat
que de magre no pots córrer,

preniu-la quar. és segura
no digueu ja tornarà.



4ffPrim e rc s Co m un /on ̂ v^ ZB

EIs dies 11 i 25 de maigseran dues dates p en certa manera histèriques
per uns quants nins i nines de Selva. Va ésser per ells un dia molt impor •
tant: varen combregar per primera vegada, i aquest és un fet que, per molta
de gent, és important dins Ia vida de ses persones.

Cinc (dues nines i tres nins) varen fer Ia Ia Comunió dia 11 de maig,a
les sis del capvespre, i vuit (tres nines i cinc nins) elsque combragaren
dia'p 25 de maig, a les 11 del matí.

Ja poden pensar que aquests dos dies varen ésser dies d'alegria i fes-
ta per moltes de famílies de Selva, i sobretot per aquests 13 nins i nines
que varen fer Ia 1- Comunió, i que són el següents:

^nTO
CINE

M
U
L

ï £
o
S
E
T
A

Dia 25-5-86

Dia 15-5-86

1.
2.
3.
4.
5.
El

D'esquerra a dreta:
- Yolanda Ferrón Pérèz, 9 anys.
- Xavier CoIl Mir, 9 anys.
- Gabriel CoIl Sampol, 10 anys.
- Rosalia Ferrón Pérez, 8 anys.
- Joan CoIl Sampol, 8 anys.
Rector va esser D. Toni Cano.

D'esquerra a dreta:
1.- Simó Vallori Reynés, 13 anys.
2.- Sebastià Vallori Reynés, 9 anys.
3.- Gabriel Vallori Reynés, 11 anys.
4.- Margalida Vallori Reynés, 11 anys
5.- Pedro Martínez Ruiz, 7 anys.
6.- Palmira Tortellà Morey, 9 anys<,
7.- Adrian Martínez Ruíz, 9 anys.
8.- Antònia Rotger Gladera, 8 anys<,
E'lRector, D. Toni Cano.

Una enhorab;na grossa, grossa, a tots aquests nins inines, i també als-
seus pares, i famílies.

- Jaume Mairata -

NEIX UNA RONDALLA MUSICAL
7ne<f 7*o<MSt'é¿

D. Lucio San Eugenio ens ha comunicat que tots els que vulguin part en Ia RONDALLA vagin
cada dijous amb les guiterres,bandurries,flautes.... a les 9'30 del vesp>e al local de Ia
Tercera edat, a fi de assajar qualque cançó i divertir-se fent música.
AVIS ESCOLAR
La Direcció de l'escola pública de Selva recorda que des del dia 1 fins dia 15 de setem-

bre s'obrirà un termini de matrícula extraordinària pels alumnes que no se matricularen
durant el mes de juliol.
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Cerón el nom de 8 animals
domèstics i amV> les lletres
sobrants podràs formar una
fraee. 6< pa/ou

Un oAs/ac/e jcnje
%enJT d'Cm>portan*
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— Sto¿uc/'0' ct/x cuc^s detJLAJs olc/ darrernï-
oolucioios

horitzontals,- 1.- r.Ioscari.CCG.2,- orraG.Mira.r. 3.- roG.
CCc,. AIe. 4.- Os.arinA.ivIu, 5.- S.IV.D.Tres. 6,- stlA.Veus.
7.- .jete,0.'i.a.C. 8,- Ora.Sidra.ïo. 9.- l'íom.Jau.Mil. 10.-
A.'.ien, 0larí. 11. - iual, aramie,C.
Vertic?;.ls,- 1.- ;.-oros.3onarn. 2.- Oros.Sémola. 3.- S_iC.ITT.
iiil. 4.- Ga.avleS.E. 5.- acoR.A.idnI. 6.- 3.Cid.Oda.R. ?•-
I.nan.V.:iuca. 8,- I.atelA,T,M. 9,- crA.Rua.I;i'ai. 10.- Galraes.
'ïira. 11,- Creus. Còlic.



XARXA SANITARIA
DE LES ILLES BALEARS

__— : En fase de construcció

A*
LA CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN

BALEAR TE, COM A UN DELS OBJECTIUS FONAMENTALS DOTAR A

TOTES LES LOCALITATS DE LES ILLES BALEARS, D'UN CENTRE

SANITARI ADEQUAT A LES NECESSITATS DE CADA POBLE.

AQUESTA POLITICA DE DOTAClO DE CENTRES SANITARIS HA FET

POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT OPTIM

34 CENTRES, REPARTITS EN TOTES LES ILLES I QUE N'HI HAGI

14 A PUNT D'INCORPORAR-SE A LA XARXA SANITARIA. AIXO IM-

PLICA UNA COBERTURA SANITARIA DEL 60 %. EVIDENTMENT, EN-

CARA QUEDA CAMI PER RECORRER. NO OBSTANT, A HORES D'ARA

HI HA 6 PROJECTES EN FASE DE REDACClO I S'ESTAN ESTUDIANT

LES PROXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-

BLES.

PERO, S'HA DE DIR QUE LES OBRES I L'EQUIPAMENT D'AQUESTS

CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-

LABORACIO DE TOTS I CADA UN DELS AJUNTAMENTS QUE S'ACO-

LLIREN AL PLA D'INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.

GOVERN BALEAR
Gonsdleria de Sanitat i Sequretat Stxial



1.- Maria "Paloueta"
2.- Francesca "Ca'n Vives"
3.- 5or Antònia dels Angels
B.- fflagdalena "Terrassera"
5.- fflaria de "Ca'n Bernat"
6.- Maruja "Ca D. Raimundo"
7.- Sor M§ del Àmor Misericordiós
8.- Caterina "Paloueta"
9.- Magdalena "Gomandina"
lO.-Francesca "Sa Taulera"
ll.-Magdalena "Milis"
12.-Caterina "8arratota"
13.-3eronima "Escolana"
14.-iflargalida "Bufassa"
15.-5or Caterina Thomàs
16.-Caterina "Ca's 5aboner"
17.-margalida "Ponça"
13.-3oana "Marquesa"
19.-ftlargalida "Fiola"
20 . -Ca te r ina "Ca's i ï l i sser"

21.-Cater ina "Ca 'n Vives"
22 . -Cater ina "Ca 'n Xisco"
23 . -Anton ia "Ca 'n Aloi"
24.-Cater ina "Ca'n Aloi"
25 . -Antonia "ff larquesa"
26 . -mar ia "iïlossa"
27.-Caterina "Tieta"
28.-Caterina"8isqueta"
29.-f ï largal ida "Busca"
30.-Caterina "Gomandina"
31.-Caterina "^ossa"
32.-Francesca "Caminera"
33.-Antonia "Ca's Carrerá"
34.-5ebastiana "Gal.letes"
35.-Isabel "Es iï lolinaret"
36,-fïli "Ca don Perico Birro"
37.-Caterina "Ca'n Mar t í Grand"
3B.-nf!aria "8irra"
39.-Cateriha "Barrina"

6<es ncm<2s ^e £<*,
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