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9fUf ASW
Per JOAN ROTGER

t SA COMUNA va tenir l'oportu
nitat de mantenir un canvi
d'impresions amb dues de
les persones que lluiten en

un àmbit social que té com a punt
de mira l'ajuda els altres, amb un
caràcter totalment altruista: En J£
an Seguí i En Llorenç Vallori, el
primer Coordinador de Ia Zona, i el
segon, col.laborador en el nostro
poble de Ia Germandat de Donants de
Sang de Mallorca.

SEMBLANÇA

El fet que ens va permetre po—
sar-nos en contacte amb Ia German—
dat va esser una de les visites que
Ia unitat mòvil dur a terme sovint
per terres mallorquines, amb Ia fi-
nalitat de facilitar Ia periòdica
donació de sang per aquelles perso-
nes,selvatgins, que creven de debò
en l'assistència al necessitat.

No és d'ara que tant En Joan Se_
guí com En Llorenç Vallori dediquen
part de Ia seva activitat a Ia tas-
ca de Ia Germandat. El primer,menor
quí de naiement, és des de l'any 19
60 membre actiu de l'entitat, i l"7"
any 1980 fou elegit membre de Ia
Junta Rectora. I tot això amb l'ad-
mirable fet d'haver realitzades cin
quanta-quatre donacions. El segon ,
selvatgí, ha arribat fins ara a Ia
cifra de vint-i-tres donacions,fet
aquest que l'umple de satisfacció

personal, i des de fa 10 anys col.le
ra amb Ia seva tasca dins el món de
Ia Germandat.

• RESPOSTA POSITIVA DE SELVA

Lo primer que els nostros inte£
locutors remarquen és Ia realitat de
que Ia resposta dels selvatgins a Ia
cridada de Ia germandat és del tot
positiva, per esser nombrosa les per
sones que responen a ella. Es de des
tacar el fet de que els donants que
hi ha es mantenen, i a cada acte d'
extracció n'hi ha de nous. Actual--
ment Ia Germandat disposa a Selva,
amb seguretat, de dos-cents setze
donants, xifra aquesta considerable
i que s'espera que vagi augmentant.
Prova patent de Ia resposta dels sel^
vatgins, segueixen diguent els entre_
vistats, és el fet de que Selva es
considera un dels pobles a visitar
els mesos d'estiu, perquè se sap que
el nombre de donants serà el previst
, mesos en els que Ia coriició turís-
tica de l'illa, l'augment d'acci—
dents, etc., poden arribar a posar
en precari les existències de plas-
ma, que segons dates de 1985, eren
a Mallorca (Son Dureta i "Cruz Roja"
2.400 litres.

JOVENTUT: CONSCIENCIACIÓ

En Seguí i En Vallori ens parlen
també de Ia participació de Ia joven
tut en els actes d'extracció de sang
Io que prova Ia conscienciació que
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existeix en Ia mateixa, i, Io més
important, l'assegurança de donantr
al llarg del temps.

LA GERMANDAT A MALLORCA

Des de Ia fundació de Ia German
dat fins a hores d'ara, són més de
vint mil els que han respost a Ia
cridada, i molts d'aquests duent
considerables donacions, de les que
són testimoni els entreviastats.Diu
En Joan Segui que l'objectiu de Ia
Germandat que es va marcar en un
principi s'ha vist complit, i que
en aquest punt vol recalcar unes pa
raules del President de l'entitat,
J. Albertí, paraules molt eloqüents:
"Dins aquest món en el que tota Ir
gent demana, el donant dóna sense
esperar res a canvi". Es, efectiva-
ment, una gran afirmació del sentit
altruista dels mallorquins, confir-
ma En Seguí.

En aquest punt, En Seguí ens in
forma que Europa compta amb un pro-
medi de 80 donants per cada 1000;
Espanya, 17 donants per cada 1000;
i Mallorca té un promedi de 27 do-
nants per cada mil. Això vol dir
que si a Mallorca -que com es veu
té més donants proporcionalment que
a Ia resta d'Espanya y menys que
els d'Europa- anam conseguint l'a
ugment dels donants, anirem cons£
guint també l'autoproveiment de
plasma, així s'evitarà el risc de
Ia importació d'un plasma descone-
gut. Per tot això, Ia Germandat fa
Ia cridada a Ia gent de Mallorca,
perquè col.labori amb el programa
que s'ha exposat, afirma En Seguí,
i poguem aconseguir en un termini
curt de temps l'autoabastiment de
p<lasma.

S.I.D.A.

SA COMUNA també es va poder in-
formar, segons dates facilitades
per el personal mèdic del Banc de
Sang, que el "Síndrome d'Inmunode-
ficiència Adquirida" és una malal-
tia produïda per un virus, que pr£
dueix en aquells que ho pateixen
un estat d'inmunodeficiència amb Ia
possibilitat de contagisr-se de certs

s de malalties infeccioses amb
omuna 4

més facilitat que altres persones.
Aquest virus ha estat propagat prin
cipalment per el plasma importat, i
per col.lectius de risc, com poden
esser els drogadictes a drogues in-
travenoses" .

NECESSITATS DE LA GERMANDAT

Segueixen dient els interlocu-
tors que Ia quantitat de plasma n£
cessaria per poder atendre al con-
sum de factors de doagihació (factor
antihemofílico) en Mallorca, estàn
entre 4.000 i 6.000 litres de plas
raa, necessitats que qualque dia p£
den afectar a tots nosaltres, per
això no s'ha de deixar de col.lab£
rar altruisticament en aquesta la-
bor humanitària del tot.

t

tÍDU£
Sa Co

Sa sang per noltros va donar
e 1 S e n y o r d a ni u ii t 1 a C r e u
i ara sa nostra planyem
per donar-la an'es germà.

1 des de llavors ençà
es seu exemple hem seguit
apòstols i sants infinits
per testimoni va deixar.

Ara vos vull recordar
d .i n s a q u e s t a v i d a n o v a
que si teniu sa sang bona
a n'es malaltets n'hem de donar.

Saps tu quan em faràs cas?
si un des teus m'ha de menester
llavors seràs es primer
que si no en tens en cercaràs.

Mentre hi hagi donants
que facem aquest sacrifici
no ens serà gens
pes malaltets trobar sang.

Però mai sabrà ningú
Ia sang que a tu t'han posada
ni quin donant el que l'ha donada
p e r q u è t o t s p 1 e g a t s f e i m ú .

De costa ,pla i muntanya
és el poble mallorquí
i aquests donants que hi ha aqui
són de Io milloret d'Espanya.

Ara em vull despedir
de tota aquesta trobada
si no ets donant,te hi pots fer ara
i amb noltros ja hi pots venir.

Pep Vallori "Eriçona".



MOSCARI INFORMACIÓ - RECULL

DE LES FESTES...

Malgrat ja hagi passat un cert teraps, vos presentam unes petites notes sobre el
que foren les festes populars de l'agost.

EIs actes foren molt variats des del concurs d'estels fins a Ia Berbena, de l'ho-
menatge als nostres padrins al tir al plat, de l'exposició de radios i instruments
musicals a les carreres de joies i de cintes, del cinema amateur a Ia revetla,etc..

En el concurs d'estels el guanyador fou Joan CarlesMorata - de Ca'n Roig- amb una
miloca amb forma de dragó. A les carreres de cintes tant amb bicicleta com amb moto
foren nombrosos els participants. EIs guanyadors amb moto fou Ia parella composta per
Jaume Sastre i Miquel Solivelles.. A Ia tirada al plat el número 1 fou en Pere Solive-
lles (Ferrer).

La revetla de cada any va més animada, hi participà ballant jotes i boleros gent
de tot l'entorn. Com tots els anys el Centre Cultural "Ca'n Roig" presentà una exposi-
ció: enguany dedicada a Ia mostra de radios ,gramoles i instruments musicals.

A Ia Mostra de Cinema Amateur se presentaren tres pel.lícules, totes representants
del cinema pollenci: "El Far" de Pere March; "Una festa privada a una plaça pública"
de Pere Salas entre altres, i Ia presentació especial de "Un cop de vista" deRafel
Bordoy. D'aquesta darrera ja n'havíem parlat a un anterior número de SA COMUNA quan
es va filmar. Fou una presentació especial, al mateix temps que tenia un caràcter par-
ticular ja que Ia pel.lícula s'havia filmat en part a Moscari i amb artistes moscariencs
La pel.lícula ens presenta algunes de les tasques que realitzava un prevere de poble:
com l'extramunció, el sol pas per a Pasqua,etc.

EXCURSIONS A PEU...

Un grapat de gent jove i no tant jove s'ha animat i surt a trescar i conèixer Ia
nostra Serra.A l'estiu anaren d'excursió a "Sa cova de sa campana" per les encontra-
des d'Escorca.

El passat diumenge dia 19 d'octubre dues dotzenes de moscariencs realitzaren Ia
volta al Puig Roig. Benprestet partírem de Mossa cap a "es coll dets ases",estava mig
ennigulat de totd'una,pero aviat sortí el sol i disfrutàrem d'aquels meravellosos pai-
satges fins arribar a Cosconar. Aquí un parell havien vengut amb cotxes i ens espera-
ven per dinar. A Ia tarda altre volta ,seguint caminois i botant bardisses retornàrem
a Ia possessió de Mossa. Fou una excursió molt divertida i no es cansada.

Devers el quart diumenge de novembre tornarem sortir, per a més informació dema-
nau-la al Centre Cultural "Ca'n Roig". Animau-vos.

PINTURA

En Bartomeu Palou ha participat dins el programa "Pintors mallorquins en el Casi-
no" amb una sèrie d'olis des del dia 29 de setembre al 12 d'ectubrei Enhorabona i a
continuar fent feina.

CONCERT D'ORGUE ?

Es celebrarà enguany el concert d'orgue de tardor? Seria interessant que s'instit_u
cionalitzàs un concert d'orgue a finals de novembre o a principis de desembre,per així
disfrutar del magnífic orgue restaurat que es conserva a Ia nostra església.
La idea llançada està...
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C*fltf*W »r VIfTlTf
Introducció

A Ia classe de català hem fet una recerca de cançons i gloses de ves-
tits que ara ja no es duen.Hera pensat que era raolt interessant perquè sempre recordem
els vestits antics i mai ens fugin del cap.

No pareix possible que en tant poc temps els vestits hagin canviat*tant.Abans es
duia una roba molt diferenta a Ia d'ara. Hem recollit les cançons d'un llibre que es
diu: "Cançoner Popular de Mallorca" d'en Rafel Ginard i Bauçà i editat per l'editorial
MoIl de Palma. Aquí vos presentam un resum de les cançons que hem trobades.

CALCES
Duen ses calces retxades

de tres o quatre colors;
han xapat es mocadors
ses faldetes esgaiades

• • • • * •

Estimada ,¿no em daràs
fil de lli per unes calces
i estam per unes altres?
Com tan ingrata seràs?

CALÇONS
A Ciutat un senyor duia

uns calçons de bambosí,
i pens que els hi va cosir
es sastre d'en Pep Camunya.

Jo m'aguant així com puc,
Serraquet no t'escarrufes,
que amb aquests calçons amb bufes
no hi diu un cassot tan brut.

CAMISES
A Orient n'hi ha una

(no dic quina ni qui no)
n'ha cosit una camisa
i no ha posat xillero.

• • * • • •

Mestre Joan Cabeió
només té una camisa
i es diumenges Ia se gira
per no fer un bugadó.

FALDES
Entre faldetes i manta

i vel que també vui dur
saps que serà de segur
que doblers mos faran falta.

Estimat meu, vine aquí
i et mostraré ses faldetes
m'han costat denou pessetes
d'endiana de xalí.

Sa Comuna 6

DAVANTALS
Això és moraduix

mesclat amb orenga;
de tocar-li es dengue
jo mai me n'asfluix.

• • • • • •

Baix de Ia serra Mandenga
troben un molí qui mol.
Al.lota, som en Fiol,
¿Vols-me deixar tocar es dengue ?

• • • • • •

GIPONS
Anant a Sant Salvador,

s'ampitrada a mi m'acuba
Mirau si és persona aguda,
que duu flocs en es gipó

Calla, bruta macarró !
Dóna es repàs per ca teva,
que aquesta germana teva
va a missa sense gip6.

• • • • • • •

REBOSILLOS

Aquests rebosillos amb flors
que ses fadrines se compren,
an es fadrins los carrompen -
totes ses venes des cos.

Sa major du rebosillo
sa segona du volant
sa tercera,esperit-sant
i sa quarta, cordoncillo.

fbßcooocx T^ccuo^

fìxJpniG, OCiver

^>QVYvcbtQ. Ho%&.
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ADJUDICACIO DEL CENTRE DE SALUT

El passat mes d'octubreel ple de l'/\
juntament va adjudicar el centre de Sa-
lut al contratista selvatgí Antoni Vall£
ri. Les obres del nou Centre, que es
construirà a l'antic escorxador, comen-
çaran aquest mes de novembre, i s'ha dOB
vengut en el plec de condicions un termi
ni de cinc mesos per entregar-les. ET
presupost del Centre de Salut ronda els
12.000.000.- de ptes., que seran apor—
tats per Ia Conselleria de Sanitat del
Govern Balear i l'Ajuntament.

POU D'AIGUA
Per altra banda, un esdeveniment d'

importància ha estat el fet d'haver tro-
bat aigüa en el carrer de Sa Nobleça. El
nou pou , en el que ha treballat l'empre
saPerforacions Bartomeu Bennassar de Sa
Pobla, ha donat un bram d'aigüa que oscj_
Ia dels 24.000 als 25.000 litres/hora. "
Per donar-se'n idea del que això repre-
senta s'ha de tenir en compte el fet de
que les proves j^duites a terme en un
marge de 72 hores i amb una bomba de 50
c.v.-- es realitzaren a una època de po-
ques pluges; i, a més d'això, si considj?
ram també queel pou que ara està en
funcionament dona un caudal de 30.000 lJ_
tres/hora, a Ia llarga, sumant els dos
pous, significarà doblar el caudal d'ai-
güa a disposició del Municipi, així com
tenir més garanties per estudiar seria--
ment Ia distribució d'aigüa potable a
Moscari. El cost del pou a partir dels
20.000 l/h. és de 1.500.000 Ph, que anirà
augmentant 500.000 Ms per cada 5.000 l/h
d'aigüa, si és el cas de que es vulgui
profunditzar més metres.

VA D'ORDINADORS

En un altre ordre de coses dir que
l'Ajuntament s'informativitza. Per aquest
motiu, prest s'instalilàrà un ordinador,
Io que permetrà un major control de Ia
tasca municipal.

CASA DE CULTURA A CAIMARI

El Consell Insular de Mallorca, en ses
sió ordinària del PIe celebrada el dia ïï

d'octubre, va incloure en el Programa
d'inversions Culturals per aquest any, el
projecte que l'Ajuntament va presentar re
ferent a l'adequació de l'edifici munici--
pal de Ia Casa de Cultura de Caimari. El
presupost total és de 11.085.669 Rs,de les
que 4.619.029 PIs les aportarà el C,I.M.;
2.771.417 PIs, l'Estat; i 3.695.223 PIs, l'A-
juntament de Selva.

, •*• •

PLA D'OBRES I SERVEIS

El Consell Insular de Mallorca ha in-
clòs dins el Programa d'Obres i Serveis els
sigüents projectes que afecten al nostro mu
nicipi:
-Reforma Cementiri Biniamar...2.669.344 PIs
-Pavimentació Asfàltica Ca-
mí d'Es Homs 1.826.320 PIs
-Pavimentació Asfàltica Ca-
mí d'Es Pou Comú 1.972.958 PIs
-Clavegueram sanitari en
el Carrer de Sa Creu 1.857.655 PIs
que aporta el Cirrui 813.472 que aporta
l'Ajuntament.

-Construcció panteons i grups de tombes
i construcció crematori en el Cementiri
municipal de Selva 5.173.723 PIs
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£€s p^u^^viöVi/ ^> A^^d>w^ewai6 pnx>^e%" ^ea £»t» A^O^af-

1^,^>/ ^w^> $va>UA<vvx öC^^^wv«ö^«A y ¿4 XAwpn^a^u^vo«

Mo ^axxw x ^»e~Y^ ^yvaJL €w ^6yvcUtVwv ct^/VAi>

^vcrvxct/ie<> . ¿f op<*viir cif ^ot^ «¿E^ vjoai<x^ux^ n^sp^ct«-

aC 4uA^>. Uw^ cW<x<wr ; \ 6ie^v xvw> >w>t^>^>v^aW7^ xx<w>^

<Vvvcv> ^¿A>lU> . rtCw.t>T>6> OU/O ^X3bVACL *̂  CMA/> ^tlGUvv^CoOaC O^

^oc^ o- ^K><L. Vo <*v^ aowoA^w> c&vv+-&te <, ^&ievw ou

^cx-ci-&C. ^QAVouaxfe e^ ^fcvwp^ ^ ^on*A<xnewv íüvrultcuv ou-

^vM^ • oOi<X' «t Aaju^*t <*iLu^ 9C^ ^cca^-cui ^<Ht

«€ <^u6 ivx ^av^^ flL OLo^x«^^ AOCo^a7 ct acux6*t cu^A..,

CAT»¿,^ HORAo « O T é g ^ . 8*ou^.

Cet-¿¿-6Í fue¿ íc fc£ Sf¿ t / j ^ .

? A P 6 R E ^ / ^ PEAELLO
Trcmsa, i Wa+críal &*c#lar
- C/ öteffW - ^66i^4

Ke cyuLfi,

<LOVVv

Sa Comuna 8



£IS Gof*iVrtES r.

~pEL MuHÍCiPÍ ~pe^£LVA
•

EIs territoris coraunals del municipi de Selva es conformen a partir del que els
veïns diferencien amb el termes de "Comuna de Caimari i Comuna de Biniamar".(l)

Respecte a Ia primera, aquesta es situa a Ia part noroest de municipi i es carac-
teritza per Ia discontinuitat del seu territori formant tres unitats de desigual exten-
sió: El CoIl Matar, puig de n'Escuder i Sa Serra. Aquesta separació es deu a l'establĵ
ment de rotes entre Ia zona del CoIl Matar i Puig de n'Escuder,que es produí en el se-
gle passat(2).

En conjunt, Ia Comuna de Caimari té una extensió de 753 Hectàrees (1.060 quartera-
des),i limita al Nord amb el terme municipal d'Escorca, les possessions de Coma Fredai
Es Guix; al Sud amb finques particulars, entre les que podem destacar les de Sa Palate-
ra, So'n Maga, Ca'n Pipa, S'Alqueria, So'n Sastre, So'n Riera i Subies; a l'Est amh les
possessions de Ca'n Beneit, Ets Albellons i Es Barracar; i a l'Oest amb el municipi de
Mancor de Ia VaIl: Coma des Garrover, Rotes de.So'n Maga i Ca'n Bajoca.

La Comuna de Biniamar, que els propis biniamers designen amb el simple genèric de
"Es Puig", s'extén per l'extrem sudoest del terme, i a diferència de Ia de Caimari és
un espai unificat sense divisions internes. La seva extensió és de 131 hectàrees (unes
184 quarterades) i limita al Nord amb el terme de Mancor (So'n Frau, Ca sa Senyora i
Biniatzent); al Sud amb el terme de Lloseta; a l'Est amb So n'Odre i el poble de Binia-
mar, i a l'oest amb Ia possessió de S'Estorell.

Sembla que l'Ajuntament de Selva és propietari de les Comunes des de Ia seva sepa-
ració del districte d'Inca, en el segle XIV, si bé amb posterioritat es produirenaLguns
plets en els que es reclamava Ia titularitat per part de particulars (3)

El primer que va moure causa fou el senyor de So n'Albertí, D. Guillem Alberti,que
Ia va fonamentar en el fet d'esser descendent del primer senyor que va tenir l'alqueria
de Caymaritx. El litigi va començar a l'any 1427 i el motiu fou que el Consell de Selva
va acordar arreglar el camí que des del poble anava a Ia Comuna. A això s'hi oposava el
citat Albertí que va fer demanda davant Ia Reial Audiència a l'any 1484, i aquesta va
fallar en el seu favor a 1499. Però el Consell de Selva no va estar conforme, iva apel_-_
lar al ConseB. Suprem d'Aragó Ia sentència de Ia Reial Audiència de Mallorca.

Al haver passat més de cent anys, ja a l'any 1636, i com que Ia cosa no
avancava,es va acordar enviar a Madrid per activarl'assumpte al síndic Juan Capó dela
Hera, que romangué a Ia Cort durant tres anys, fins a 1639. Les costes,segons el conpte
presentat pel síndic, pujaren a Ia considerable xifra de 10.308 reals de vello,unes
10.000 lliures mallorquines.

Després de Ia sentència d'aquest plet els Jurats de Selva ja exerciren actes de
domini i a Ia Cúria consten expedients contra els infractors a partir de 1637.

A 1730, quan Ia cosa semblava ja definitiva, es va renovar el plet per un tal
Rafel Martorell successor dels Albertí. El motiu va esser Ia reclamació d'unes pecesde
roba d'unes dones que Martorell havia enviat a Ia Comuna per a collir aglans. De l'any
1743 consta una avenència entre els Jurats i Martorell, però fins a 1788 no es va con-
siderar guanyat aquest plet, ja que en aquest mateix any se va fer cantar un " Te Deum"
en acció de gràcies per haver guanyat les comunes d'aquesta vila. D'aqui,per tant,
prové un topònim que, si bé actualment ha desaparegut, es conservà al manco fins a Ia
meitat del segle passat. Es tracta del nom de Comuna dels Martorells,amb el que es de-
signava Ia zona de Comuna que avui anomenam CoIl Matar.
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La possessió de les Comunes per part de l'Ajuntament fou ratificada per Reial Or-
dre del Regne a 1830, i formaren cadastre en el seu nom a l'any 1893. Es varen fer les
partions per maig de 1883 i s'establiren les fites el dia 21 de maig de 1891 a Ia Co-
muna de Biniamar i el 3 de juliol del mateix any a Ia de Caimari. El 14 de gener de
1926 Ia "Jefatura de Montes" els va entregar a Ia lliure disposició de l'Ajuntament;
el 28 de juny de 1935 varen esser declarats "Montes Protectores", i el dia 28 d'octubre
de 1941 per treballs de l'enginyer Joaquín Ximénez de Embún y Gonzalez-Arnao foren de-
clarats d'Utilitat Pública, inscrits en el catàleg amb el números l-A i 2-A respecti-
vament, fins que més envant varen esser designats amb etenumeros8 i 9 d'Utilitat Públi-
ca, nomenclatura oficial que encara conserven.

Fou a l'any 1946 quan es va redactar per primer cop un projecte d'ordenació dels
espais comunals del nostre municipi. El seu autor va esser el ja anomenat enginyer
Joaquín Ximénez. D'aquest estudi extreim les següents dades: El recompte d'arbres rea-
litzat donava un resultat de 83.389 pins i 12.541 alzines. La producció d'aglans s'esti
mava aleshores en 48.789 kgs.; 38.522 dwla quals corresponien a Ia Comuna de Biniamar
i les 10.267 restants a Ia de Caimari. El 16 de setembre de 1932 fou autoritzada pel
Governador Civil una tallada de 18.500 pins i 600 alzines per a un decenni, però a Ia
realitat va quedar reduïda a 13.841 pins i 300 alzines. Per altra banda, el metre cúbic
del carbó d'alzina es valorava en 95'19 pts,, Ia llenya d'alzina en 23'2 pts;i Ia fusta
de pi amb escorxa a 82'04 pts.

Davant Ia forta regressió de l'alzinar es proposava plantar en els trams que s 'hi
fecin tallades: 1.000 alzines i 2.000 pins anualment i que quedassin per tant tres anys
acotats pels pasts. Aixímateix es proposava Ia realització de 200 empelts d'alzina d'a-
glà dolç i 200 de garrover cada any.

Mentres que en el passat l'explotació de les Comunes va constituir una important
partida dins el pressupost d'ingressos de l'Ajuntament, basada en les tallades de pins
i alzines i Ia subhasta de les pastures i Ia caça - a més de l'aprofitament de Ia lle-
nya pel consum familiar que en feien els veins -; durant els darrers anys aquest inte-
rés econòmic ha anant minvant fins arribar a esser pràcticament nul. Si bé és cert que
segueix l'explotació, aquesta no suposa econòmicament una quantitat important del pres-
supost com succeia abans. Amb Ia recent creació de Ia Societat de Caçadors de Muntanya
es demostra que el màxim interès dels veins per les terres comunals se basa en l'aprofi_
tament cinegètic, i subsidiàriament amb altres aspectes com és el de Ia recerca de bo-
lets mengívols, tots ells inserts dins el concepte d'oci que ha passat a presidir l'in-
terés social d'aquest tipus d'espais forestals.

Queden fora de l'apreciació dels veins, poc sensibilitzats al respecte, els valors
paisatgistic,mediambiental i estètic, en general només apreciats pels forans.

Finalment, cal assenyalar que l'espai comunal no ha estat fins ayui objecte d'una
especial preocupació ni planificació tant per part de les autoritats com del poble.
L'actual Consistori sembla haver iniciar gestions per tal de dotar-lo d'unes infraes-
tructures mínimes (taules,fogons...) i adobar els camins amb Ia finalitat de potenciar
ßI seu caràcter d'espai d'oci, sense que fins a Ia data s'hagi a rribat a caprealitza-
ció concreta .

Antoni Ordines Garau.
NOTES

(1) Si bé tenim coneixement d'un antic topònim (Comuna de Moscari o Sa Garriga),situat
a escassa distància del poble de Moscari i que correspon actualment a terres conra-
des de propietat particular,sense que poguem assegurar si en el passat foren comuak.

(2) Mentres Bisson- Barceló (1966) donen Ia data de 1837, J. Ximénez (1946) assenyala
l'any 1862.

(3) Es conserva un important nombre de documents al respecte segons apareixen relacio-
nats en el "Catálogo del Archivo Municipal de Ia Villa de Selva. Baleares", obra
de Jaume Lladó i Ferragut (1943,pags.22-25). $a Comuna 10
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ssociacions

RENOVACIO DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE " S'AGRU
PACIO

S'Agrupació folklòri
ca Aires de Muntanya
ha renovat, recent-
ment, els seus cà-
rrecs directius. El
fet és conseqüència
d'una nova normativa
que regula tipus d*a
culturals com Ia sel-

vatgina, per Ia que aquesta ha ha-
gut de formalitzar uns Estatuts
socials en els que es contenen les
disposicions que regiran el funcic)
nament dels diferents órgans de Ia
mateixa. Arrel d'aixo,les persones
formen part del grup* elegiren,mi1;
jançcant el sistema de llistes o-
bertes,nova Junta Directiva. Aque^
ta Junta, de Ia que sortirà el nou
President de S'Agrupació, estarà
formada per els sigüents membres
al haver estat les persones més vo
tades: JAUME MAIRATA, ANTONI SOL·I
VELLAS, LLORENÇ MIR, ANTONI TOR-'
TELLA, FRANCESCA LLULL,JOAN RIPOLL
y CATALINA RIPOLL.

(*) EIs components de S'Agrupació,
balladors i músics., són els
sigüents:

Franciscà Llull Barceló, Fran
cisca Morro Llinàs, Franciscà
Martorell Sastre,,Ma Angela
Morey Pruja, María Morro CoIl,
Catalina Munar Llompart, Cata
lina Ripoll Coll,Martina Ri—
poll CoIl, Margarita Reynes
CoIl, Francisca Tortellà Rayó
Catalina Ripoll Solivellas,
Margarita Muntaner Ferragut,
Francisca CoIl Frau, Jaime Scï
rra Beltrán, Lorenç Morro
CoIl, Llorenç Mir Brunet, Ju
an Huguet Genestra, Juan Rot^
ger Seguí, Miquel Gonzalez
Vallori,Jaime Mairata Rayó,
Antonio Solivellas Oliver,
Antonio Reus Mairata, Miquel
Genestra Alorda, Juan Ferrer
Marcé, Juan Cifre Rotger,Je

L'ASSOCIACIO DE VEINATS
DE CAMARATA REPREN EL
CURS DE PINTURA

El passat mes de
septembre,1'Asso^
ciació de Veinats
de Camarata va
reprendre, ja en
Ia seva tercera
edició, el Curs
de Pintura que
s'imparteix en
el casal social
de l'esmentada
entitat, que ha mostrat l'intere,s
en l'organització d'activitats
culturals en nombroses ocasions.

El curs s'imparteix per una
professora qual.lificada a grups
d'alumnes classificats segons Ia
seva majór o menor perícia en
l'aprenentatge d'aquest art.

Segons manifestacions del
President de l'entitat a SA COMU
NA, G. Soler, Ia continuació en
l'organització del curs es deu
"no tan sols a Ia positiva acep-
tació del mateix, sino també al
fet de no rompre Ia feina realit
zada fins aquests moments per l"7"
alumnat en cursos precedents.

CANVI DE RECTOR A LA PA
RROQUIA DE CAIMARI

La Parròquia de Caimari té des de
fa poc temps un nou cap de Ia co-
munitat cristiana. El nou Rector
D. BARTOMEU PERICAS, que sustitu
eix a D. BARTOMEU ROIG, és dels
Missioners dels Sagrats Cors. SA
COMUNA desitja que Ia labor que
ara comença en una nova comunitat
sigui profitosa per els cristi-
ans caimariencs, i per el poble
sencer.

roni Colom Vives, Juan Ripoll Soli-
vellas, Antoni Tortellà Reus, Anto-
nio Genestra Alorda, Francisco Ra-
mis Kleber.
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Conversa amb • • • S9ESCOiA HAJO* Of
C4/M4fef*

El seu nom complet és Jaume Martorell
i Celià. Va néixer un 16 de març de 1903
a Caimari, per tant, té 83 anys plens de
records i serveis donats a l'Església del
seu poble.

Actualment viu a Selva, des de fa dot-
ze anys, però ell se sent ben caimarienc i
torna al seu poble quan hi ha alguna fes-
ta especial o un funeral per seguir ser-
vint Ia missa.

Viu al carrer de Sa Font, amb Ia seva
filla Margalida i és allà on vaig a veu-
re'l perquè me conti un poc Ia seva vi-
da.

El seu pare que també nomia Jaume, era
teixidor a Caimari i estava casat amb una
al.lota selvatgina, na Margalida, i tin-
gueren dos fills: n'Antònia ( viu a In-
ca) i quatre anys més tard en Jaume.

Vivien a Caimari, al carrer José An-
tonio, nQ 10.

EIl nosap quants d'anys tenia ni com
va ésser que cpmençà a servir Ia missa.
SoIs té un primer record d'ell vestit
d'escolanet i el capellà que Ii girava les
fulles del missal, perquè l'altar estava
massa amunt per a un infantó com ell.

El que si recorda perfectament és quan l'elegiren Escolà Major. Acabava de morir
l'anterior, just quan s'iniciava ell a Ia feina de fuster i corria darrera una al.lc>
teta, n'Antònia de Ca's Bufetó, que un parell d'anys després seria Ia seva dona i lT
donaria tres fills: en Jaume, na Margalida i en Pere.

En Jaume viu a Castelló i té una filla. Na Margalida viu a Selva i en té dues,
com l'altre fill, en Pere, que viu a Porreres.

L'amo en Jaume té, idò, cinc nétes però cap nét que pugui seguir el seu llinatge
i, tant de bò! el seu servei a l'Església. Així i tot està ben content de Io que Ii
ha duit Ia vida.

Quan passam al tema de l'Església, me conta que pels seus ulls ha anant canviant
d'aspecte, de normes i de gent. Ha vist passar dotze capellans i recorda encara els
seus noms i d'on eren: D. Gabriel Melià, D. Arnau, D. Pau i D. Sebastià foren els
quatre que se cuidaven de Ia parròquia de Caimari quan ell començà a anar-hi.

A D. Gabriel Melià Ii deien " Es Capellà VeIl" perquè era el de major edat i fou
el que durà més temps, servint durant 33 anys, 3 mesos i 3 dies, exactament.

Després anaren passant d'altres com D. Miquel de Porreres, D. Tomeu Saurina, D.
Pere Rubert d'Inca, D. Tomeu d'Inca, D. Joan Arbon ( actual Prior de Lluc), D. To-
meu Pericas de Campanet i, l'últim, arribat fa poc, D. Tomeu Roig.

D. Tomeu Saurina Fou el qui durà més poc, sols tretze mesos.
Seguint amb xifres, l'amo en Jaume va servir sis misses en un dia, per Ia festa
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de Tots sants. Durant una sèrie d'anys, en aquest dia ell ajudava a Ia missa en sis
ocasions distintes, una darrera l'altra i amb capellans diferents. Es el seu màxim
de misses seguides.

La seva feina quotidiana era tocar les campanes, primer a les 7 del matí, des-
prés " bateades" a les 10 i mitja, més tard ja tocava migdia, a les tres, tocava a
feina i, per últim, l'Ave Maria. Endemés, servia Ia missa i feia tot el que fes faJ_
ta.

També durant tota Ia vida ha donat corda al rellotge, sempre cada vuit dies, i
això que és ben difícil i seria normalment una feina per dues persones, A l'amo en
Jaume res Ii fa por.

En arribar Pasqua ell preparava Ia Casa Santa, per Nadal les Matines. Si s'es-
penyava res, no passis pena! l'amo en Jaume era allà per arreglar-ho. Cada any es
feia una neteja general i s'enfilava on se vulla per arribar per tot arreu, amb
una canya de quaranta pams dins Ia mà, feia net i espolsava tots els racons.

Me conta que és ben venturós de poder contar aquests fets perquè un any quasi
va caure a terra de damunt una cornisa.

També vull destacar el fet de que Ia seva familia ha ajudat molt a Ia parrò-
quia. EIs seus padrins també serviren molts d'anys enrera, així que per tradició
i per ganes, l'amo en Jaume i Ia seva pròpia familia seguiren Ia tasca dels avant-
passats. La seva dona, al cel sia, tots els dissabtes de festes i diumenges, agra-
nava i netejava ajudada per Ia seva filla que també cantava en el " coro".

EIs seus dos fills foren escola-
nets fins que partiren de Caimari.

Tot això no ho feren mai per do-
blers perque Ia compensació econòmi-
ca era mínima i no havia res que po-
gués pagar tant de sacrifici i bona
fe. EIl m'ho diu ben clar: " Ho feiem
perquè així ho sentiem i voliem ser-
vir a Ia nostra parròquia, noltros
no el trobàvem tant sacrificat" i
agegeix que actualment no creu que
hi hagui ningú que aceptàs fer tot
el que ell ha fet.

A Caimari i els pobles de devora
és ben conegut per tots i se Ii re-
coneixen els seus mèrits.

PER AQUEST MOTIU, EL PROXIM
DIA 8 DE DESEMBRE, LA PURISSIMA,
CAIMARI LI VOL FER UN HOMENATGE
COM HOME TAN UNIT A LA PARROQUIA
I AL MATEIX POBLE.

SERAN LES SEVES NOCES DE PLATI
SERVINT L'ESGLESIA.

I PERQUE VOS HO MEREIXEU,
L'AMO EN JAUME, NOLTROS TAMBE VOS
FEIM EL NOSTRE PETIT HOMENATGE.. M 0 L T S D'A N Y S ! ! !

JOANA M* REYNES.
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¿'ALLEñGfA
L'al.lèrgia és una reacció desmesurada de les nostres defenses

enfront de certes substàncies estranyes. Aquesta reacció es mani-
festa per uns simptomes a vegades molt molests com, per exemple,
esternuts, llagrimeig, urticària. Les substàncies poden penetrar
dins el nostre organisme per diferentes vies. Poden ésser inhala-
des, ingerides, injectades o actuar pel contacte amb Ia pell.

Aquestes substàncies són moltíssimes: Polen, llana, pols, oels
de moix, caspa de ca, aliments, medicaments, fongs microscopies,
àcars... si produeixen al.lèrgiQ es diuen al.lergens.

Una de les al.lèrgies més freqüents i conegudes és Ia del polen,
anomenada Polinosi ( "Fiebre del heno" o rinitis al.lèrgica).

El polen és una polsina quasi microscòpica que utilitzen algu-
nes plantes per Ia seva fecundació i circula per l'aire o és trans-
portat oer ocells o insectes.

Les principals plantes productores de Polinosi són les graminà-
cies, l'olivera, Ia gespa^ el pi, l'acàcia, Ia cama roja, el bedoll,
el xop, l'alzina i, no tan frequent, el plàtan.

La Polinosi apareix en Primavera quan hi ha floració ( Entre
maig i juny). No hi ha una edat senyalada, però és més freqüent en-
tre els 20-40 anys. Afecta per igual ambós sexes. Varia amb el cli-
ma, per exemple, és més important en climes continentals que en les
regions costeres perque tenen el temps de floració més curt però
més intens i amb una concentració més alta de polen a l'aire. Tam-
bé depen de Ia latitut i altitut, com més altura, més tarda en apa-
rèixer Ia Polinosi.

Es creu que un 15/b dils afectats reben per herència alguns ti-
pus d'al.lèrgia. Quan el pare i Ia mare ho són hi ha més possibi-
litats de que el fill també ho sia; en general, totes les al.lèrgies
solen millorar durant Ia pubertat, però en Ia Polinosi no s'aplica
amb el mateix rigor.

CONSELLS PRACTICS ( per les persones sensibles)

- Durant 1 'epoca de floració reduir les sortides al camp, sobre
tot els dies de més sol, perque Ia llum solar facilita Ia concentra-
ció de grans de polen.

- Evitar desolaçaments en vehicles de superfície ( moto, bicicle-
ta) ja que les corrents d'aire produides per Ia velocitat introdu-
eixen una quantitat major de polen a les vies respiratòries.

- Si s'ha d'anar de vacances a Ia platja, procurar adelantar-se.
El meo de juny és millor que juliol i agost.

- Abans d'anar-se'n a dormir, humitejar l'ambient amb un polvo-
ritzador amb aigua.

- Utilitzar l'aspirador per netejar Ia casa.
- Dormir amb les finestres tancades, No utilitzar ventilador.
- Evitar catifes i moquetes.

Si l'al.lèrgia és important, el metge recepterà antihistamínics
i en alguns casos una vacuma.
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R A F E L LLULL

President C.E. Xilvar

Per

Aires de renovació han envol-
9̂ I tat aquests darrers mesos al
•i ClubEsportiu Xilvar.Després

de Ia gestió duita a terme
per l'anterior directiva, presidi-
da per Bernat Morro, una Junta Ges
tora es va fer càrrec de*la precà-
ria situació del Club. L'esmentada
Gestora va esser Ia responsable de
Ia preparació de l'inici de Ia Ui1
ga, superant dificultats pròpies
de situacions no fàcils d'afrontar,
però que a Ia fi, amb força de vo-
luntat, s'han superat, i el C.E.
Xilvar segueix lluitant en Ia cate_
goriaque Ii correspon.

Així com Ia Gestora era de ca-
ràcter provisional era necessari
formalitzar una nova Junta Directi^
va. Per aquest motiu es va obrir
el plaç per poder presentar candi-
datures a Ia presidència del Club,
i l'única que es va presentar,fins
dia 19 de septembre d'aquest any,
va esser Ia deRafel Llull, que va
esser nombrat, per tant, President
del C.E. Xilvar, per una duració de
quatre anys, i amb el qui SA COMUNA
s'ha posat en contacte per fer un
canvi d'impresions.

El nou President, fent ús
les seves facultats, formà Ia
nova Junta Directiva amb els
sigüents membres: Rafel Llull
(President), Jaume Pou, Mi—
quel Pons i Pere Reynés (Vice_
presidents), Llorenç CoIl Sam
pol (Tresorer), Nofre Fornés
(Contador), Llorenç CoIl Palou
(Secretari), Miquel Morell (
Vice-Secretari), i com a vo—
cals: Antoni Sampol, Sebastià
Batle, Pere Morro, Francisco
Pardo, Llorenç CoIl Sastre,Ma
nuel Escudero, José Prieto
Pons, José Prieto Sastre, Ma-
nuel Pérez Donoso.

EIs principis que guiarán
a Ia Junta, a nivell esportiu,

de

JOAN ROTGER
no seràn altres que els de fomentar
elfútbol base, Io que a Ia llarga
permetrà Ia posibilitat de que el
C.E. Xilvar disposi de jugadors del
poble. Aquesta és una de les idees
primordials que Rafel Llull, i Ia
Directiva, destaquen de Ia seva fu
tura labor.

Sempre espinós resulta el tra£
tar el tema econòmic, quant Ia si-
tuació no és de Io més sanetjada .
A pesar de tot, el Club compte amb
un centenarde socis que fan possjL
ble Ia subsistència del mateix, aî
xi com amb l'ajuda de l'Ajuntamen-t
i entitats d'iniciativa privada com
LLANYFLEX (Inca) que ha regalat un
equipatge complet.Així mateix s'han
cursat peticions a Ia Federacio,i
a institucions insulars i autonòmi
ques, entre altres. En opinió de"
Llull, l'objectiu del Club és, ara,
Ia permanència a Ia Primera Regio-
nal, i prega paciència a l'aficio-
nat; Ia situació, diu, millorarà.

Llull destaca l'enteniment ab-
solut amb el Bar Xilvar, equip d'em
preses, Io que fa més bona de dur
Ia càrrega.

La pròxima Assamblea de Socis
es convocarà pel mes de novembre.

*Eren altrestemps Sa Comuna 1.5
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• rrcnes de Moscarí enforn a L•any, í íve-^3 •

Alt:esquerra-dreta,
Maria Palou ('Dea cafe)1

3oana Tugorea (Piva)
Carmen Ensenyat (Capellà)
Catalina Martorell (Tinons)
AntOR*a Sastre (Son Sastre)

Baix:esquerra-dreta.
Antònia Seguí (Carrinya)
Maria Cap6 (Palerna)
Maria^Palou (Orelia)
Antònia Capó (Palerna)
Francesca Saatre (Son Sastre)
Margalida Morro (Santiani)
Francesca Morro (Can Gros)

DECORACIO I PINTURES

¿fuan JLuis farcia

C|. PÓrez GaldÓS, 18 (barriidi Cristo R*y)
TT 504416 - Part. 505441 I N C A (MALLORCA)

^i^ "Ia Caixa"
S E L V A
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La frase:"Les dictadures acaben
com els acantilats; de cop s'arriba
a l'abisme?
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Diven que "Io que es veu no es pregun-
ta", i és ben clar això. Vos ho dic per-
què quan hagueu repassat aquestes dades
del que ha plogut aquests tres mesosd'es-
tiu, haureu observat que han estat un po-
quet raros. Es a dir, el mes dejuliol·que
normalment és sec per complet,ens va do-
nar una bona sorpresa ja que a mitjan mes
va rebentar amb 57 litres d'aigua. EIs
campers ho varen agrair-molt,va anar molt
bé per a Ia terra.

El mes d'agost si que se va portar tal
com ho sol fer cada any. Quasi res d'aigm
En canvi el mes de Setembre, sique se va
destapar de bona manera. Ni els més vells
del poble recorden una cosa parescuda:
dia 29 i dia 30 Ia gent estava com asusta_
da; varen caure uns arruxats com no ho
havíem vist mai, ni joves ni vells, quasi
177 litres em 48 hores. D'aquests dos
dies volem destacar que dia 29 en un es-
pai de 10 hores -de les 8 del mati a les
6 del capvespre - varen ploure 93 litres
i dia 30 en una hora i mitja de les 11'30
a les 13 hores en varen caure 50 litres.
Això podeu estar ben segurs que són dades
que retgiren. S3 Comuna 18



CICLISME

MOSCARI

EIs darrers anys hem presenciat
el resorgiment del ciclisme a les
illes, a noscari el més clar expo
nent d'aquest resorgiment són en-
Biel i en Miquel Tugores Juntament
amb en 3oan Buades.

-Quant començareu amb això de les
bicicletes?
-Fa uns set o vuit anys, anàvem a
qualcar amb un grup d'amics els -
diumenges, un any mos convidaren
per anar a córrer a Caimaci per -
les festes, Ia carrera no era fede
rada. Oesprés a Noscari, llavors
vàrem saber que hi havia una fede-
ració que organitzava carreres ca-
da setmana, etc.
-Ara estau federats?
-(Miquel) Si, Jo hi estic des de -
l'any 1982, en Biel del 1983 i en
3oan del 1985.

-Per estar federats, és necesari -
tenir un equip?
-No, nosaltres sols hem tengut
equip aquest darrer any i l'únic -
suport han estat les robes esporti
ves, sempre hem corregut pel nos-
tre compte.

-Pensau passar a professionals?
-nos agradaria, però de moment és

difícil, això suposaria deixar Ia
feina, Ia familia i posiblement
l'illa.

-Iosaltres feis feina tota Ia set-
mana, quan entrehau?
-Quan acabam Ia feina , si podem -
dues hores entrenam dues, si només
podem mitja idò mitja.

-Apart feis qualque preparació es-
pecial?
-La temporada comença el Febrer i
acaba el Septembre, els mesos d'hi
vern és necesari fer una prepara-
ció física a part de Ia bicicleta,
natació, córrer a peu, etc. Després
agafar Ia bicicleta i dur 4 ó 5
mil Km. damunt les cames quan co- .
mença Ia temporada, a més cuidar -
l'alimentació al màxim i també el
sistema de vida per exemple anar-
sen a dormir quan els companys
se'rrvan de marxa i a divertir-se,
de totes formes el millor entrena-
ment és participar al màxim de ca-
rreres possible que és alià a on
s'apren més.

-Vosaltres participau a totes les
carreres?
-No, només a les que se fan en diu

Sa Comuna 19"



menge o festes,
menge o festes,
Mairata que mos
i dur el cotxe
nim Ia botella
moment just, o
hem foradat, es
moral i tècnic

gràcies a n'Andre
gràcies a n'Andreu
acompanya a totes

de ajuda aixi te-
d'aigua fresca al
Ia roda nova quan
el major suport -

que tenim.

-Holtes victòries?
-Arribar entre el quinze primers
ja és una vietbria,anam pujant
poc a poc , un primer lloca Po-
llença, un quart a Lloseta, ela
primers anys no acabàvem mai Ia
raajoria de carreres.

-Anecdotes d'aquestanys?
-Síqualque una, hem conegut un
ex-professional n'"Adrover" que
té molt d'interés amb ajudar a Ia
gent qúe puja per compte seu. Tam
bé qualque caiguda, una vegada
per esquivar un corredor caigut
vaig pegar dins el torrent de

Sant 3ordi al port de Pollença,
Ia broma me va sortir per 40 mil
pessetes, els materials són molt
cars.

-Creis que hi ha afici6 al poble?
-Si, però està un poc dormida, "•••
seria interessant que se fés una
penya o un club, Ia afició crea
afició, així els petits que sar-
ten tendrien un suport moral que
Ja és molt, a mós de Ia publici--i
tat que seria per rioscari.

Fotografia i texte:
Vicens riartorell.

ESPERANÇA SOLIVELLES COLL, filla
de Jaume (Caimari) i de Catalina
(Lloseta) va néixer al carrer de
Binibona,n0 24 - CAIMARI dia 18 de
juliol de 1986.

LAURA RUIZ MUNOZ ,filla del Alonso
(Màlaga) i Isabel (Biniamar) va
néixer al carrer del Paradis,n0 9
de BINIAMAR dia 7 d'agost

JOAN POL GAYA , fill de Jaume (SeI
va) i de Margalida (Vilafranca),va
néixer a Ia carretera de Lluc,nQll
de SELVA dia 7 d'agost.

XAVIER ALEXANDRE PEREZ AMENGUAL,
fill de Francisco Xavier (Madrid) i
de Maria Antònia (Selva) va néixer
al carrer del Angels ns 13 - SELVA-
dia 20 d'agost.

Sa Comuna 20

PCaixemefLÍs
JORDI VALLESPIR BUSQUETS, fill

de Jaume (Muro) i de Maria (Selva)
va néixer al carrer de ses Escoles
nQ i_ie -SELVA- dia 28 d'agost.

MARC CANTALLOPS TUGORES, Fill de
Joan (Sa Pobla) i de Maria Magdalena
(Caimari) va néixer al carrer des
Tersal -CAIMARI- dia 13 de setembre

UNA ENHORABONA GROSSA A TOTS

AQUESTS FELIÇOS PARES.

^

"laCaixa"
CACCA DB PENSIONS

S E L Y A



El dia 12 de juliol, a l'esglé-
sia de Selva es casaren en TEODORO
MANGLANO HERNANDEZ de França i
n'ANTONIA-ROSA GONZALEZ LLOMPART.

Dia 19 de juliol, a l'esgiesia parr^
quial de Caimari es varen casar en
MANUEL MORENO GONZALEZ d'Inca i na
MARIA VALLCANERAS HEREDIA de Caimari.

D i a 2 9 d ' a g o s t, a 1 ' e s g 1 é s i a d e S e Iv a
es casaren en JOSE ANTONIO TEIJIDO
FERNANDEZ de Selva i na BRIGIDA MORA
CANET de Ciutadella(Menorca).

Dia 6 de setembre a l'església de
Selva es varen casar en JOAN ALCOVER
VIVES de Selva i na MARIA DE LA
CABEZÀ FERNANDEZ GONZALEZ d'Inca.

Dia 27 de Setembre, a l'església de
Selva es varen casar en MIQUEL
VALLESPIR PUJADAS d'Inca i

A 1 esglesia parroquial de Selva N'APOLONIA SOLIVELLES REYNESde Selva
dia 19 de juliol es varen casar
en MANUEL SANCHEZ RAYA i
na MARGALIDA TORTELLA RAYO,de Selva.

P R I M E R A C 0 M U N I 0

Dia 20 de juliol varen fer Ia primera
Comunió els dos germans Gabriel i Tòfol
ALCOVER VALLCANERAS, fills d'en Tòfol Alco-
ver i na Francesca Vallcaneras. ENHORABONA!

Dia 13 de se tembre es casaren a
l 'església de Selva en G A B R I E L
LOPEZ H E R N A N D E Z i na TERESA M U N A R
LLOMPART ambdds de Selva.

MHTftiMOHfS
J- P|AlftftT4 Sa Comuna 21



CATALINA REBASSA MARTORELL

"Na Catalina Quela",vamorir
als 58 anys al carrer
des Pou de Moscari

dia 25 de juliol

JOAN ROTGER ALBERTI

l'amo'n Joan "Curt" de
86 anysva morir al carrer
de l'Horitzo,16- Caimari,

dia 24 d'agost.

MARGALIDA COLL LLULL

"Madò Truiola"-de 81 anys
va morir al carrer de
sa Noblesa de Selva

dia 15 de setembre.

LLORENÇ: TORTELLA FERRAGUT
de "Ca ses Simones"

va morir als 77 anys,al
carrer de Sa Noblesa,58-de
Selva, dia 8 d'agost.

ANTONIA BALLESTER FERRAGUT

"Na Tonina Fornera" va morir
als 75 anys al carrer Metge
Estelrich,12-Selva

dia 14 d'agost.

ANTONIA COLL REUS

"Na Tonina Xima",tenia
84 anys i va morir al carre:
des Vent,6 ,de Biniamar

dia 24 d'agost.

JOAN SAMPOL ALBERTI

En Joan de"Ca's Metge"
tenia 72 anys i va morir al
carrer Metge Estelrich,40 de
Selva, dia 29 d'agost.

GABRIEL LLULL SASTRE

en Biel de "Ca'n Bernat",
va morir als 62 anys a Selvr

dai 17 d'agost.

ANTONI SOCIAS TUGORES

En Toni de"Ca'n Moreno"
va morir als 70 anys a
Moscari, dia 20 d'octubre.

També va morir dia 15 d'octubre a Moscari
BARTOMEU MARTORELL PALOU, En Tomeu "Jordió",
tenia 79 anys. Sa Comuna 22.
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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 POLlTICA DE DOTAClO DE CENTRES SANITARIS HA FET

POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT OPTIM

14 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

Hl HA 6 PROJECTES EN FASE DE REDACCIO I S'ESTAN ESTUDIANT

LCS PPOXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-

BLtS.

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

CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-

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

LLIREN AL PLA D'INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.

Sa Comuna 23 GOVERN BALEAR
Consdteria de Sanitat i Seguretat Social



COMUNITAT AUTONOMA DE LES
ILLES BÄLEÄRS

S'APROVA LA DESPESA PER A LA REFORMA I ADAPTACIO DEL CENTRE

SANITARI DE SELVA

El Consell de Govern de Ia Comunitat Autònoma de les Illes Balears

reunit dia 24 de juliol, en sessió ordinària, Ia darrera abans de

les vacacions, aprova el projecte d'obra del centre sanitari de

Selva, de conformitat amb el conveni signat amb Ia Conselleria de

Sanitat i Seguretat Social. L'import del projecte de reforma i

adaptació del centre sanitari és d'11.259.237 &. El conveni con-

tewpla Ia financiació de 8 .600 .000 &.

¡i =

J*a portada d*acuuesf rvùmcro ¿s obra
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