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Sta. Directora:

Li agrairia publicàs en el pròxim
número de SA COMUNA aquestes breus
paraules que segueixen.

El motiu de Ia present no és altre
que el de donar el més sincer agraï-
ment, en mom d'Aliança Popular del
Municipi de Selva, a totes aquelles
persones que el passat dia Io de juny
dipositaren Ia seva valuosa confiança
en Ia Candidatura Popular, no tant
sols amb el seu vot sinó també ani-
mant-mos a dur per bon camí les ini-
ciatives que exposarem al llarg de Ia
campanya electoral.

Les^483 persones que consideraren
l'opció popular com Ia més vàlida pel
municipi es veuran representades a
l'Ajuntament de Selva per Antoni Feme-
nies de Caimari, Tomeu Vicenç de Mos^
cari i Joan rotger de Selva. Lec ini-
ciatives, idees i Ia linea del progra-
ma electoral serà Ia que durant els
quatre anys vinants guiarà Ia nostra
actuacié, duguent a terme una tasca
de control de les actuacions de Ia
Majoria Municipal, aixi com de se-
guir exposant d'una manera honesta i
constructiva, les alternatives del
Grup Popular.

No voldria acabar sense posar-me a
dispos*cio, en nom del GRUP POPULAR,
a TOTES aquelles persones que per qual
sevol motiu pugüi servir. Moltes grà-~
cies.

ATEMTAMENT

Joan Rotger Seguí

Portaveu d'AP de Ia Corporació
Municipal.
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La empresa de " Minas SanCayetano S.A." de Selva va decidir fa
unes setmanes tancar Ia mina, on hi treballen 56 miners, fins el dia
31 d'agost. En aquest plaç de temps els treballadors decidiran Ia
possibilitat de fer-se càrrec de Ia empresa o bé fer front a un po-
ssible tancament definitiu de les mines, si l'empresa decideix con-
tinuap.ramb l'explotació del carbó selvatgí.

La situació de Ia mina ha ocupat gran part dels comentaris en
aquest sector profesional dels darrers mesos, degut a\la prolonga-
ció de Ia precària situació econòmica d'aquestes.

L'Administracióvaésser requerida, per iniciativa de CCOO, per-
què intervingués en Ia preocupant situació. No obstant, pareix que
aquesta no mostra molt d'interés per arreglar aquesta situació. Sem
bla que no està fent comptes de reconvertir l'empresa i donar-li Ia
sortida que els treballadors pretenen: Ia de seguir treballant en
ella.

"Minas San Cayetanò S.A." abasteix gran part del carbó que ne-
cessita Ia central tèrmica d'Alcúdia. L'acabament d'aquesta pro-
ducció provoca que s'hagui de dur el carbó des de Sudàfrica.

EIs accionistes al.legaren com a motius per obrir l'expedient
temporal de tancament de' Ia mina, Ia manca de capital econòmic per
seguir mantenint Ia producció, així com adquirir el material neces-
sari per l'explotació.

Segons fonts sindicals, ela treballadors estan molt preocupats
pel fet de que els accionistes puguin presentar Ia suspensió defi-
nitiva dels contractes de treball que uneixen l'empresa i treballa-
dors.

Aquesta manca de capital líquid ha duit als accionistes a pre-
sentar suspensió temporal durant els tres mesos d'estiu i els 56
miners han tingut que inscriurer-se a Ia llarga llista del atur.
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MOSCAR| ^ ̂ ' &3Lu. P« ELIONOR MARTORELL

FESTA AL COR DE 3ESOS.

El diumenge dia 28 de juny es rele-
"brà el pancaritat al Cor de Desús.
La festa consistí amb una missa a
les 10 del matí celebrada per U.Ber
nat Worell, i després es varen re-
partir entrepans de trempo,refrescs,
i vi. T,othom es va poder omplir i
encara en sobraren un parell. A Ia
festan'hi mancaren ben pocs de mos
carienc3, però així i tot s'espera
que l'any que ve no n'hi manqui cap.
Peracabaraquesta festa s'ha d'agra
ir Ia tasca a les persones col.labo
radores, des de les dones que feren
els entrepans exquisits, els nins
que posaren el paperí i el cartell
juntament amb En Simó Romillo... i
totel poble qui assistí.

FUTBOL. •

Com ja sabeu, a floscari hi ha un
grup d'aficionats al futbol. L'edat
dels noetres juagadors és molt diver
sa, va deis 10 als 35 anys més o man-
co.
EIs dimarts i dijousfan els partits
d'entrenament, i els dissabtes,
diguem-ne, fan el partit de competi-
ció. El passat 27 de juny jugaren
amb el grup de caimariencs amb el
resultat de CAIflARI-3, flOSCARI-6. I
també el 4 de juliol es tornaren
trobar caimariencs i moscariencs on
Ia gran victòria va ser dels segons,
CAIflARI-2, nOSCARI-12.
Esperam que en guanyeu molt més.

EXCURSIO OE LA 39 EDAT.

ElCrup de Ia Ter cera
Edat del municipi, i ~
es clar inclès en ell
els moscariencs, el
passat dia 12 de juli
ol realitzaren una ex
cursió ben «stiuenca.

SA COMONA 4

Partiren de floscari cap a Selva, i
d'allà Ia ruta fou el Port de Po-
llença, Port d'Alcudia, Can Pica-
fort, a Muro visitaren Ia Plaça
dels Toros, i tornaren cap al reti
ro. Varen riure molt i feren sarau,
els xofers es despistaren una mica,
i alguns tornaren amb un bon colo-
ret de olatja.

FESTA DE SANTA ANNA.

El proper 26 de juliol és Santa
Anna, patrona de Hoscari. Aquest
tothom esta content perque és Ia
nostra patrona. El mateix dia feim
Ia Festa del Fadrí. Aquest enguany
serà En 3oan 6ennassar, i a les 10
més o manco començarà a fer Ia vol
ta al poble per recollir Ia gent
principalment les fadrines, i tamt-
bé fadrins per anar
tots junts a l'ofici
solemne en honor a San
ta Anna.
EIs fadrins duen una
canya tota enramellada
en flors i llaços de co
lors. El fadrí major,
per dir-ho de qualque
manera, du Ia canya més
llarga que els demés.
Les fadrines els anys
anterioreduien canyes
però enguany duran un
ram de flors.Totes
aquestes flors s'oferei
xen a Ia Patrona. Des-
prés a Ia sortida de
l'església hi ha refresc per el po-
ble.
El recorregut és Carrer de Campa-
net, del Pou, Nou, Espanya i Sor
Maria dels Dolors cap a l'Esglesia,
Les organitzadores de Ia festa en-
guany s6n Na Francesca i Waria Rot«
ger, f*laria Nairata i Jero Company.
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» OURS DE PINTURA
AA.W. OAMARATA
El darrer dissabte del pas-̂ a.t
mes de juny va finalitzar el
tercer Curs de Pintura, orga-
nitzat per l'Associació de Ve
inats de Camarata, que presi-
deix Gabriel Soler. La tercer
ra edició del curs va contar
amb mès assistència que els
dos primers, el que va motivar
que hi hagués doe torns els
dissabtes dematí i un'altre
el capvespre. La responsable
d'imparttr els cursets és Ia
pintora Paquita Campins, de
Ia que ja coneixem Ia seva obra
pictòrica amb motiu de les ex
posicions realitzades a Selva.
El Sr. Soler va manifestar a
SA COMUNA que wés molt proba-
ble que el mes de septembre
s'inicii una nova edició del
curs, tin&uent en compte Ia
positiva acollida que del ma-
teix han demostrat Ia nombro-
sa assistència d'alumnes de
totes les edats, Al mateix
temps, l'Associadiò creu que
no seria correcte interrompre
l'aprenentatge que els alum—
nes han adquirit i que podran
perfeccionar en cursets suc-
cessius".

• PE3TIVAL PE CATECISME; LA TRA
DICIO CONTINUA.

Dia 17 de juliol va tenir lloc
en el Parc Recreatiu de Selva
una nova edició del Festival
Infantil de Cate*isme. Al llarg
del mateix es va poder admirar
els grans petits artistes que
fan de "no resw una obra d'art.

• BSCOLA DE BALL SSLVATGI;
VACANCES D'ESTIU

Una de les dues Escoles de BaIl
que existeixen a Selva, "S'Es-
cola de BaIl Selvatgl", que di-
rigeixen Prancesca CoIl i Fran-
ce*cf: &ltLLl, va celebrar el co-
mençament de les vacances d*es-
tiu amb un sopar a un conegut
restaurant d'un Municipi veinat.
Les classes de boleros, jotes,
mateixes -el nostro folklore,amb
una paraula- recomençaran el pro
per mes de septembre«

•S'AGRÜPACIO A ALEMANYA

Quant aquest número de SA COMU-
NA, Ia vostra Revista d'informa-
ció Local, hagui sorti* al ca—
rrer, els bâ Ladors ± balladores,
aixi com els cantadors i músics
de Ia nostra Agrupació, dirigida
per Jaume Mairata, estaran molt
alluny del nostre poble; Ia cau
sa éa que han estat convidats,
per segona vegada consecutiva, al
XVII Festival Polkloric que es
celebrarà a Ia comarca de Pader—
born (Alemanya Occidental) en-
tre el 18 i el 26 de juliol. Des
d'aqul desitjam a S'Agrupació
els millora dela èxits, aixl com
un bon viatge, i que deixin el
nostre poble, el nostrefolklore,
a Io més amunt, així com sabem
que saben fer.

AM'y<^
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Avui en dia, molts dels aliments oue consumim oorten uns aditius
que són conservants o colorants que els converteixen en productes
desnaturalitzats. Per aquest motiu hi ha investigacions darnunt ells
per saber si poden convertir-se en perillosos per Ia salut.

Tenim un informe distribuit per l'H05PITAL OE UILLEDUIF ( PA-
RIS) que ha investigat damunt aquest tema i el reproduim a conti-
nuació:

AOITIUS INOFENSIUS:

E lOÜ- IPl- 103- 104- 105-111- 121- 122- 132- 140- 151- 160- 161-
162- 170- 174- 175- 180- 200- 201- 202- 236- 237-239- 260- 261-
270- 280_ 281- 290- 293- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 307-
308- 309- 322- 325- 326- 327- 331- 332- 333- 334- 335- 336- 337-
401- 402- 403- 404- 405- 406- 408- 410- 411- 413- 414- 420- 421-
440- 471- 472-473-474- 475- 430.

ADITIlJS SOSPITOS03;

E 125- 131- 141- 142- 150- 153- 171- 172- 210- 212- 213- 214- 215-
216- 217- 231- 232- 241- 333- 340- 341- 460- 462- 463- 466- 477.

TDXIC3 CANCERIGENS :

E 102- 110- 120- 123- 124- 127- 211- 220- 225- 230- 250- 251- 252-
311- 330- 4D7- 450.

El E-330 Is el mls perillós.

ADITIUS QUE PRODUEIXEN PEitTURBACIDNS

- INTESTINALS: E 221- 222- 223- 224- 225. '
- CUTANIES: E 220- 231- 232- 233r
- DIGESTIVES: E 330- 339- 340- 341- 400- 461- 462- 463- 466- 467.
- AFAUOREIXEN CALCULS REWALS: E 447.
- DESTRUEIXEN LE5 VITAWINES 3 1-2:' E 220.
- AFAVOREIXEN ELS ACCIDEMTS VA5CULARS: E 230- 251- 252.
- AFECTEN-LA SENSI3ILITAT CUTA:iIA: E-311- 312.
- AFTE9: E 330
- PRODUCTES PERILLOSOS: E 102- 120- 124- 127- 110.
- PRODUCTES CANCE.iIGEN5; E 1J31- 142- 210- 212- 213- 214.

Tots aquests adi.tius són actualment autoritzats a França, no
obstant es vol recomenar el RES)UIR LA UTILITZACIÓ D'AQUESTS ADITIU3
AL SELECCIONAR ELS PROOUCTES OUE COHlPRI.

ffiiri bl les etiquetes dels aliments que compri i quin tipus •'
d'aditius porta peequè no sempre els interessos comercials van jünt
amb els de Ia salut.

bA COrflUNA 7
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A continuació vos detallam una sèrie de preguntes fetes al Presi-
dent del Xilvar, Rafel Llull, Jamunt els resultats de Ia temporada
passada i els que es preveuen per Ia pròxima.

- Com és el balanç d'aquest?, temporada? es pot mirar des de dos
punts de vista: esportivament no ha esta de Io millor, peroens hem
mantingut dins Ia categoria; econòmicament, molt be, sensedeutes ni
problemes de doblers. Tenc que afegir que a nivell persd>nalhem fun-
cionat molt bé, hem fet treball en equip i amb molta il.lusio.

-Proiectes per Ia pròxima temporada? Enoarano esta molt definit
però ja ¿odem aSelentar que el entrenador *e.* PEP FUENTES,un inaue-
ro, ex-jugador del Xilvar. Quan s'incorpori al club acabarem de formar
l'equip. EIl decideix.

- Esperau més afluència de 3ocis? clar que si-creim que el poble
respondrà tant bé cpm l'any passat. EIs preus seran els mateixos.

-Hi ha canvis en els infantils i juvenils? si., els infantils te-
aen nou entrenador, JOAN PERELLO d'Inca i en quant als juvenils, es
tam fent unes voltes per Inca, mirant joves d'alla.

Ah! no podem oblidar que enguany tenim categoria de Benjamins i
que faig una crida a tot el que estigui interessat en entrenar-los.

- Estau contents de com ha anat tot? si, sobre tot de 1 ajunta-
ment de Selva que ha arreglat el camp i ha ajudat molt.

- Demanau qualque cosa més? si, que tot el poble fassi Io possi-
ble per co.l.laborar en Io que pugui. També dir que el bar queda pel
qui el vulgui dur, que es posi en contacte amb Ia Directiva,

També ens va dir que pensen'seguir amb uns objectius ben definits
com el de reeoasar el futbol base, seguir mantinguent la^categoria i ^
quedAR en el mil<bor lloc possible. I ens va donar les gràcies per ser-
vir com a medi de comunicació dins el poble.



SITUACIO"FINACERA DEL c7u7"XILVAR EN DATA DE 30 DE JUNY DE 1987 AMB
DETALL DE COBRAMENTS I PAGAMENTS DE LA TEMPORADA 1986- 1987.

COBRAMENTS

Saldo en " La Caixa" de Ia temporada anterior 3.808 pts
Cobrament quotes socis varis 538 .000
Cobrament en concepte de taquilles 175.025
Subvenció Federació desplaçaments infantils 9.970
Cobrament Propaganda del camp de futbol 20.000
Venda paperetes panera de Nadal 96 • 700
Interessos " La Caixa" 19

Subvenció Ajuntament equipo benjamí 15.000
Cobrament lloger d'un partit a l'equip A. Llompart 5.000
Subvenció Ajuntament arbitratges equip infantil 37.180
Venda paperetes rifa ovella 82.800
Ajuda de " Creaciones CoIl" de Selva 14.800 "

Total cobraments 998.302 pts

PAGAMENTS

Despeses vàries de Ia Federació de Futbòl 147.250 pts
Pagaments arbitratges varis , 203.940
Compra material esportiu variat 155.395
Compra material sanitari 8.245 1^
Gasolina desplaçament jugadors 23.000 '
Despeses entrenador 208.900
Butano, sopars, fotos, impressos i varis 239.565 '

Total pagaments 986. 295 pts

Total cobraments 998.302 pts
Total Pagaments 986.295 "

Existències en caixa dia 30- 6- 87 12.007 pts.

Per viure bédemà,
vingui a**laCaixa"avui

SA COPiIUNA 9
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El Club Ciclista Caimari organitzà el passat diumenge 14 de ju-
ny el CAIIPIONAT de " Fondo" en carretera de Balears per â juvenila,
patrocinat pel Consell Insular de Mallorca.

El recorregut fou el següent: SORTIDA: Caimari- Selva- Binia-
mar- Lloseta- Foro de Mallorca- Inca- Campanet- Moscari- Selva-
Moscari- Campanet- Carretera de Alcúdia- Pollença- Puig Tomir-
CoIl de Sa Bataia- Caimari- Selva- Carretera de IIoscari- Selva.
L'arribada o meta estava situada a Ia Plaça Major de Caimari i Ia
sortida es donà davant el Bar Mayol.

En aquest campionat hi partiparen uns sis clubs de l'illa com
C.C. Minaco, el C.f! Sta. Maria, C.C. Sta. Margalida,C.C. Vallori,
C.C. Eivissa i el C.C. Caimari, a més tamb^ hi havia una sèrie de
corredors individuals. En total foren 30 corredors.

BREU CRONICA DE LA ETAPA
La sortida es donà ales 3 h. del capvespre.
A Ia sortida de Selva el corredor local, Pep Balaguer, intentà

unes de -les escapades que es feren, sense aconseguir-ho, ja que fou
agafat devers Biniamar.

A Biniamar 3 corredors s'escaparen fins a Caimari.
A Ia segona volta o passada per Moscari, M. Cirer, P.Balaguer i

Mulet protagonitzaren un segon intent d'escapada, altra vegada sen-
se èxit. Des de l'arribada a Crestatx fins a Caimari, els corredors
locals intentaren neutralitzar l'escapada dels altres corredors que
duien un avantatge de 4 minuts: S'ha de dir que l'équip de Caimari
estirà des de el pelotó tot el temps per agafar els fugats, i ho
aconseguí a l'entrada de Caimari, èxit obtingut per M. Cirer.

El guanyador fou Miguel Cirer, superant els 4 minuts d'avantat-
ge dels escapats. Com a anècdota es podria citar que a Ia baixada
de Lluc cap a Caimari hi h'agué moments que en M. Cirer anà a 90 Km/h
una bona velocitat, no ho creis?
' L'èxit fou aconseguit gràcies a Ia feina feta per M. Cirer i
Pep Balaguer cxue no afluixaren ni donaren Ia carrera per perduda en
cap moment. La classificació final quedà així:

1.- Miquel Cirer C.C. Caimari 2 h., 47 m., 15 segons.
2.- J. F. Ferrer C.C. Sta. Maria a 2 segons del primer.
3.- J. Grau C.C. Sta. Margalida a 6 segons del primer
Així amb aquesta victòria podem dir que el C.C. Caimari no romp

Ia bona temporada que ha tingut fins ara, ja que guanyant el campi£
nat H. Cirer i en P. Balaguer són liders dela " CHELLENGE".

En M. Cirer es classifica pel Campionat d'Espanya quedant entre
els 25 primers classificats.

ENHORABONA A TOTS PEL TRIOMF I QUE NO -MINVIN.

Una altra noticia relacionada amb el ciclisme: si no hi ha res
de nou iIa Policia de Trànsit ho autoritza,el C.C. Caimari té
previst organitzar per dia 16 d'agost una contra-rellotge Caimari-
Lluc. Acabada aquesta es ferà un circuit per a cadets a Caimari,
més un segon sector per a juvenils també a Caimari.

Tot patrocinat per cases comercials de Caimari, Inca i Lluc.

5A CORIUNA IÓ M- »artorell.
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INFORMACIÓ PELSTRAMITS DE CANVI DE NOP.T

La traducció del 'nom Is una. gestió de cinc minuts per a tota
Ia vida. Es Ia primera feina i Ia més senzilla, envecs Ia recu-
peració nacional, ja que el nom Is una parcel.la mls de Ia nos-
tra vida com a poble que cal recuperar els noms de font Is un
llast que encara pesa en castellà en una inmensa majoria de. pej-
sones que parlen català.

Es hora de canviar el nom en l'empadronament, si encara l'hi
teniu en castellà tot i que us consti en Ia nostra llengua al
D̂ -N..I. Només amb constància recuperarem Ia nostra identitat.

Per això incloem en aquest escrit Ia fórmula per recuperar
el nom. Les passes que Heu de fer senzi-llament són:

I)- Reompliu el formulai adjunt o copiau-lo.
2))- Presentau-lo al Registre Civil on figurau inscrits. No

oblideu d'acompanyar el D.N'.I. i, si voleu aprofitar Ia gestió,
aportau tambl el Llibre de Família perque hi facin constar Ia
traducció;: si no el portau, Is convenient que dJemaneu al mateix
temps un Certificat de Naixament on figuri ja Ia traducció, i a
partir d'un d'aquests documents us podreu fer canviar el nom en
tota Ia restant documentació ( D.N.I., passaport, padró....).

mODEL DE SOL.LICITUQ DE TRADUCCIO DEL NCWl

El qui subscriu
veí de
domiciliat al carrer/plaça de nQ....
amb el D.N..I.. no manifesta Ia seva vo-
luntat a fi qua es traduesqui el seu nom propi,
que actualment consta com pel seu
que Is nascut a.. el dia....de
de 19....al carrer/plaça nS ,

'Uocaiilat)"'(aata). ..de.......de 19,

signatura

SA COMUNA 11
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^ LA rtEnofíi/3 DE LA rtEVA ÇERri&rTft piARIQ *

( En Ia 7>rimera. Cam<tnio cL'Lrnff¿(de na. ftlaría.,

qermana cíe L'ama en ^ep £ricona.(revn/'¿s

éots e/_r neé?o¿s c eìs seusf¡¿¿*)

GiuLìns /arcUns j-emhrares , flníonÍ/

GUun i'orcU /nes e>en conrat-í

c2uan/es brostes U han sorh'dc¿

éoées moLt e>e ii' han arreLaé

ple de c/aueits / p/e c/c ros-es.

c *comanf en f/s c&sfu,es.

&Luns iarcUn^ • • •

«5/' sa meu*a aermana. ho ue¿CL
^ ^j

C a¿xo poc>ues contem&iar

io Ci*ue +u i &Ua. seme>rcireLt,

L ian i>e hos 5-a,e>ijt cjjuclar.

ChJUns- jarcü'ns . . .

rCr¿ n'kt' na haqMcta una a/Jra.

cuse u/e /<o/ mo¿¿ e>e' ^'ha cuJcléiS-,

¿'ha orreoi-aoLe-ò ses- f/ors .finc^

L a éu cuje les uar<ss se-m^rar.

C&Lu'ns iarcü'ns j-^m^ra.r&stAn^oni/

CmJn |*o-rdjT més ¿>ev? conrct^/

\ra^^7>cf y^*5A CUii1UNA Y¿ ^^^t&'
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HORITZONTALS: A.- Consonant. B.-
Peça de fusta cilíndrica ¡ llarguera. C-
Servei executat per algú voluntària-
ment en benefici d'altri. D.- Mamífer
acuàtic (pl.) E.- Calçat que cobreix el
peu i part de Ia cama. Espai de temps
que dura 24 hores (pl.) F.- Seient amb
respatler per a una sola persona (pl.)
G.- FiI al qual es ferma l'ham i Ia
canya de pescar (al revés). H.- Nadiu
de Rússia. l.-Consonant.

5 ¿xO t

Ncrc cf>eoATs
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VERTICALS: 1.- Consonant. 2.- Mas-
cle de Ia cabra. 3.- Extremadament do-
lent. 4.- Part superior de Ia cavitat bu-
cal. 5.- Planta d 'arrel carnosa i comes-
tible. En el calendari romà, el dia 13
de cada mes, excepte els de Març,
Maig, Juliol i Octubre que era el 15.
6.- Capital d'Anglaterra. 7.- 2* Pers.
sing. Pret. lmperfet del verb riure. 8.-
Forma femenina plural del possessiu
son. 9.- Consonant.

CzeúisTA >uenu<o/ AJ* ¿s*}

^f 5"OLuCiO A LA P4SS4&A SOPd

O£ LL£TK£$

. Una ueqcLcLcL locaUt^aLs els
JO adu>ere>rs de. temps, lej //efres
sobrants dJuen. :

" BeA7# BPU/'X^ , &iV ÁHA&A ¿A

HA Jl HOSTî  So CL>r/& "

fin^e^o>*5'
J ^om r>osUJJ- enmio de nr>Qr,

L>ejh'/- d<una peiL moLt forta.,

oUns el po6le. f &juc<n ¡mpurl·o-

oJ meu ouct e¿ cantar

^^f)] un @

O^JG1 UO O OfPQS-

Un arbre en e/ mcnn ^

hS ha ajLUL l·e^u-

LLeo i rto JoccL.

&> QjLU L ' endev> nox*
i

&>rr>i»rensio r?D esi
fé poca
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VIfNIO
DOMI-
NANTE

Precipitación total del mes

Nombre d* Ia Estación
,SeUN/n_

Provincia / - Número
BrUERRES ^/ - 0

51UMiO ft>?
Observador - «O '
3rtiMe Wa)*riTfl Kwye

Suma

Vs- 1

Suma

- I

PMClPl
MAXIMA E

Suma

6 8 7
NUMERO DE DIASDE:

Lluvia • "
Niave -X-
Granizo A
Tormenta f^
Niebla s
Roclo .û.
Escarcha , ,
Nieve cubrió suelo ̂

OÍAS PRECIPITACIÓN
< 0.1 (ip.)
> O.I 3
> 1,0 L_
> NXO
> ÎQO

FAClON l'li Q
M UN DIA /_3_mm. dio T_

Viento dominante

Ö~"7 Ei I» Jin Et il JIi it
«¿_J . el Unii «àlll.lll

«Z/ « mm

fruJxautcn/s

T*LUV^;fleTr?^

No ha fallat. El mes de
juny, cada any fa Io mateix.
Comença a fer molt de sol, no
plou quasi res, ses terres
es van secant i encalentint,
i llavors és quan el camper
veu créixer cada dia els
nelons, les tomatigues i
tota mena de verdures.

2'B litres és tot quant
ha caigut d'aigua el mes de
juny. Lo normal.

7̂7laCaixa7y
CAlXA DE PENSIQNS

• *#*

^>Sfnoyfy>F(A

MARIA ESTHER VALLORI IWiSCARO, filla de NICOLAU ( Selva) i MAGDA-
LENA ( Caimari), va néixer al carrer de La Lira, 5 - Selva-.

RRAHCSSC JSUMS KCRA, fill de HIQUEL ( Biniamar) i de JOANA (Llo-
seta, va néixer el dia 27 de juny al carrer de Sor lIagdalena de Ia
Passió de Biniamar.

MIQUEL ANGEL ROTGER SASTRE, fil de MIQUEL ANGEL ( Selva) i de
MARGALIDA ( Caracas- Venezuela), va néixer el dia 5 de juliol a Ia
Carretera de Lluc, 10 - Selva-.

ENIIORABONA A TOTS ELS PARES ! !

J(CReACtorres COLL d(
Cta . Muc TF 5/ si W

£S£¿UA)

^Pape*te*tLOL Te>ceW&
¿?/ CiAERS - SELL>A -



ffoces dD
Dia 13 de juny, a 1,'Església áe

Selva, es varen casar ANTONI VERD SI-
MONET d'Alaró i CATALINA MONTSERRAT
Massot de Ciutat. Viuran a Selva, al
carrer de La Lira, 11. ( foto)

CARLES LLORENTE SANCHEZ de Ciutat
MARINA PARDO PARDO, nascuda a Selva,
es casaren també dia 13 de juny. Han
de viure al Port d'Alcúdia.

U####################.############$##

MOLTS D'ANYS DE FELICITAT !!!!
n#m#m#n###u##mmmmmm#mmm#####m####m##n#

JOAN MIR SOLIVELLES
"En Joan d'es Cas-
tell". Va morir el
12 d'abril a l'e-
dat de 84 anys al
carrerNostra Se-
nyora de Lluc, 53.

Ve|uriQOnS

JOAN AMENGUAL ROTGER
" En Joan Forné"
Tenia 81 anys i va
morir dia 13 de ju-
ny, al carrer d'es
Pou, carretera de
Mancor -Caim,ari-

JOSEP M» FERNANDEZ
" En Pepe". Era de
Bullas ( Murcia).
Va morir als 68
anys, el 18 de ju-
ny, al carrer Sor
Margalida de Ia
Passio -Biniamar-

BERNAT CAMPANER JAU?
ME /" En Bernat Co
ño". Tenia 69 anys
i va morir dia 11
de juliol, al car-
rer de Lloseta -
-Biniamar-

Dia 24 de Maig, a l'edat de 85 anys, va morir el Sr. Thomas Bur-
den, un anglés que vivia a SON REBASSA - Moscari

DESCANSIN TOTS EN LA PAU DEL SENYOR.

NOTA: En el darrer exemplar de "Sa Comuna" hi va haver un petit
error, concretament a Ia pagina 20, a l'article titulat V La Topo-
nimia arà^iga del nostrre terme" escrit per Antoni Ordines. "Només
es tracta del canvi d'una fotografia per l'altre: Ia que posa S'al-
queria de Caimari, és en realitat Ia que toca al retol de Cases de
Binixiri, és a dir basta girar les dues fotografies de lloc.
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SCAWJ KtG-**><>KS t>£¿ A/ûfT&ë AJVfJTAM&vr

vo5 uct>/8utxAT A Tjeer &KA*>Qvsr 2>'w
sòL Afßte.

jfc£/ 0A>eE, Jou M eçu/F* t>t&ew&c>fcj
L?V£ B¿- ro&LE HA TKMT, M &*t>P j>'OMZZ

ptjiJove3 we t>ueAVT e¿. TCMf>j r&e-
e:LBCTofZAi- H£V ¿¿Jt/TAT P&Z Z>C^e AV¿>£-

ití&jT E¿J t/ûSre^er P&t>&&*uer.
SOU A FKWT De ¿.'A&8&B que Ht Pl8VUC4T

AMB 7^er G&&vtfues pekb ¿A Joc* £.e&

¿¿* MßA Z>e ¿-ET A&&&LS QfG Ht ¿44

4 &/AJ/A MAK-, CAt MA&/ , AtttfCA& /V£¿W4

£A/ A^t/e/7 AK,B&B í^UT rBASIV ¿& AC4A/-

tfver #ieJ &ewxut>er 0vE~ &u ¿xsnear, reéò
M/HW f>0T eC^/&/&, WE í£S&eA*JÇÜ€T P£&**>-

W&V AL. *4AVe/X ÁJeff&e(E¿.P08¿-£ PfTtT

£¿ A4VMCjt>| QVE tfQS HA £L£6-/rJ /t>0

JO oJ*tC CVB. ¿JAK8&B WEC&f/TA 2>f:

T*>'res ¿.er B&AUcvtt • ¿>c- L*p&/A(A,z>eLA
MeW PK/AtA ¡ Z>C LA MBT CrfrOtXA&4.

fCZ MoW AW/ ^JOAM




