


S A C 0 m U N A
Reuista de Biniamar,

Caimari, Moscari i Sel-
va,- nö 9 MAIG-JUNY 87
Preu 100 ptes.
Adreça: C/ Sa Font, 17
07,313 ' -SELVA-
D IRECTORA: Joana Mi
Reynés.

S U B D I R E C T O R A : Maria -
Martorell.
REDACCIO:
Arnau Amer
Llorenç CoIl
Faustina Donoso
Joan Lacomba
Jaume fflairata
Ml M. Martorell
Antoni Ordines
Bernat Reus
Joan RoTtger
Mi M. Tugores
Martí Vallès
Josep Vallori
ftA. Pc7T<SeR,

COL·LABORADORS
Pep F. CoIl Mir
Pere GiI
Victor López
Isabel íïli Païou
Llorenç Palou Soler
Maoi Ruiz
Miquel Mateu

Dipòsit legal
PM 7-1986
Imprimeix Apòstol i

Civilizador -Petra-
La revista nos'ide.g-

tifica amb els diferent
escrits que apareguin,
expressen únicament

ieus au-
tors.

EDITORIAL

EIs membres de Ia revista vos anun-

ciam que les dades que apareixen en

aquestes pàgines sobre les Eleccions

del 10 de juny són certes però no ofi-

cials perque encara no hem tengut ac-

cés a les actes.

Manquen dades d'uns certs partits i

els espais en blanc volen dir que no

en tenim informació.

Si podem adelantar Ia composició

del futur Consistori

CONCEJALS

7

3

1

PARTIT

CPI

AP

UM

Aixó és Ia darrera informació que

tenim , ara queda saber , a partir del

30 de juny, el nom del Batlè Major i

^ls corresponents a cada poble.

SA COMUNA.

5A COMUNA 2

. LLOGS DE VENDA DE LA REVISTA

BINIAMAR: Bernat Reus ( corresponsal)
CAIMARI: Papereria 1 Forn
MOSCARI: Cafè .deSa Plaça
SELVA: Papereria Perelló.
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ftiosca,rt'
El poble del que us parlaré es diu

Moscari. Està situat a Ia provincia

de Balears. Està pròxim a Inca (la

ciutat on visc jo) que és una ciutat

•industrial. Només es pot arribar . -

fins a ell per carretera, ja que no

té ferrocarril.

;Esta pròxim a uns pobles que són Cam

panet,Caimari i Selva.

El paisatge és pla amb alguns alts i

baixos no molt pronunciats. Quan fa

més goigs anar-hi és en l'estació de

primavera perquè té molts camps flo-

rits i fa goig tirar-se damunt l'her

ba i fer-hi una llarga sesta. Des

de sempre, Moscari és agrícola. No

té indústries, supòs que és degut a

Ia menudesa.

Te una petita i rodona plaça amb

bancs a on descansar-hi. També hi ha

una petita i hermosa església i a pe

sar d'esser petita és molt bonica.

Perquè en ella sempre hiha un coro

que canta en les celebracions. Però

prec que és per Ia seva menudesa

¡aquesta hermosura que té. Perquè en

una església grossa quan entres et

minúscul, incomod, però, en una es

glésia petita et sens com a casa

teva i fa goig entrar-hi. Per això

crec que Ia seva menudesa Ia fa

més gran que les altres.

EIs meus avis viven allà des de que

se varen casar, i jo vaig a visi-

tar-los els caps de setmana. A mi

m'agradaria viure de gran a Ia ca-'

sa dels meus avis.

Isabel Maria Palou.

(11 anys)



Moscari,. Moscarí, . . MoSCarÍ Moscari MOSCARI
SA COMUNA, ja torn està les vostres

nans per donar-vos a conèixer el re^

ull d'infirmacions a Moscari. El mes

ie maig ha eatat un mes molt mogut.

-El dia 1 de maig s'obrí al públic

ana Exposició Fotogràfica a Can Roig.

SIs temes foren diversos: Paisatges

Ie Moscari ,Sui'ssa,flors,fruites,re-

trats...;i l'autor ésVicens Marto-

rell. A més l'obertura de l'esposició

suposà una altra novetat, Ia inaugura

ció d'una nova sala al primer pis del

Centre Cultural.

-EIs dos de maig dues informacions.

La festa de LA CREU quedà com cada

any enrramellada com cada any. Com

recorda madò Margalida de Cas Sabater

antigament això era tasca de les ar-

l.lotes de l'entorn . Avui, són els

al.lots que amb interès especial con-

memoren any en any Ia tradició de SA

CREU.

^El mateix dia es celebrà Ia fe^ta

Ia inauguració de Ia nova direcció

del BAR SA PLAÇA. Com recordareu al

número anterior de SA COMUNA vos a-

nunciarem que madò Maria i l'amo en

Jaume deixaven el Cafè. Ara idò és
I
bna altra Maria, Na Maria Rebassa

'(Quela) Ia nova encarregada. Celebra-

ren una festa a Ia Plaça a Ia qual

tot el poble hi estava convidat.

-FUTBOL. Tingué lloc al camp de fut-

bol de Campanet un partit d'aficio-

aats ebtre Camapanet i Moscari . El

resultat fou el de Campanet 5 - Mos
~~~ i

ri 1. Mem si vos animau MOSCARIENCSM

-10 de Maig. Pasqua Familiar a

Lluc. Com cada any, Ia 3a zona de

Ia Diòcesi de Mallorca celebrà,

amb devoció i germanor, Ia Pasqua

Familiar a Lluc. EIs pelegrins de

Ia nostra parròquia de Santa Anna

de Moscari, una vegada arribats

a Ia casa pairal de MALLORQUINI-

TAT, férem una cordial salutacié

a tots els presents per boca den

Bartomeu Palou Buades. EIl mateix

juntament amb el seu fill Rafel

féu l'ofrena, llegint Ia pregàri,

en nom de l'ARXIPRESTAT DE LLUC;

A l'Eucaristia concelebrada que

presidia el senyor Bisbe de Ma-

llorca.

(Aquesta notícia ha estat facili-

tada pel rector Bernat Morell).

Ma. Magdalena Martorell.

ftfcua
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EIs enemics deL cor

DSCA CSS
anys necessari dur

s'ha d'engreixar perquè passats
l'arterioesclerosi, una de les

i)- PRES5IO ARTERIAL: a partir dels
un control una uegada a l'any.

2)- HIPERGLUCEMIA: el 2% de Ia població mundial és diabètica però
lameitat ignoren el seu mal. Un anàlisi anual ajuda molt a detec-
tar el problema.

3)--TABAC: El tabac té 300 tòxics que debiliten el cor. Després de
fumar cent mil cigarrets, un de cada tres persones fumadores moTen
d'infart o càncer.

4)- ALIMENTACIÓ: ni un quilo més
els 40 anys les grasses favoreixen
causes principals de l'infart.
5)- ALCOHOL 0 5UC: és molt dolent pel fetge i les arteries. Dos

tassons de ui al dia donen sensació de benestar, però si passam Ia
ratlla el risc és segur.

6).- ANGOIXA " ANSIETAT": les persones molt ansioses estan més ex-
posades a tenir un infart que les que no ho són.

7)- FEINA: els tècnics i treballadors de categoria professional
elevada es>tan més exposats a tenir un infart que els obrers, més si
el seu treball requereix decisions ràpides i dificils. També és do-
lent treballar de nit, pel canvis que suposa pel cos.

8)- SEDENTARISME: exercicis de gimnàs i llargs passeigs a peu són
dos bons remeis per combatre el sedentarisme, culpable de molts de
mals cardiacs.

9)- FRED: l'estar massa temps exposat al fred provoca un augment
de les hormones que éscausa d'espasmes arterials i crisis cardia-
ques.
10)- CLIMA: el clima d'alta muntanya no és bò per aquelles per-

sones amb predisposició a les malalties cardiaques. L esmog també
és un enemic del cor perquè provoca malalties broncopulmonars cro_
niques.

Estau alerta a tot això i viureu més temps.

VICTOR LOPEZ

*Papereria *Perellói

e/ efcCfr$

^>fiCHSA - PlATCRfAL ÇSCDÜàn,

- ^CLUA _
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SSLVA
ACAMPADA A LLUC

EIs passats dies 9 y lOde maig, una trentena de'joves de Selva a-
naren a Lluc, a celebrar Ia PASQUA FAMILIAR, i a fer unaacampada.

El dissabte horabaixa, hi havia un ambient d'amor i fraternitat en
tre tots els asistents a Lluc.

El dissabte vespre succeiren una sèrie d'incidents, o més ben dit
una serie de gamberrades, perque no tenen un altre nom, que afectaren
als selvatgins. Uns joves, o altrament dit, .una banda de mala gent,
espenyaren dues tendes dels selvatgins; i d'es d'aquesta revista , SA
COMUNA , ho denunciàm. Malgrat tot, es visque:.l'ambent esperat.

El diumenge matí, es celebrà Ia Eucaristia, presidida pel nostro
Bisbe, Teodor Ubeda;l'acolliment de Lluc s'ompli:de gom a gom.

En fí, una festa celebrada amb l'ambent d'amor i fraternitat que
s'esperava; malgrat els incidents ocorreguts desbaratessin l'ambent
viscut. Així i tot, els joves disfrutarem d'una vetlada de gran bulla
i sarau, amb els joves congregats, compartint Ia nostra alegria i Ia
nostra germanor.

• ' JP
Josep CoIl

* ' • - , ' - ' '
* * * * ' • o • % ,

V^vVfe*..H;%Vx
VY/:*Vx-v^Vi

i&jg&#; CAlHARI

r e c r e a t i u

BA^

EspCLÍ ôn blanc per
"7*UBUCfTAT

(posQr-je <?n contacte a(TF.
_ - Sl S3 S2.-)
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S'Esglesia de St* Teclade Biniamar aquets dies està en obres. Sa faça-

na tenia problemes de solidesa i s'estan arreglant. En es mateix temps es

pensa arreglar i renovar tot es frontis i deixar-ho pedra vista.

Amb sa col.laboració de gent de Biniamar, a més d'ajudes econòmiques

que es pensan demanar és com es Consell Parroquial pretén dur a terme

aquestes obres.

Es grup " Es Planiols " té programat, igual com els anys passats, un

campament infantil per els mims des nostre'poble, des 16 al 23 de juliol

Enguany uns 22 nins i nines de Biniamar se desplaçaran a Menorca, al

campament de Binifarratx. Desitjam que s'ho passiguen bé i que puguin

disfrutar tant de ses belleses de s'illa germana com des viatje amb avió

que es fara i que suposarà es bateig d'aire per molts des nins.

¡ Que vagi bé !

Com a festes passades, hem de fer referència al J,.de maig. Seguiguent

sa tónica marcada des de fa cuatre anys. Dins sa nostra comuna, a " Sa

Barrera ü'alt " s'organitza un dinar d'arros per a tothom.

Foren 210 persones ses que saboriren s'arros, fet per un grup de bi-

niamers, baix sa direcció d'en MiquelBlanquels. Després de s'arros hi

va haver ensaimada i ví dolç per a tots.

Per acabar aqueste diada i com a " broche di oro ", ales 9'30 des

vespre a s'esglesia nova es va fer un gran festival (HI-FI), amb tot

^SA COiïlUNA 8 -



tipu de detalls.

Es nostres nins i nines demostraren una gran profesionalitat i varen

fer una feinada, amb sa col.laboració d'un grup de joves, que hi dedi-

caren hores i més hores ( en Jaume Femenias, na PiIi, en José A. Mayor-

ga...), aconsseguint fer passar una nit molt goijosa al gran nombre de

assistents.

.«

Tot es festival girà entorn a s'historia de sa música en es nostre

poble, començant per ses jotes i boleros, pasant per sa canço espanyola

Beatles, Serrat, etc, acabant tot aqueix "schow" amb s'apoteosica actua

ció des grup " Europe " amb Ia "The end of count down ".

Una gran vetlada en se que tot es poble quedà maravillat.

L SA CQMUNA 9J
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Sl Xflrar es manfai a.
ál xilvar no ha baixat. Després d'un llarg i dur hi-

vern i a pesar de les adversitats nue Ii han du.it aquesta
te,;iporada, es manten a Ia catecoria.

Per tancar Ia temporada, dia 13 UQ juny , Divendres

ves,-re, elu di..-ectius i ju;:adors del Xilvar, aco..apanyats de
les saves dones i al.lotes, varea fer un sopar a 3aS FORQuj33.
3s va fer entre;~a de trofeus i plaques. Un troí'eu a n'es

jugador inás recular, en Vicenç Roca-nora Duran que ha ju/;at
34 partits S6;.ue veure tarjeta i una placa a cada jugador coin
a record de Ia teaiporada.

Tarobé una placa a !̂ agraïment a Ia seva tasca p'en
Nofre Fornes.
Acabat el sopar, el president donà les gràcies a tots els que

col·laboraren airecta A indirecta..i3rit. La directiva està pla-
nificant Ia prxi;aa temporada, cercunt un nou entrena,dor i nous

fitxt'.t,,es. També preparen el pròxim Torneig DeI Olivo,

En principi hi ha contactes amb un equip de 3* divisió, un de
1a preferent que juntaaent amb el Xilvar serien els protagonis-
tes d'â uest tradicional torneig. A finals de Juny es farà Ia

junta ;eneral i es donarà conte del .ioviment econòmic i dels

nous projectes del club«
Probableiiient ja es sabrà el nou entrenador. 3speram més noti-

cies per posar a sa pròxima revista.

Per viure bédemà,
vingui a"kCaixa"avui

SA COMUNA 11



CAIMARI
I CAMPIONAT DE TRUC DE MALLORCA •

El passat dissabte 16 de Maig
es celebrà a Marratxí Ia final del
I CAMPIONAT DE TRUC; final que fou
disputada pels equips del Bar s'estel
de Consell i el bar can Tomeu de
Caimari.
S'arribà a Ia final després d'haver-
se disputat els octaus i quarts de
finals, semifinal i finals.
El campionat fou disputat per
vuitanta parelles.
EIs guanyadors foren en Jaume Sastre
Mairata i en Pere socias Quart, pa-
rella del bar can Tomeu.
ENHORABONA.

V
CICLISME: CAMPIONAT DE MUNTANYA DE BALEARS

OC<
Z
3

El passat Diumenge 10 de
Maig es celebrà a Sóller el
campionat ciclista juvenil de
muntanya de Balears.
Al campionat hi participaren
quasi tots els clubs ciclistes
de Balears.
La carrera es disputà des de
Sóller fins al Puig Majpr.

El guanyador del campionat fou
en Pep Balager del CLUB CICLIS-
TA CAIMARI.
El segon classificat fou
n'Habraham del CLUB CICLISTA
STA MARIA. El tercer classifi-
cat fou en Mulet.

CLUB CICLISTA CAIMARI: UN ANY MOLT PROFITOS

El club CICLISTA CAIMARI és un club molt jove que està
compost per dos corredors com son en PEP BALAGER de caimari i en
MIQUEL CIRER de Muro.
Aquest any el CC CAIMARI ha participat a sis carreres de les quals
n'ha guanyades tres, i ha quedat segon classificat a les altres
tres:.
Entre les carrreres guanyades cal "destacar el campioant de muntanya
juvenil de balears i el primer lloc en Ia general de Ia crono-esca
lada al puig de sta Magdalena, triomf de miquel Cirer.

cti.jl*,k,*(fSA COMUNA 12



CAIMARI
CANTERA: CC caimari és Ia següent:
CORREDORS r CADETE: Pep Segui Sastre

Posibles "fitxztges'': Pep Bernat Barceló
Gabriel MOrell Barceló
Miquel Angel Muntaner Garau

TORNEIG DE FUTBOL D*EMPRESES

El passat nou de Maig a Caimari
es celebra el partit de futbol entre
Is equips oli GAIMARI. i BETA per tal

de disputar el campionat de Mallorca,
amb el resultat de OLI CAIMARI 2
ETA 1, quedant l'OLI CAIMARI com a
ampio de Mallorca.
J el trenta de Maig es celebrà el
ampionat dd balears a Eivissa,el
artit de futbol es disputà entre el
ampió d'Eivissa que és toldos SANCHEZ
el campi6 de Mallorca OLI CAIMARI.

El partit acabà en empat i s>agueren
e tirà penalts 25 er tal de resoldre
empat. Acabats elspenalts guanyà
'equip de TOLDOS SANCHEZ,quedant com
campió de balears.
*

T r N A P T 1C*1'1!̂ 16 de l'°LI CAIMARI fou Ia següent:
RÏÏoS'l·l^r M ' ÍÍT**' AmenSual. Segul, Tugores 1 i Tugore-s2
Ramon, Nico, Marce,Llabres, :VillalongaGelabert, Gonzalezi Ro?ger

. QUINTOS 87 CAIMARI

Juan Miquel Grau

Miquel Mateu

Tomeu Rigo

Joan Vallçaneras

Joan Martorell

Biel Sanchez

Pere Rotger

Rafel Cifuentes (aussent)

SA comuNA 13 ¿y. J&,h*l/ ' ,H. \loDj¿k
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El passat dial2 d'abril và tenir lloc Ia III Pujada Caimari-Lluc

d'automcvilisme, prova puntuable pel campionat de Balears de muntanya.
L'esdeveniment và esser un gran éxit en quant al númerode públic i

de participants,no es va enregistrar cap incident.
Al matí varen aparèixer un parell de nuvols, però això no và incomodà

al públic perque se desplesas al " tramo " cronometrat.
La carrera constava d'uns 8 kms aproximadament, i es và celebrar amb

tota normalitat, a les 10'45 hores se donà sortida al primer cotxe dels
participants inscrits que hi havia.

La classificació scratch va quedar encapçalada per l'alemany Leif Bu-
ttenhoff, amb un LoIa-T 282, amb un temps de 91'525, i un promitg de
4'55''49 cent. En segon lloc va quedar en Helmut Kalenborn, amb un march
Elbe, amb un temps de 4'55''90 cent, i un promitg de 91'216. En tercer
lloc scratch i primer dels turismes i del grup B va quedar en Joan'Tomàs
amb un Renault 5 Turbo, versió " Tour de Course ", amb un temps de 5'02'
2̂  cent. i un promitg de 89'403 km/h, que una vegada més va demostrar Ia
seva gran categoria.

Hemde destacar l'espectacular Josep M. Ortega, guanyador del grup R,
en mans d'un Fiat 131, que juntament amb Joan Tomàs i.̂ ..en Pere Payeras,
com veim en les imatges amb un Renault 5 Turbo i un Renault supercinc
GTS respectivament, que varen donar tot un recital d'espectacularitat
que varen fer posar els pels de punta a tot 'el públic.

En el primer grup A es va imposar en Toni Piza, amb un Renault -11
Turbo, i en el grup N en Joan Clar amb un Renault 5 GT-Turbo, que es va
imposar en el Fiat Uno Turbo d'en Josep Lluís Miró.

En quant als jovenets de promoció, va guanyar el grup C, en Toni Alor
da amb un Ford Fiesta XR2.

CaI destacar també, l'única participant femenina, na Francesca Mora,
que amb un Renault 5 Copa va demostrar que no només saben correr els ho-
mes, sinó que també hi ha qualque dona.que els fa xerrar tot sols.

Mi'quel Mateu.

SA COiïlUNA 14
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iROßADA DE GLOSADORS A SELVA,EL DIA 22 DE MAIO DE 19B7

Amics aqui me teniu

sense gens de maqUIllatge

Aquesta és sa meva imatge

amb so pentinat d'estiu.

Ha arribat Ia pagesia

ha arribat en Pere-Gil
i

Me falta s'aigua de s'abril

i nie sobra fantasia.

A1 n (1 o n e s q u i v o 1 g 10̂  e t e s

que es glosador en sap fer

c o n| s ef g a f e s d e f e r r e r

unes tortes i altres dretes

Mailò Joana Cartera

que per cert és bujarron;i

i g 1 o s a r à d ' a q u i u n a c s L o ri ¡i |

es tan bona glosadora ,
'»* ̂

c o m M a d ò C o 1 o m a , c u i n e r a. • *•" 1

Com que es vostro poble os pas
o b 1 i g a t p e r a n a r a L1 u c , e s c o 1 t a u
aquestes,com a despedida:

Per anar deiGuell a Lluc

jo ja me som apuntat.

P e r c o n d i c i 6 h e p o s a t

d'anar-hi damunt un ruc.

Ci u o é s d c " g u o p o " |> o i í. i i'

En ésser devers 6aimari

més d'un ja passa un calvari,'

p e u r o s s e c , c o i ̂  e u . . . c o i x e u

Closes en tenc més de mil

i en totn sa Part Forana

no hi ha barba més galana

qua sa barba d'en Pere-Gil.
El Pare Prior ja ho va d i r :

Ara que ja aos c o n e i x e m vos en d i ré "A Ia Verge de Lluc,resau-li en m;.ij

una a Ia memòr i a i h o m e n a t g e de Ma-
Però estau alerta perque
...Si en resar amollau un pet
no vos val s ' o r a c i ó .
Per sa vostra salvació
t e n g u e u s e m p r e e s c u 1 e s t r e c!

dò Coloma sa gran cuinera:

No prec que el Papa a Roma

tengués tan bona cuinera

com aquella campanera

que Ii deim MADO COLOMA.

De Ia Cort Celestial

en aerà Ia Gran Cuinera

com sempre fou sa primera

Na Coloma Abrines Vidal.

Li va dir Sant Pere donant-li sa ma:

I siheu menjat ciurons

o e s c u d e 11 a d e m o n g e t e s

t e n g u ey s e s b a r r e s e s t r e t e s

en estar de genollons.

Ja ho va dir Ia Priora del Tem|'lo
%

"Ta»mateix al cel,hi unirem es

serapre". Idò que a l l à nos hi veyo(

'F.ntrau,s0nta dona,que en Pau podreu tots plegats.Amén.I que n o g £ vi-.

íMAff d e s c a n s a r . 1ui d e d e u a n y s ,

ACEITES

TF 51 5Z.Õ3
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Se uàfer una oran i&ta

de populor mollorcjJUi'

C ¿a cpenf cjje ^o uenlr

st'n (/G onar é>úfíGn¿xo/erfa.

Ü • Seiva sempfç f¡ ha oprocbh

ej h-eure, ses cosej hon&ô

fun e/J homes C£>m jej donej

mos aproda te/ be oAfPo/j.

£ô Gjue é* un noble d'affahs

jO cu/Jv/a s-em/*e haoprodol-

facem un jarol>' ejuu'daÍ-

ûJLie se cerf ajue freurà. *fispej[

pj bon z*sataiiQdor

ave dZiyci ^arbte. èon é?e
l
Ì tombe c*CjUeli ma>-yer

i ptfQJtiè no &? a>flfQot0r7

^' ¿''oiïu et cUurn dehb

C omb motfCf d<tL-iusio

¿ùihrà de Io mtllor

_s/ tombé huposom ç^uor.

<a i ' ' • 9

CjtosCt canta, i feol·CL

¿' he(td £JLJ€ ho &> l·on |j

tvL aìxò ion mcdlzrCíUC

a +oihom sot Gprac/ar.
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ioh GcujwLspoble? uc)noh

oer>pveren a <r>j/far - nos

c p&cjjuè /oj mtrt h&mcij

üGfem e>esenor plc&ah

SCa fifQ<J&> UOJ uvll donor

am>cs de Ia Tçrc&o Çdal·

de Io ^jue nrheu CLJjudctf-

nojé com nn'hapju&o Gna/-

Ci don ¿lorenç e/uul/^eu^.

el ¿enusf baHe mcuor

uenpjuenf- mos Po j'honor

i GißJxa. cc*aUreJ p& ¿ejüse..

«

X co eiue> f&porh'v ^il^ar

L ioiG jo dUfecK^c<.

per fer pc>6>fe reo se m'^a.

i' K>h hebGKann pìepo^

PoUe de Je(va e^>Hmal-
seo prt2c'e>? o toh uuìI ctos

l . \ . .dor

^

de /o <jU_e me ua<-eu. CtLU(
vins ¿¡¿je M ha. cs>ioJ- acae>Q.^.f'

^CLV4 2¿ d* mcL/p
J<=iFtL

• 7>epl&i^
^1* C se/çERiCorr¿)
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A la fi el tenps ha tornat al sai lloc. Després de 5 mesos de passar molt de fred i veure ploure ^

molt, con mai ho havien vist, els grifons del cel han posat regulador, i la cosa ha vengut més mesu-

rada i accmpassada: 16 litres el mss d'abril(es un mes de poca pluja) i uns 40 el ires de maig(no es

ta malament). D'aquesta manera tots el carpers, art ganes de fer feina, han pogut arreglar les se

ves finques.

Es un goig fer una volta pel nostre terme i veure finques netes, ben llaurades, arbres ben arreglats,

redols guapos de melons, tcmatigueres, monjetes i altres verdures.

La terra està molt bé per fer-hi Ia feina. Pareix que els carpers disfruteran aqueix estiu que ja

mos toca les portes.

3 jvifliiguiEi=>
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T>EMOGRkFIA
DEFUNCIONS
Dimecres, dia 22 d'abril, va esser un dia molt trist

pel nostre poble. Con tots recordareu, una noticia te-
rrible, dolorosísira, va corre ccm un llamp de casa en
casa. Dos ninets, nou i quatre anys, netets de Maria
Vallcareneras(Na Maria Francina) varen morir tràgica-
ment, a causa dún "escape" de gas, mentres dormien al
seu donicili del carrer Maria Cristina de Palma.

9 anys tenia Ia nina Maria Dolors i quatre el petit
Bartopeu.

El funeral va esser una demostració de Ia pena, del sentiment, d'una total solidaritat, de tpi ei nos-
tr* pcble, que va voler estar ül costat deiseus pares, en TONI COLL(Barona) i Ia seva dona, na KATILDE
FORNOS/ tài nc-havien vist tanta gent a un funeral. Tot èl poble va estar present, a mes de Ia gentada
que v?, venir œ Palma, de Ia barriada allà on vivien, on eran molt apreciats. EIs mitjans de ccmunica-
ció també acudiren per donar testimoni a tota Mallorca d'un fet tràgic, que esser molt sentit permils i
mils de persones. Que Déu, doni a n'ANTONI i a na MATlLDF, el consol que tant necessiteu per poder-se
recuperar d'aquest cop tan dur.

CAXAMEHTi NAtXAHENTS
Dia 1 de Maig, a L'Església Parroquial es varen ca-

sar en Jaure Genestra Martorell(natural d'Inca) i Na
Maria Cristina Munar Mairata(de Selva).

Han posat el seu domicili a Selva, carrer de Sa
Llum ng15. Enhorabona

SIMO SOLIVELLAS FENENIAS, fill d'Antoni(Moscari)
i de Maria Angels(Selva), va neixer dia 25 de març al
carrer de Sa Creu.

ELIAS RAMIREZ POL, fill de Pep Lluis (Pollença)
i de Maria Concepció (Selva). Va néixer dia 14 d'a-
bril c1? Cristo Rei n?35- Selva

LAURA RQ>ERO SASTRE, filla de Mariano(Ciudad Real) i Francesca(Selva). Va néixer dia 19 d'abril al
carrer de Sa Noblesa n? 39-Selva

NWIA RUlZ SASTRE, filla de Llorenç(Torreperojil-Jaén) i de Francesca(Selva), va néixer al carrer dê
Sa Llum nQ 1-Selva,_dia 29 d'abril.

Di? 21 de Maig, al carrer del Paradís nQ8- Biniarar,va néixer Na Virgninia Dcminguez^Ruiz(Antequera-Ma-

laga) i d'Aina(tor^ de Mtfapa) .̂ ̂ B^

.3A CÜRlUNA 18



A/otìcitj cvlîuràls
^El passat dia 9 de maig, a les 11'30 de'l matí, va tènir lloc a Ses Es-

coles un concert de violí donat pels 14 nins que componen l'escola de
violí, dirigida per Bernat Pomar.

* 2>& £ <&j"*3 * t'&*jJu^ de, M** & *¿** ¿ ̂ ^ * t'"td*.
<&i¿c¿ti Ji T)7Jo*fl Tow**<f, &<*J fríuC^v e¿ U**Uc<:***+t c^c**t <**,
f: da c*<Aj.

Jt El dia 13 de juny, a les 9 hores, tingue lloc a l'Esglesia de Consell
MH concert de Ia Coral " D1ES PUIG DE SELVA " 1 Ia CORAL DE CONSELL. Aixó
està dims el XII è PLA D'ACCIO CULTURAL, patrocinat per l'Ajuntament de
Consell i LA CAIXA.

CORAL DE CONSELL

Som un grup de Cant Coral de Ia ViIa de Consell,
que va ésser fundat a finals de l'any 1984 com a
resultat d'una convidada feta a Ia gent del poble que
volgués cantar.
Actualment integran Ia Coral més de 45 veus mixtes
i el nostre director és Llorenç Reus.
La finalitat del seu naixement va consistir en divul-
gar Ia música polifònica, formar musicalment als
seus components i cuidar l'aspecte social.
Forman part de Ia Federació de Corals de Mallorca
i feim música variada: popular, renaixentista, reli-
giosa. Procuram sempre, que el nostre programa as-
solesqui Ia fita de convertir als cantaires i públic
oient en una sola cosa, amants i propagadors de Ia
música coral.
Hem fet diverses actuacions al poble de Consell per
les festes patronals i religioses, també n'hem fetes
a altres indrets de Mallorca.

^ ¿¿ n*opjfa ¿U&, £? Ot >^*^i
j(foj fu«¿e¿x4 urt#ti wtá&ci^
¿t fcr^cj*k ¿fa £>w¿¿e <•
¿'A£&*cA <&,JeivK-

¿a.

COAt PK,A y

AL

CAtM4fi|

Ens esforçam per a millorar cada dia més les nos-
tres actuacions i confiam en poc temps tenir un re-
pertori ampli, variat i amb qualitat suficient per po-
der-nos presentar a tot arreu. Il·lusió no en falta.

CORAL D'ES PUIG DE SELVA

i La nostra Coral és molt jove. Tot just, ara fa un any
que ens posàrem a cantar.
Per un poble petit com el nostre suposa un fet cultu-
ral molt ¡important tenir una grup d'uns cinquanta can-
taires que, només per disfrutar cantant, treballen el
cant coral.
Hem fet dues actuacions a Selva, i un primer concert
de Quaresma, a Sa Pobla.
Hem donat les primeres passes. Som ben conscients
que'hem de millorar molt i que tenim molt camí per
recórrer.
Ganes no ens en manquen.

r\^

<;

EL XlCARAUVANA JAUf-K,-<S&>f>
t>tTBATZZ &AI&T f>SK. 70AUIAC<JM&A
t/A #ef>e&frAJ7aT A ¿.'jTunvn>7 &£
Q&X|U-eKAT 6-UiLL&* JA6rt&fcA & e
P*LMA / '0&fSA "NO PLoKiS P£Ç. **(

CAT&frlVA" TlTOL QveCOK&&Jf*>"
AL GVIO Qu'e 7¿»AA/ UA ejC*'U&*&"C>
£L GKvp »e ¿*¿-VA uue ev&*tT
^J0S 0* 7*̂ ¿S¿¿¿^ *»* &&JT

t>B TV?T EL MW/&P1*
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UJ<opímAK¿w^ü TOL-wnb-
A l'any 902 Mallorca va esser conquerida pels musulmans procedents

de l'emirat independent de Còrdova. Aquest domini de l'Islam es perllon
garia fins l'arribada de les tropes catalanes del rei Jaume I, a l'any
1229. Fruit d'aquests més de tres segles de Ia seva presència, han ro-
màs fins els nostres dies alguns dels noms de lloc que, més o manco
transformats, foren creats o mantinguts pels pobladors d'aquella època.
El nostre terme, aleshores, formava part del districte d'Inca (lnkan),
juntament amb els actuals d'Inca, Búger, Sa Pobla, Campanet i Mancor;
i era un dels dotze districtes en que fou dividida l'illa pels sarraïns

Ja entrats en matèria, cal advertir que no tots els noms que segu¿
dament exposarem estan inclosos dins els límits municipals de Selva, p£
rò sí hi ha altres indrets que, ja sia per proximitat o bé per situar-
se a Ia mateixa direcció, venen determinats per tals noms forans i es-
tan situats dins el nostre terme. Es el cas, per exemple, del Torrent
de Massanella, que antigament probablement era Massarella, de l'àrab
"manzal illah" que significa hostal de Déu; i del Torrent de Buger, que
vé de "bu-zar" o pare del veí. També de Ia Paret d'Alcanella, nom que
deriva del llatí mossaràbic "cannella" que vol dir canyeta, prefixat
amb l'article aràbic al-. I del ComeLlar de Biniatzent, de "Beni Atzen"
ofills d'Atzen. El Puig de n'Ali é's un exemple clar d'un topònim geii<2
rat a partir d'un nom propi de persona àrab. Binixiri correspondria a
"bani Saidi", o fills de Saidi, que significa senyor (l)j i Biniamar,
també escrit Benjamar, de "bani ahmar" que es traduiex per fills del
vermell, o de "bani Ammar", fills d'Amar.

Per aLtra banda podem agrupar noms com Rafal VeIl, Es Rafalasso,
Es Rafalassos, Comellar des Rafalet i l'antic Carrer des Rafalet, tots
ells derivats de rafal, "rahal" o casa de camp. També S'Alqueria, que
vé de "al-Karia", amb significat igualment de casa de camp. Ca l'Alcait
de "al kaid", que significa caporal, governador de província o distric-
te. Ses AlfTorfer, de "al-garrob" o garrofa. Carena de Monnàber, compost

S'Alqueria, a Cainiari.

,SA COfilU"JA ?n

Cases de Binixiri.



de "mont", muntanya, i de l'àrab "nauar"
0 flors, és a dir, muntanya de les flors.

Dins aquest llistat de noms d'origen
aràbic, segons el criteri de distints au-
tors, s'hi podrien afegir els de Mandra-
va, Mancor (2) i Camerata (3), dels qualr
ignoram el significat.

Capítol apart mereixen un grapat de
noms considerats mossàrabs. S6n els de B_i
nibona, abans rahal de Binimala (4); San-
tiani Nou; Moscari, que en el segle XIII
apareix escrit Moscaritx, i també Mosca-
rix o Moscharich; Auxellaj i el ja esmen-
tat de Camarata.

Per Ia seva part, els noms de Selva
1 Caimari, si bé semblen ser anteriors a
Ia dominació musulmana, també agafaren
una forma aràbiga: Xilvar, també escrit
Silbar o Silber per el primerj i Caymari;;
Ii Aben-Leube, Caymarix Labelembe o Caima
ritx Labenleube, referits al segon.

Antoni Ordines Garau

4Í

Plaça de Binibona

NOTES;
(1) A. Ma. Alcover i F. de B. MoIl: Diccionari Català-Valencià-Balear.
10 vols., Ed. MoIl, Palma, 1980.
(2) Segons J. Corominas: Toponímia árabe de Mallorca. In F. de B. MoIl:
nEl habla de Mallorca", de J. Mascaró Pasarius "H9. de Mallorca", 5 vl.
Palma, 1970-75.
(3) Així trobam: "...nombre de procedència morieca,..." J. Lladó: Un si
glo de Historia de Ia Real Villa de Selva. El siglo XIV. In Programa
Festes Selva 1C60, 2 pgs.
(4) Aquest topònim i molts d'altres s6n recollits per A. Poveda: Reper-
tori de toponímia àrabo-musulmana de Mayurca segons Ia documentació'
delg arxius de Ia Ciutat de Mallorca. 1232-1276/1229-1300. F.R.B., Pal-
ma, 1979-80, nüm. 3, 81-119.

Co*"f*W4, ¿t / ¿/ ¿ÄfiC

'¿ p0.p£kcu& ¿t
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SOC/ & Tfì T__ CfíÇN 9QR5-MUHTfiH YR

Després d'aquella primera revista, " Sa Comuna", apareguda el Nadal
del 1985, on aparagué una entrevista al president de Ia nostra socie-
tat, no havism tornat sortir en aquestes pàgines.

Avui ho feim per fer un balan* de l'activitat realitzada per Ia di-
rectiiva d'aquesta societat, amb l'ajuda dels nostres socis i amb l'e_s
perit de continuació, per anar informant de les acrtivitats que dura
a terme aquesta sociefcat,

En aquell nS 0 de Ia revista, el president proposava uns objectius:
Acotar el terme municipal, repoblar els cremats, repoblar amb espèci-
es de caça i fer algunes tirades al plat.

Actualment podem dir que aquells objectius s'han complit i; es se-
gueix Ia tasca. El terme municipal Ja està acotat, amb el nS de ma-
trícula P.ffl. 11.45o ( ja es posen les plaques). S'han fet dues repo-
blacions de pins per Sa Comuna i ja està en marxa un lloc per criar
els nostres propis conills, que anirem amollant així com es fassin
grossos. Ja han nascut 7 conills i tenim 5 conilles més a punt de pa-
rir.

Com veis, feina no en falta, el que sí falta Is gent amb ganes de
col.laborar desinteressadament, cercant només el bé d'allò que esti-
mam: Ia caça.,

Al na 0 el pcesident ja demaoava aquesta col·laboració, i malgrat
aquesta no hagi estat gaire nombrosa, volem donar les gràcies a tots
aquells que des de l'anonimat han ajudat perque això fos possible,
sobre tot alé propietaris de les finques que han donat el seu permís
per acotar les seves finques.

A Ia darrera Assamblea de dia 15 de maig, es va decidir seguir en-
davant amb qquests projectes i que tots els socis fessin,.al menys,
allò que és Ia seva obligació: pagar la-quota, i per si algú na ho
se|p, es va dir que aquells socis que no l'hagin pagada abans del mes
de juliol, eeran donats de baixa amb l'inconvenient que els suposa-
rà, tenint en compte que està acotat el terme municipal.

CaI informar que s'han aprovat les dates d'obertura de Ia temporax-
da de caça i són les segDents:

CONILLS : De 12 de juliol a 3 de gener •
Dijous i diumenges per escopetes. ,<N
Dimarts i dissabte només cans. o:

MIT3A WEDA: De 15 d'agost a 27 de setembre. ^
Dijous i diumenges per escopetes i cans.
Dimarts i dissabtes només cams.

CACA GENERAL: De dia 27 de setembre a 24 de gener. ¡5

VuIl aprofitat també, per donar les gràcies a Ia direeció d'aques-
ta revista per Ia seva tasca divulgativa en el nostre.poble i esper

.gue amb Ia seva ajuda poguem arribar més vegades a tots vosaltres,
,<yi per donar més informació i poguem fer un poble més unit i mi-y\«
¿•5̂  llor per viure. Moltes gràcies. *fLl. Palou i Soler^ ¿$ífy[






