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Foc a Ia Comuna de Caimari.- Diuen que." No hi ha març sense
neu ni mare de DéuM. Be, idò podem afegir que no hi ha estiu éense
calor ni sense foc perquè el mes d'agost el tingué com a protago-
nista a Ia Comuna de Caimari.

El foc va començar el matí a tre ss l'locs diferents de Ia muntanya
i ben allunyats un de l'altre. Per això pensam que l'incendi no fou
venturee sinó provocat, ah! endemés començà dirvs Ia muntanya i no a
Ia vorera, un motiu més de sospita.

Per apagar-lo fou necessaril'ajut dels bombers d'Inera, gent del
servei d'ICONA i dos avions " Canadians". El capvespre el foc que-
dà controlat.

Agraim a tots Ia feina que feren per ajudar a apagar-lo.
Creim que mentrehi hagui gent que jugui amb foc dins els nostros

boscos, hi ha perill qaie ens quedem sense arbres i que també aques-
tes persones, qualque dia, a Ia vegada " es cremin"

Moscari.- Dia 1 de setembre de 1987, Ia Companya Nacional de Ia
Telefònica declarava Zona Urbana el poble de Moscari. Com tots re-
cordareu, fins ara estava considerat com a zona extraradr de Selva.
A Ia darrera setmana de setembre ja es duia a terme l'instal·lació
d'uha quarantena de tellfons per un preu de 12.400 ptes.

Actualment s'està realitzant les obres de conducció d'aigua po-
table a Moscari i l'instal.lació de Ia xarxa fle clavegueram.

Per part del CIW, també es feran les obres de reestructuració
del traçat de les voltes del Cor de 3esus.

Caimari.- Tenim noticies de les conversacions que es mantenen
amb el Bisbat de Mallorca per tractar Ia cessió de l'Església Vella
de Caimari al poble,. Quan tinguem més noves ja el comunicarem.

Biniamar..- Enguany finalitza el contracte de Ia mina a cel obert
de Biniamar i d'aquesta manera acaba una deles principals fonts d'in_
gressos i feina d'aquest poble. Recordam que en les passades festes
patronals es varealitzar una exp'osició de objectes i tot Io que
feia referència a Ia mineria dins Ia " Catedral" de Biniamar. Allà
hi havia des de utensilis més frequents a classes de carbons, in-
clús havia unes reproduccions en miniatura de les mines instal.la-
des dins les capelles. Realment fou una exposÍBÍó molt original i
valuosa.

Casal de Cultura a Selva.- Dins el PIa d'inversions del Consell
Insular de Mallorca serà presentada una petició per part del nostre
Ajuntament perque incloguen dins els projectes futurs Ia realitzaei
ció del Casal de Cultufca, a l'antic local de Ia Societat de Foment
Cultural, situat al carrer Aires de Muntanya i actualment tancat
i en ruïnes. Esperam que aquesta petició sigui escoltada aviat.

SA COMUNA 3
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Després de festes.- La Comissi6 de Cultura vol agrair a tots els.
veins, Ia seva participació a les Festes de Sant Llorenç 1987 i, es-
pecialment a Ia gent que va col.laborar en els actes: I Mostra de
Rebosteria, Exposició de joguines antiges, Exposició de Randes, Cos-
siols i Programa de Cinema; també en el de Pintura.

GRACIES I PER fflOLTS D'ANYS !

Patronat Municipal de Musica,- El passat mes de setembre es reu-
niren.els representants de totes les entitats del municipi que, de
qualque m.anera, es dediquen a Ia música ( corals,pors parroquials, ia
rondalla, escola de violí, etc.) per oarlar 3obre les possibilitats
de formar un Patronat municipal de Masica. EIs reunits es varen marrl-
festar possitivament i decidiren començar a fer passes per a Ia orga-
nització i legalització del Patronat.

TEATRE,- El grup de teatre XICARANDA de l'Institut Guillem Sagre-
ra, dirigit per Joan Lacomba, va participar a Ia Trob.ada Jovenívola
de Teatre Contemporani a Mérida, organitzada per Ia Direcció General
de Ia Joventut del Ministeri de Cultura. L'obra " No ploris per mi
Caterina" que fou sel,leccionada amb l'esmentat grup per representar
Ia Comunitat Autònoma Balear, és un guió original de Joan Lacomba a
partir.d'unes pTimeres improvisacions sugerides pel no continuat grup
de teatre de Selva,- del que els lectors de Sa Comuna Tingueren noti-
cies. " No ploris per mi Caterina" va ser presentada al públicrdel
municipi el passat dia 12 de setembre a l*Esglesia Nova de Biniamar.

Escola Municipal de Música,- L'Escola Municipal de Música és una
de les tasques més importants que el Patronat vol realitzar. La idea
fonamental d'aquesta escola és que tota Ia gent del municipi que es-
tigui interessada pugui tenir unes classes de solfeig bàssic i unes
classes per a iniciar-se a tocar instruments ( guitarra, tambor, saxo
o flauta, etc,). .

BIBLIOTECA,- Aquest hivern ja s'obren les portes de Ia Biblioteca
que estarà situada als baixos de l'Ajuntament. L'horari serà de 17'3o:
h. a 19'30 h, tots els dimecres i divendres. Esperam que tots els ma-
jors i petits responguin bé i hi vagin molt.

A.A,U,V. de Camarata.- Tornen començar les activitats culturals
que es deoenvoluparan durant tot l'hivern. S'ha organitzat un curs de
pintura per tots qquells interessats en aquest art. Aquest és un de
tants cursets qua aquesta Associació ha duit a terme i normalment
bastant concorregut. Són uns trenta alumnes que practiquen aquesta a_c_
tivitat cada dissabte, matí i ca,pvespre. Què s'animin els que tenen
vena d 'artista!
SA COfflUNA 4 à
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Desprès de Ia sortida al carrer del carnet jove, s'ha anunciat per a

principis de l'any vinent,la posta en funcionament de Ia primera emissora
de freqüència modulada del Governde Ia Comunitat Autònoma, emissora que
segons Francesc Gilet, Conselleradjunt ä Ia Presidencia, tindrà una pro-
gramació dedicada integramenta Ia població juvenilde les illes.
L'objectiu principal del projecte radiofònic' és aumentar Ia informació

juvenil, escassa fins ara, i arribar als problemes dels joves amb tots
els mitjans disponibles.
Enaquets moments Ia Conselleria ha de demanar Ia freqüència en Ia qual

emetrà $questa emissora, que s'anòmenarà Ràdio Jove. Les característiques
tècniques no están definides,no se sap Ia potencia que tindrà, ila co-
bertura de les illes es faràper fases, ja que Ia primera antena serà col
locada en uns terrenys que Ia Comunitat Autònoma té a Ia Serra d'Alfabia.
Aquesta radio no emetrà publicitat i funcionarà a base de col.labora-

cions, amb una durada diaria de quatre hores.
Esperam que el projecte es faci realitat, i que així els joves tinguem

una ràdio vertaderament nostre. .
UQtLa. de 5te. tnario. a <jLLuc,

El passat dissabte, dia 3 d' octubre, prop de dos mil joves es varen
trobar a Lluc per participar en Ia ja tradicional Vetla de Santa Maria.
L'ambent es va anar animanta Ia caigudade l'horabaixa, quan es van

celebrar importants actes culturals, entre els que van destacar les ponen
cies del Pare Enrique de Castro, conegut per Ia seva lluita enfront del
món de Ia droga, J. Mejuto, director del Centre Penitenciari de Palma, i
Teodor Ubeda, Bisbe de Mallorca.
Tots ells varen destacar lanecessitat d'una estructura ferme per aju-

dar als drogadictes, i de lés trampes que Ia societat, té per als joves.
A l"es deu del vespre va començar Ia Vetla, amb el lema "Crit a Crit,

...i tu, escoltas aquest crit?". Dues mil veus varen cantar i varen xe-
rrardels problemes de Ia societat i Ia jovintut: droga, delinqffiencia,ca-
rrera d'armaments, etc.
Lo més destacable de-lavetlada va esser l'esperit d'unió dels congre-

gatsi l'anim de lluita davant-els problemes actuals d'uns joves arribats
des de molts de punts de l'illa per celebrar aquesta vetlada.
Després de Ia plegaria hi vaTiaver ball, amb Ia més actual música "dis-

co, sarau que va durar fins a Ia una de Ia matinada, acabant així lajor-
nada,que cada any reuneixa rnés nombrosos joves mallorquins.

Aquí es veu Ia
gran quantitat
de joves que
assistiren a Ia
Vetla de Santa
Maria, a Lluc.

«&*



El govern aprova
unplad'igualtats

perladona

La dona a Ia societat espanyola
Font: Institut de Ia dona

1
Dones

Població
enedatactiva
4.33S.600

Població en atur
1.800.000

36%

El consell de ministres va aprovar el
divebdres dia 25 de setembre el PIa d'acció
per Ia IGUALTAT D''OPORTUNITATS DE LA DONA,
que ha estat elaborat pel consell rector de
l'institut de Ia Dona, i que té com a objec_
tiu definir,planificar i coordinar Ia polí-
tica del govern en aquest sector durant el
període comprés entre 1988 i 1990.

El consell de ministres ha disposat tam-
bé que el consell rector de l'institut de
Ia Dona faci les funcions d'impuls i segui-
ment de les mesures contingudes en aquest
PIa d'acció que vagih adoptant elsdifererts
departaments ministerials al llarg dels
pròxims tres anys..

EIs deu objectius fonamentals
del primer pla sobre Ia dona

El Plad'acció per Ia IGualtat d'oportunitats de Ia Dona persegueix fonamentalment

deu objectius: x perfeccionar ei desenvolupament normatiu del principi constitucional
d'igualtat,sense"cap discriminació per raó de sexe,i aconseguir una millor aplicacióde
Ia legislació vigent en favor de Ia dona.

x Aconseguir l'accés de totes les dones a nivells d'informació, formació
i cultura més elevats. ,

.x^ Crear les condicions necessàries per fomentar un repartiment mes equi-
librat de les responsabilitats en l'àmbit públic i rpivat entre les dones i efe homes.

x Fer possible l'exercici lliure i responsable de Ia maternitat/paterni-
tat,no només coin a drets individuals,sinocom afunció social que ha de comptar amb Ia
suficient protecció social.

2iMillorar Ia protecció de Ia salut de tota Ia població femenina i,espe-
cialment,dels grups de dones que estan exposats a riscos més elevats.

x_ Diversificar les opcions escolars i professionals de les joves i am-
pliar Ia seva participació en les activitats culturals.

21 Reduir l'índex d'atur femení i Ia segregació laboral per rao de sexe
i millorar les condicions de treball de les dones ocupades.

x Millorar i ampliar Ia protecció social dels col.lectius ^'femenins es-
pecialment necessitats d'ajuda.

x^ Impulsar programes de cooperació internacional que tenguin com a
objectiu beneficiar grups concentrats de dones.

x Millorar i completar el coneixement de Ia situació social de les^dones
espanyloes i el"coneixement de Ia incidència que tenen en ella les mesures de política

Cs0A13CtímUNAn°6ÍÍÏI (Tret del DIARI DE BARCELONA,dissabte 26-setembre-1987)
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Us incorrecte de "lo"

La llengua catalana només té dues for-
mes d'article determinat:

masculí singular femení sing.
el Ia

amb els seus respectius plurals:
masculí els femení les.

La llengua castellana fa servir un altre
article determinat "lo" anomenat article
neutre.Per influència dél castella,com un
castellanisme mes,empram l'article neutre
"lo" en el català escrit i oral.

L'article neutre,gramaticalment, és el
que precedeix un adjectiu que no es refereix
a cap"substantiu expressat o sobrentès o
bé precedeix a tota una oració començada
pel relatiu "que".Exemples:"Lo bueno,si ba;
ve, dos veces bueno", "Lo que dices no es

f

verdad". Com deim aquest article neu.tre no
existeix en català.

La llengua catalana antiga emprava l'ar̂
ticle "lo": tots coneixem Ia lletra origi-
nària del cant de Ia Sibil.la: "Lo jorndel
judici..." Però aquesta forma quedava redu¿
da a (1') davant un mot començat en vocal
i tambè després de les preposicions: a,de, '
per, àmb les quals, tal com feim actualment
edcontreis. També alguns autors i Ia llen-
gua parlada el feren servir en èpoques re-
cents i el fan servir encara avui (per exeni
ple Pollenca).Hi ha llengües tan riques i
cultes com el francès i l'italià que tampoc
no tenen aquest article neutre i no el tro-
ben a faltar.

Està .clar que Ia normativa actual de Ia
llengua catalana rebutja l'us,oral i escrit,
de "lo". L'equivalència catalana del "lo"
neutre casteJlà es troba en les formes gene_
rals i senzilles de:
"el, el que es,el que-ha de, allò queta'

a vegades serà convenient emprar un mot
abstracte, una expressió genèrica o fer un
gir adequat i peculiar.

Exemples: (Io cierto es que...),"la cosa
certa, el fet cert,.el cert, és que...",
(Lo verdader y falso) "Ia veritat i Ia
falsedat". (Lo que dices) "el que dlus,
allò que...".

La forma "lo" i plural "los" existeix
en català modern com a j)ronpjn feble mascu_
Ii, alternant amb "el" (i les reduccions
1', 'l).Aixi " cridar-lo,el crida,l'ha cr_i.
dat, crida'l". També es troben els pro-
noms neutres "això, allò, ho".

Vegem i intentem corregir alguns modis
mes:
(només va a Io seu) només va a Ia seva.
(A Io menos) com a mínim, si més no,

pes cap baix
(A Io més, tot Io més) com a molt, a tot

estirar, pes cap alt.
(per Io vist) segons pareix, segons es

veu, segons sembla,
(per Io tant) per tant
(Io més mínim) gens ni mica, nipoc ni

gaire .
(per Io comú) comunament. C,es frases

escrites dins elparèntesi són incorrectes)
Així n'hi ha molt més.

P A R L E M C 0 M C A L

ILLA: "Extensió de terra voltada total-
ment d'aigua" .Te els seus derivats:

illenc(pertanyent a una illa),illot,ille_
ta, aillar (separar una cosa de totes
les altres),aillament

ILLETA: A més de com a diminutiu d'illa,
emprara aquesta paraula per expressar
"un conjunt d'edificis separat dels al-

tres per carrers". Així hem de dir " visc
a Ia primera illeta,entrant al poble".
No podem dir "manzana" ja que aquesta és
una paraula castellana.

Jaume Gual Mora
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&j dunant aqueA¿ iempA d'eAÜu cjpan,
. dLbAoniadameni, e¿A ¿ncendLò £aneAÍa¿A

AOn noiLcJjCL. 6.JL noAÍne. cJLuna nedJuLenna
ru., coxacLenÀJ-^at pen. JLeA e¿evadeA ¿em
peAaiuAeA a"aqueAÍA meAoA, jjuníamení a
¿'aJLi nLve¿¿ de. comhu¿¿¿¿>L¿¿¿a¿ ape pne_
Aenía JLa veyeíacújó de¿A noAÍnoA ooAcoA,
eAdevenen factoHA bà&LcA peA a facLLL-
¿aA JLa Aeva pAoduccAó. De íoieA fonmeA,
eJL nLt>c. de caLan-Ae £oc vanJLa AeganA e¿
iiptLó de boAc. L /eó eApecJLeA '¿ue eJL con
fvtmLn. Així., mervtne JL'aJL%Lnan. no cAcma
fàcLíment ^ütcuandan mLLton JLa humLtat
L pn&AenJjan un menon Ao&>boAc-, e¿ó nL-
naXA JL çansÛjyueA AÓn mo-Li combuAÍAJjJLeA,
j& fyue coníenen 'pJLarvLeA pJuwfLteA o
moJLt cAernadL&AeA com eJL pL, JL 'cA&epa o
eJL ca>vujtx., cjjLLe A 'enc.en.en moJJ- be a cau
Aa de teA neAL·ieA L·ifÀjomabjLeA f¿ue eJ^t>
impnegnen.

Un aLtne facton a ¿'hana d'expíLcan.
JL'evoJLucJió cMeJjceni deí nombtie d'L·icen

dLò foneAÍaÍA eA JL'abandó de í'expJLoiLacAjó deJÍA t>oAcoA, f¿ue Aa donaí LLoc. a i'acumuJLacÀJó
maAAÍva de JtJLentja -vLva Ji mor*jta- que abanA ena apnofJLtada.

£nine ieA caiiAeA meA UAuaJLb dett>. ¿ncendÍA faneAÍa¿A deAÍaca ¿a de JLa neçLiçèncLa de
deixoJi un foc maJ. apagat o iJinati una LLoAca, encana ¡^ue íanòe tíSL coAíum de AocanMon. peJi
pani de cjenÍA poAÍanA ¿ pag&AOA n 'eA una de ¿eA pn¿ncA.pa¿A, QtfL,tieAfrvi moíteA veçadeA eJL
fac AenAe coninat, AJbúmateJLx. Ae pnovocyjLen ¿ncendiò peJi diveAAoA inieneAAoA, Aobn&Loi de
iJLpuA econèmLc.

AfyieAÍ conJjusvt d'cJLemenÍA, ervLne aLineA, exp¿Lquen que. a ftaLLonca A'ansubàA aun íoíaJL
de 5.057 tìeA. cJiemadeA a ¿'any /97^ i- ^e ¿'any paAAat, J<j86, A'enJieçLòínaAAÍn /5<? incen-
dÍA que AupoAonen SJO HeA. cnemadeA, du&¿ de ¿eA c^jtaJLA pextanyen a¿ noA&ie tenme anneJL
de¿A njLLOÍne peíLtA ¿ncendiA que A 'fyi
pnoduL·ien. I

¿n e¿ noAÍAe munJicJipLaJ- JLJLanc. d'a-
qjLLeAÍá danAexA anijA, Ae n 'kan p»ovo-
caÍA aJLgjunA impoKtanÍA a Sa SeAAa, PuJuj
deA CaAÍeJL¿oi, Co¿¿ iïatan. Ji ¿A C¿apeA;
Ji d'atíneA rnenoAA a ¿eA Vo¿íeA deA &ux,]
P¿ana de CainanA. L CnJÍAÍo ReL; A¿ be

¿A C¿apen de Binibona. A ¿ 'eAÍiu de J<]8^
A'ftL va pnoduAJi un incendL. ¿A va neceAAL-
ian. ¿ 'a^uda de doA '^anadaLn " L meA de dueA
¿onnadeA peA a ¿a Aeva exLuicJJÓ.

£.¿A e£ecteA Aobne JLa veçeíacÀJÓ de¿
foe (¿ue anuA entieAa eA va prwvocan. a¿
Co¿¿ MaíaM. encoAn AÓn apnpjcJiabLeA maL_
ynai ¿e¿> nepoí^¿acJjonA efectuadeA L
¿ 'època kLvennaL en ^ue eA íinà ¿a faio (aJ. ¡jonA, e¿ Pain, -nevai-, de f'}aAAane¿¿a).
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La LocaLLtgacLó de topònLmA cam n£á Socanxat" a LaComuna de. BLnLanan, "Soconnat d'en ßu
xeta" a La de CaLmanL, L fLnA i. tot eL de "SeA CnemadeAn a¿ S. de SeLva, enA poden LndL-
COM. indnetA on A 'hL pnoduLnen en eL poAAat.

SL eLò efjecteA LrmedLatA deLò LncendL& Aobne La fÀona L fjauna neAuLten evLdente> L Au-
poAen La deAÍniíccLó de í 'ecoALòtema, no peu manco apnecLabLeA en un pnLmen moment deixen
d'eAAen catoAinòfL^LeA LeA conAequèncLeA Aobne eL AÒL. CL foc deAÍnuLex. La pant ongànLca.
de La tenna (kumuA, mLcstoonçanLàmeA, LLavonA L neLAÌ que, AenAe veçetacLó, queda deApnote_
çLda enfsiont deL& eLementA meteònLcA (AoL, vent L aLyua). D'aqiieóia manena eL AÒL pend eL
Aea eAtat compacte canactenLotic. L eA veu AotneA a un pnoc&A enoAiu que cuinüna amb L 'an-
noAAegament JL dLpOAJtf.de. La tenna cap a LeA %pneA meA baLxjeó. tf(entne., LeA aneej> mé¿> aLt&A
o en pendent, ¿a AenAe tenxa, pateLxjen un eAtat LnnevestoLbLe de defjoneAÍacLó L deçJtadacLó,
£L boAC, amb LeA eApècLeA vegetaLA L animaLA que eL pobLaven, haunà deAapaneAcut. NomeA
a LeA $oneA pLaneA o qu.e conAem/Ln AÒL eA podna negenenoJi eL boAC a tnaveA d'un Lent pno-
cJeA: PnJunen. apasteixe/tan henbeA L oje>uAtA, pert donan. poA a aLtneA eApècLeA LnvoAAoneA con
eL pL, penò eA caJLcuLa que haunan de poAAon. de /50 a 200 anyA AenAe Lntem/encLó humanà
peJi a qjLue eA to>mL LnAtaL.Lafí eL noAÍne boAc. cLLmàAALc.: L'aL$Lnan,

Davant aqfieAÍeA çneuA nepencuAALonA, A'ha onçanLtgnt una LLuLta contna eLò LncendLó fo_
neAtaLe> a tneA nLveLLò. £L pnLme,n. d'eLLA, de canàcten pneventLu, mLt¿ancant campanyeA de
conAcLencLacLó L La dLvuLyacLó de L'educacLó medL-ambLentaL. Cn Aegon tenme, mLLLonant La
¿n£naA¿nuc¿usta L dotant de mLLLonA L maùonA medLA aLó Aem/eLà contnaLncendLA cyne, a La
noAtna LLLa, eLò conòtLtaLexen eL SäßPnE/SAL (fauLt de La coL.LabonacLb entne. eL ConAeLL
¡nAuLan., eLò munLcLpLA L eL 5CCDNA), que compta entne aLtneA, curò un poJvc. comancaL de bom
benA a Inca; eL S£wtirì (onçanLame depenent ae La ConAeLf.enLa d'AgflLcÙLinna deL Govenn ßa
Lean.), qpe manté una xjonxa de vLgLLantA, un d'eLLe> ALtuat aL PuLa de Sta. fìiagdaLena; L
L1IQjNA (onçanLme depenent deL Govenn centnaL), que&mbé coninibuLex. amb L'apontacLó
deLó avLonA 'CanadaL>i".

FínaLment, eL ienceJi camp d'actuacLó. eA eL LeçLALaíLu. UeAtaca La LLeL Aobne LncendLt>
fafíeAtaLA de /^68 L eL RegLament que La deAenvoLupa, necoLLLt en un decnet de /^72. AixJL-
mateLx. eL CodL PenaL, neceniment modLfjLcat aL neApecte, pneveu un LncA&nent de LeA pene>>
peLA infaactonA) L una pnopoALcLó de LJ.eL encana no apnovada, muLteA de 5 a. ¡5O mLLLonA.

Peno maLgnat toteA LeA meAusieA eAtabLenteA, eL penLLL d'LncendL AegaeLx. eAAent eLevai,
com també ho AÓn e¿¿ coAtoA 'ambLentaL, econòmLc, L fLnA L tot eAtètLc, pnoduLtA peL fac.

: ^ - ^ ' ^ • % ,
*» •- . 0Io TT > . , '' * '; , " v . ^ c ,*~\¿*<V'.v*.vV\"v<?.*¿ -i

'':*.'.•¿:.x·rt-·i-U
**-iiAai-.i>C

A. QndLneA Ganau

comprata
**'jo. Comuna,"

"̂laCaixa"
CAIXA DE PENSIONS



SA COfflUu
PASTISSOS, GELATS I POSTRES

Glòria BaUu de Kirchner

&
Aquesta vegada dedicarern el nostre racó de cui

na a presentar â unes receptes de pcstres.
Hem seleccionat unes varietats de bunyoLs i
de pastLscs de poma.

Aquestes receptes i moltes altres les podeu
trobar al LLibre de Glòria" BAUU DE KTOCHNER,
(mirau Ia ilustració)..

BUNYOLS DE VENT
8 ous
250 grs. de farina
150 grs. de saïm
15 grs. de sucre
1/4 de litre de net
1 llimona
un pessic de sal

Feu una pasta de Ia manera següent: en una
cassola, posau-hi el saïm, Ia LLet, el sucre,
un pessic de sal i una mica de peLL de llimona;
acostau-ho al foc, tot remenant-ho, i , quan
buLL, traieu-ne Ia pell de LLürcna i tirau-
hi Ia farina . de cop; treis-ho del foc i amb
una cuLLera de fusta remenau- ho ben de pressa
fins que quedi una pasta.

Tomau- ho a posar al fcc, i remenau-ho sempre
fins que ía pasta s'espeseixi i comenci a engsri
xar— se a Ia cassola. Treis-ho del foc i afegiu-
hi ê  ous, d'un a un, trebaLLant bé Ia pasta
cada vegada.

Després, en una paeLLa amb oli buUent,
anau - hi tirant, amb una cuLLereta, txxLLetes
d'aquesta pasta; és al punt, eUes mateixes
s'aniran girant; si no és prou al punt, les
girareu amb una cuLLera de fusta. A mesura
que les anau fregint, posau-les en una palangana,
i espô au-les amb sucre ben fi.

Si ho voleu, també ho podeu presentar de
Ia manera següent: tallau ê  bunyol sense
acabar-los de partir i, a dintre, ompliu-los
amb nata, crema o bé xocolata desfeta ben espessa;
espolsau-los tanrbé amb sucre.

BUNVCTS DE PCMA
4 pomes 140 grs. de farina
1 ou 1 tassó de cervesa
I CLÜMereta de rom (suc)
sucre ben fi un pessic de sal

Posau Ia farina en un bol, fes-hi un clot al
mig i posau- hi Ia sal, el vermsdl d'ou, Ia cervesa
i el rom. TrebaUau • ho bé per obtenir una pasta
ben fina. Deixau*o reposar durant una hora.

El blanc d'ou nuntau- tó a punt de neu i afegiu
Ia a Ia pasta a l'últim moment, i procurau de
no remoure-la gaire, perquè no es desinfli. Pelau
les pomes, traieu-los el cor i taUau-les a rodanxes
fines; posau aquestes rodanxes una per una, din
Ia pasta, i, ràpidament, tirau-les a lapaeUa
amb oli buUent, per fregij>les. Quan són daurades,
treis - leŝ  escorreu - les i posau - les en un plat.
Serviu-los calents i empô atç amb sucre fi.

TRUTTA DE PCtES

Pelau dues o tres pomes, taUau-les a rodanxes
fines i posau-les a coure, en poc foc, en una
paella amb mantega. Quan són cuites, afegiu- hi
sis ous ben remenats; coeu-la com una truita normal,
quan sigui rossa d'un costat, girau-la amb
l'ajut d'un plat i deixau-la coureperl'altre.
Posau-la en un plat de servir, i , si voleu, enpolsau
Ia amb sucre fi.

&aGO'd)e <suen,$3
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V2 kg. de pones
125 grs. demantega
2 cuLLerades de sucre fl

PASTÍS DE PCMS

250 grs de farina
1 ou
un pessic de sal

\racd de, cwnt¿,\

En un ribeLL, posau- hi farina, te sal i el sucre; al ntíg, feis4u un clot, posau-
hi l'ou senoer, trebaUau- ho amb les nens i, de mLca en mica, anau-hi afegint te mantega
fosa amb tn cuLLerada d'aigua. Quan Ia pasta ben trebaUada és ja ben fina, posau-te
sobra te taute enfarinada de Ia cuina, estLrsu*te amb el corró (o apriinador), fob:au
un motlo de pastís d'uns 26 cms. de diàmetre, urtat de mantega.

Preperau uma ccmpota amb les pomes, escampau-te per sobre el motlo fcJLrat i, amb
terestadete pasta guarniu (arregteu) el pastís; feis-ne tires d'un centímetre
aproximadament i anau- les posant per sobre te ccnpota fent quadres, i amb un pJmzeU

pintau te pasta amb ou i posau-te a ccure al fom un tres quarts dTxjra més o manco.
Quan ja és freda, treis-te del motlo.

Selecció i còpia:
, I BCN FKFTT ! - E.Ramis i A. Amer

\\ ^Pa*er> os tro ff 0Loses
Pare nostro vos que estau

assegut a sa cadira
vos i Ia Verge Maria
sa pau per tots desitjau.

En el cel vos heu pujat
i santificat sou vos
com que sou tan bondadós
per perdonar ets pecadors
vareu haver d'ésser jutjat.

Vos que teniu un sant nom
capa noltros venguéreu
atots mos aparaguereu
que ereu el rei de tothom.

El vostre sant Regne
fassi Ia vostra voluntat
en vos tots hem confiat
Rei de noltros per a sempre.

Lo que se ya fer a Ia
terra, ara se fa en el
cel
vos sou com un glop de
mel que per perdonar el
cruel, vareu davallar a
Ia terra.

Nostro pa de cada dia
el mos donareu Senyor
allà dins l'Eucaristia
vareu ésser Redemptor.

*

Vos mos vareu ensenyar
que perdonassim ses cul-
pes
tots les tenim ben ocul-
tes
i com a sants volempas-
sar.

ÏÏetucúrfífarot C"<>sc*Rf)

Vos mosdeis que per-
donem a tots ets nostros
deutors
això mos ensenyareu vos
però noltros no ho feim.

En Ia temptació no cai
guessim, vos mos vareu
dir, noltros no ho feim
així, Io que llavonses
mos pesa.

Que mos lliberau Senyor,
de qualsevol mal diguereu
noltros no ho compligue-
rem, per això casti$ats
som.
He acabat es Parenostro

i l'he acabat amb bon peu
voldria que Déu del cel
s'acompatís de tots nol-
tros. 3A COfflUNA lA
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De veritable èxit hem de considerar ̂ H_IB Í
l'exposició feta a Ia vila de Cairaari.
TaI aconteixement es va celebrar durait
els dies 17,18 i 19 de Juliol,amb mo-
tiu de les festes populars.

A l'exposicio,que de manera exquisi_
da fou presentada, s'hi notà Ia mà fe-
menina, Ia qual contribuí a l'èxit
abans esmentat.

No hem d'obviar que el resultat,
abans de Ia inauguració era insospitat
i imprevisible, va superar aí final to_
ta previsió i que va sorprendre fins i
tot al més optimista.

VuIl fer constar que si l'esdeveniment resultà així d'exitós fou possible gràcies al
patrocini de Ia Cooperativa Agrícola de Caimari; a Ia responsabilitat i bon fer dels
membres designats per a l'organització; a l'aportació de les obres de ceràmica, pintura
i fotografia,molt ben acompanyades de ramallers cedits pels veins del poble, i a Ia no
menys important i massiva assistència de visitants durant els tres dies que l'exposició
va estar oberta.

Per tot això hem de remarcar el doble èxit, social i cultural, de l'aconteixement.
Social,per Ia destacada i ininterrompuda presència de visitants,els quals superaren de
molt el cens'd'habitants que avui té Caimari. I culturalment,per l'aportació d'obres
pictòriques sorgides de les mans i del temperament artístic defills de poble i d'altres
residentsveins.Ells foren: Catalina CoIl Coll,Antonio Garau Bennassar,Maria Magdalena
Garau Torres i Maria Vallcaneras Heredia,de Caimari; Teresa Capó Penella,i Cesáreo Orf̂
Ia Sans ,de Inca; Franciscà Cantallops Server de Sa Pobla, i Joan Lacomba Garcia,Gabrie
Lacomba Segui,Llorenc Mir Brunet,Antonio Solivellas Morro i Jerónima Carmen Bernat de
Subias de Selva.

A un bon nivell artístic i creatiu hem de situaria ceràmica exposada per "Ceràmicas
Aleza" de Caimari i Ia de Margarita Teresa Aguiló CoIl de Binibona. Completaren l'expo-
sició prop de cinquanta fotografies de Miquel Aguiló Capllonch de Binibona i de Vicenç
Martorell Palou de Moscari, ambdós bons amants de l'art de dibuixar mitjançant Ia llum.

Peracabar,vull insitir en aquest doble
èxit cultural i social que tejigué l'exposició,
Ia qual, gratament ,ha marcat una pauta que,sens
dubte haurà d'estimular els organitzadors a fi
de que no sigui un nigul d'estiu que passa sinò
un començament cap a futurs aconteixements pares_
cuts, i que sens dubte situaria el poble de Cai-
mari a un nivell on mai no havia arribat.

ENHORABONA idò per l'èxit lograt i a continuar
pel camí que uns i altres han fet possible que
quedàs esbrinat.

M. A. C.
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-Tot i que,tothom aapiga com foren
lea Festes de P1oscari en ferem un
petit esboç. Par actes a destacar
no sabem quin he» de posar el pri-
mer, ja que tots foren per l'estil
i començar per començar ho ferem
pels de més participació i esforç
per part dels ciutadans. La nostra
de rebosteria en Ia qual hi parti-
ciparen 32 persones, homes i dones,
amb un total de 42 peces (pasti-
ssos, coques de verdura, gelats..)
La vetlada de jocs del dijous, amb

í- >J

una participació mai vista. El ta-*
Her d'estels( 30 i picode menuts)
La gincama que s'organitzà en 5
grups de 9 persones, l'equip guan-
yador fou encapçalat per Joana FIa.
Norata seguit de Toni Bennassar,Ga
briel Muntaner, Llorenç Uicens,To-
Io Tortellà, 3oan Vixens, Llorenç
Palou, Maria Mairata, Pere Solive-
llas, Toni Muntaner GiIi. Carreres
de cintes, Ia marxa ciclista (no
hi haguósresaca).
Deixant de jocs i carreres feim es-
ment a les exposicions de cossiols

i amb especial atempció a Ia de mi_
niatures d'eines del camp (porta-
da)en homenatge a Macià Tugores,on
se féu entrega d'una placa conraemo
rativa a Ia seva viuda Catalina Ra
mis. No oblidar l'esplendor de
l'actuació de La Coral de Campanet
ni tampoc l'homenatge a Ia Vellesa;
els revetlers del Puig d'Inca, Ia
berbena ,comedia,cinema, traca,pi,
tir,bregues i tot.
-No sé si acabarà d*arribar Ia Go-
ta freda, però anau prevenguts, ja
a tomat un arbre de Ia Plaça.
-El dia 17 hi ha una caragolada a
Ia Plaça, qui no vagi a cercar ca-
ragols no en menjarà. Informau-vos
-Dia 21 sónles Verges, Ja es po-
den preparar les serenates i els
bun
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"Jesús ja som a n'es juliol e aviat seran ses festes".
Aquests són els comentaris generals que cada any se senten pels carrers
del poble quan arriben aquests dies de calor i festa.
Pareix que encara veim Ia plaça i els carrers de Caimari enramellats,

enllumenats i d'aixó Ja fa dos mesos bons que ha passat.
Be idó nosaltres ho tornarem a viure tot encara que només sia damunt
1 paper i en Ia nostra memoria(ja que tothom recorda aquests dies de
festa i"decalor:
EIs Quintos-87 per Ia "feinada" que han haguda de fer(poca o molta se-

gons cada u), Ia gent pel trui, renou...; i els més petits pel sarau que
ian fet i a Ia vegada han protagonitzat.
Les festes començaren dijous dia 16 amb l'amollada de coets.
Es disputà el 1 partit del torneig de futbito entre elsequips de

Bar Ca'n Tomeu"i Bar Sa Bodega, el guanyador fou l'equip de Sa Bodega.
El vespre i després de l'amollada de coets, tots ballàrem i ho passà-

rem bé ambels balls de bot de l'Escola de ball de Madó Joanita, que,tot
sia dit, tant els balladors petits com els majors ho feren molt bé.

ENHORABONA I GRACIES A TOTS
Acabats els balls s,'entregaren uns detalls als balladors i a Madó Joa-

iita.
Després del ball es pujà al palo ensabonat, amb un parell de caigudes,

La trencada d'olles i Ia xocolatada, que enguany en lloc de ser menjada
de xocolata,fou "dutxada de xocolata": una idea molt original que veurem
si serà tradicional.
Divendres es disputaren dos partits de futbito, un infantil i l'altre

del torneig, el guanyadèr fou Bar Ca'n Pau.
El capvespre a lessis, els nins del poble s'ho passaren d'allò més bé

ja que pintaren a Ia placeta vella;pero en lloc de pintar amb paper i
Llapís pintaren en terra i a'més amb guixos de colors; es feren vertade-
res meravelles i també se n'anaren un poc pintats.
A l'horabaixa s'inagura l'exposició de fotografia, pintura i cossiols

organitzada per Ia Cooperativa Agrícola de Caimari.
A les 22'3Q h. començà el ball dels casats en el qual escelebrà un
oncurs de ball en: VALS, TANGO, i PAS DOBLE.
Tots els participants ho ferenmolt bé.
Bissabte Ia festa començà a les 4 del capvespre amb Ia gincama, en Ia

qual participaren un bon grapat de joves i es feran un parell de proves,
ixó sí ben entretengudes i un poc arriscades.
Després es feren corregudes de joiesper als al.lots a Ia plaçà.
I a les 7 de l'horabaixa es disputà el darrer partit de futbito i s'en

tregaren els trofeus.
L'equip guanyador fpu el de Ia bodega.
El segon classificat va esser l'equip de Ca'n Pau,i el tercer elde

:a'n Vilà.
El vespre es celebrà Ia revetla fins ben tard i en què hi hagué una

'sorpresa" un poc massa especial.
Diumenge Ia festa començà amb l'ofici solemne concelebrat pel capellà

de Ia Parròquia: pare Bartomeu Roig.
A Ia sortida es féu un refresc per a tothom a Ia plaça del poble.
A les cinc del capvespre es feren les carreres ciclistes per a corre-

iors no federats.
Un poc més tard es disputà el partit de futbol entre fadrins i casats.

SA COMUNA 14



I el vespre a les '22 h. verem el fes-
tival infantil amb als artistes locals..
Hem de donar l'enhorabona als "artistes"
a les mares i sobretot als organitzadors
per dur artistes tan bons, ja que hi ven
gueren entre d'altres: "Europe" i una
sorpresa de darrera hora, na Tina Turner
No és pogu'é representar l'obra de tea-

tre perqué un dels "actors" estava ma-
lalt.
Les festes acabaren amb una "TRACOTA"

Per tancar aquest breu resum només volem
afegir dues coses:
ENHORABONA I MOLTS D'ANYS A TOTS
DONAR LES GRACIES a tots aquells que

han col.laborat en aqüestes festes d'en
guany, sobretot alsQUINTOS-87 pervla
feina que hsn feta.

MOLTS D-ANYS A TOTS!

XV HOMENATGE A LA VELLESA

«**:*** .*»•**

Com és costum enguany també es cele-
bra Ia tradicional "festa dels veils" o
homenatge a Ia vellesa.
Dia 15 d'agost, festa de Ia Mare de

Déu, Ia Cooperativa Agrícola organitzà
aquesta entranyable festa per quinzena
vegada.
. Enguany feren festa 49 jovencans del
poble; com a xafardeig podem dirque
hi havia 28 dónes i 21 homes, o sia que
encara guanyen les dones, al manco a
Caimari.
La festa començà a les 6 h. del cap-

sr^ vespre amb Ia música dels xeramies i
el* passeig dels homentjats pels carrers
del poble. v

A les 6'30 h. es celebrà l'ofici so-
lemne concelebral pels Pares: Bartomeu
Roig i Mateu Mateu i presidit per les

autoritats municipals i el peesident de Ia Cooperativa Agrícola, Mateu
Martorell.
Acabat l'ofici s'oferí un refresc per als homenatjats a Ia plaça, i els

balladors de l'escola de Madó Joanita Nicolau o-ferí Ia ballada als nos-
tres pàdrinets.

Des d'aquestes.pàgines vos desitjam: MOLTS D'ANYS, JOVENCANS!

M*HarfoKdL L fjarl·T fallA
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"Ca s Mestre", funcionaria del nostre
i molt cone-

A mit^an mes d'agost es va jubilar na Ma_ru
Ja de
Ajuntament durant quaranta anys
guda per tot elmunicipi.

El seu nom complet Is Maria Margalida Sa_s
tre Villalba. Va néixer fora de Ia nostra es
timada illa el 6 de febrer de 1927, a 5i;gües
(.Saragossa), filla dé dos mestres nacionals
que treballaren molt per l'escola de Selva,
en 3oan i na Vicenta. Te dos germans: en LIo
renç i n'Adela. ElIa Is Ia major.

A Saragossa sols hi visqul els tres pri-
mers anysde Ia seva vida perquè ben aviat
els seus pares es traslladaren a un llogaret
mallorquí, Palmers ( Campos)quan començava Ia d&eada de<bs anys 30.

Dins Ia seva llar va començar a aprendre les pTÍmeres lletres de
mà dels seus pares. Acabada Ia Guerra Civil ja era prou grandeta per
anar ja a uncol.legi i partir cap' a La Puresa d'Inca d'on guarda
molt bons records. SoIs va cursar fins a quart deè batxillerat que es
feia en aquell temps i per seguir els cursos queli mancaven passar
a Ia " Casa Madre" de La Puresa, a Ciutat, quedant interna fins que
va acabar.

ElIa tambl va decidir Ia carrera de mestre com a alternativa a
l'hora de començar una carrera, així continuava d'una certa manera Ia
tradiciófamiliar, endemés, en aquell temps no hi havia moltes sorti-
desper una al.lota que volia estudiar. D'aquesta manera va realitzar
l'examen d'ingrls a Ia Normal de Ciutat i Va començar Magisteri.

Acabat el primer curs, na Maruja es va presentar a unes oposiciona
al Ajuntament de Selva, a l'any 1947. I Va aprovar, per això no ho va
pensar mls i deixa el Magisteri per convertir-se en funcionària, pro-
fessió un poc insòlita per a una dona en aquells anys, sobre tot en
els pobles.

D'aquesta manera es va instal.lar definitivament a Selva, amb qua-
si vint anys i una feina, Ia primera i l'única durant'aquests quaran-
ta anys darrers.

ElIa tenia el càrrec de secretaria, però dins un Ajuntament petit
com el de Selva va fer moltes mls feines dins al^res camps. Recorda
tant bé quan hi havia D. Jaume Estelrich com a metge titular i ella
era l'encarregada d'ajudar-li a les tasques de vacunació, duguent tot
el papereig de Sanitat. Cada any per les fires, a.mifcja^stì'acrtubre,
i desprls per abril, .es realitzava Ia campanya de vacunació, sempre
en diumenge i un de cada a tots els pobles del municipi. I no és que
na Maruja no tingués passetjera! però nm Ii quedava més remei, jus-
tament quan eren les fires i totes les al.'lotes joves com ella sos-
piraven el diumenge per anar a fer un "voltí" amb les amigues. Però
Ia feina era Io orimer.



Li demanam que erts anomeni tots els batles i secretaris que han
passat pet l'Ajuntament;comencam pel primer que fou 3oan morro Cer-
dà, de Caimari$^el segon, Pere Amengual, metge psiquiatra molt cone-
gut en el municipi; segueix Bartomeu Alba de Selva, Francesc Vallori
3oan Rotger,, repetí després Francesc Vallori, a continuació Simó Gual
i, per últim, Llorenç CoIl. i(*$)ifiiquel Amer üennasar

De Secretaris en passaren més pocs. Quan va començar Ia feina hi
havia D. Antoni Galmés Riera, estudiós de Ia nostra història, escrÍ£
tord'alguns llibres i home que estima molt el nostre poble i el seu
municipi. El va substituir Lluis Estarriola,, català, després va se-
guir 3osep fflunar, de Binissalem, 3esus Garcia i, per últim, 3oan Cojm
pany, perdó, 3oan Marqués Company.

De tots guarda un bon record.i amb tots ha fet feina de gust. ElIa
ens assegura que no podria fer una llista dels millors ni dels pitjors
perquè tots han tin$ut coses bones i dolentes, com qualsevol altra
persona.

En quant a l'Ajuntament, arquitectònicament, sempre ha estat situ-
at en el mateix lloc.. L'han reformat i afegit coses noves, perbmai
s'han mogut d'allà dins; aixòsi, han fet feina a molt's de llocs dis-
tints, quan reformaven alguna habitació havien de treballar dins una
altra finsque l'acabaven. Així fins que l'Ajuntament ha estat refor-
mat completament.

Na íïlaruja ha viscut l'època en que l'Ajuntament tenia un conserge
que vivia a l'edifici,en aquastcas una conserge, .madó Catalina de
"Ca's Saig". S'encarregava de guardar Ia Casa Consisto.rial, recollir
Ia firma del batle quan no anava al Ajuntament, avisar quan hi havia
reuniona, repartir papers, rebre encàrrecs... un personatga ja desa-
paregut.

Políticament és com més ha canviat l'Ajuntament. No té res que veu
re ni res en comú l'època de quan va començar ella, en plena Dictadu-
ra, a l'època actual de Democràcia. Ara l'Ajuntament és realment Ia
Casa del poble, obert a tothom, sigui qui sigui, pensi com pensi. Es
10 que ella destaca com a més positiu d'aquest canvi.

No podiem deixar de demanar-li si mai s'ha sentit discriminada pel
fet d'ésser dona i fler feina a un lloc de trebali quasi exclusiu de
l'hom.equan ella va començar. La resposta es negativa. Dins l'Ajunta-
ment mai, en l'únic que s'en adonà va ésser quan anava qualque vega-
a reunions o xerrades amb gent d'altres Ajuntaments i ella sempre era
l'única dona, però mai Ii feren distincions per aquest fet fisiologie.

De Ia seva feina ella destaca Io molt que s'ha sentida sensibilit-
zada de cara als problemes de Ia gent del mdinicipi. S'ha fet seus molt
de problemes de Ia gent que atenia i ha arrivat a conèixer tota Ia p_o
blació del municipi. Què n'ha vistes de codes ènquaranta anys !. í£

I ara" qër acabar creim que és interessant sebre com omplirà el n

temps lliure que tendrà a partir d'ara. Amb una somriure ens confesa^
que encara no l'ha pensat i no s'ha fet Ia idea perquè Ia jubilació 1^
ha coincidit amb les seves vacances i encara, sense voler, Ii surt i33
11 quan acabises vaciaçions i vaoJü a sa feina...". JH

Ens dcomiadam, Maruja, però no sense desitjar-te que els anys que
venen encara més bons siouin oue els oassats. J.f*l. R. R.
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&'AGRUPAC/0 en eL ^UGerfDFe$Trr0ct*e
WÇH/eLSBURG Jí per JOAN ROTGER

L'Agrupació Folklòrica Aires de Muntanya de Selva, de Mallorca, ha participat re
centment, aquestestiu passat , en Ia 175 Edició del Festival Internacional JUGEND-
FESTWOCHE WEWELSBURG/;T.elebrat enterres alemanes des de el denou al vintisis-de ju--
liol. El citat Festival folklòric, de música i dança, té com escenari Ia comarca de
Kreis Paderborn, en Ia West Germany, siguent protagonistes cada dos anys del mateix
festival ciutats com Paderborn, Salzkotten, Wewelsburg, Geseke, entre altres. PrecJ_
sament el grup selvatgíhi ha anat per segon any consecutiu a aquest intercanvi cult.jj
ral., constituint una excepció per quant no és correntQUE els grups assistents repitïn
l'experiència. No obstant, tenguent en conte l'èxit aconseguit per l'agrupació folklò
rica en Ia passada edusi0' del festival, l'organització del mateix va prendre en con-
sideració Ia brillanteç, Ia majestuositat i l'autenticitat del nostro folklore, de
les nostres dançesi música, cursant de nou l'invitació a Ia que ha respost Aires de
Muntanya, en representació de Mailorca i d'Espanya.

El festival de música i dançes va contar ambla participació de denou grups que
representaren els seus re.spectius paisos. Així, varen esser presents grups de Fin-
làndia, Polònia, Irlanda,Jurquia,Txecoslovaquia, Suissa, Israel, ItaBia,dedistintes
regions d'Alemanya, així com Airesde Muntanya, en representació del folklore mallor-
quí, i d'Espanya. •

Ademés de l'ajuda
econòmica aportada per
Ia pròpia organització
,l'agrupació ha costet
jat les despeses del vi
viatge mitjantçcant
el soporteconòmic del
Govern Balear, del Cqn
sell Insular de Mallor-
ca, de l'Ajuntament ïïi
Selva, del Foment de
Turisme , així com
d'institucions i entJ_
tats de caire privat.

En paraules dels
propis protagonistes
del succés se destaca
lda perfecta organitza
ció del festival, ene
que prima, per damunt
de tot el caire humà . TAKrio'PArtTs DEL Fesrt'vAL o*erseuArry
per damunt el compétiti
tiu. En efecte, el Testival consisteix en un intercanvi no tant sols folklòric, sòmo
també cultural, en el que s'entrecrusen per espai d'uns dies diferentes cultures, i
variats sistemes de vida, fet aquest facilitat per Ia pròpia organització ja que
els participants habiten el temps de Ia mostra a domicilis particulars de membres
dels grups alemans inscrists en el festival.

D'aquesta manera, l'anfitrió del grup selvatgí ha estat-el grup aleman Ost-
westqlischer Volkstawzkreis Geseke-Salzkotten, que va visità Selva l'any passat. EIs
membres del grup de Geseke i els d'Aires de Muntanya han intercanviat costums de vi-
da, i formes d'organització, tot el oual cono -ieix a una major comprensió i coneixa-
nent cc; cultiirns oistinies. ¿ sesuçiX)
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Aquest fet demajor acostament entre cultures tan distintes és també facilitat pel
fet que el programa de Ia mostra contempla competicions esportives,concerts,visites
culturals,intercanvis de dances entre els distints grups,la formació d'una orquesta
internacional composta per tots ela músics que intervingueren en el festival,tot
això duu a a un major coneixement de les diferents tradicions i orígens llunyans del
folklore de bona part deles regions europees...La finalmtat del festival no es,otor1
gar premis i classificacions finals 'damunt realitats tan diferents que no poden ser
classificades,sin6 que té més bé un fi que honra a Uorganització per quanel que
importa és el coneixement huma,l'intercanvi cultural donant el vertader significat
a les dances i a Ia música tradicional:EL DE SBRVIR D1AGERMANAMENT entre els pobles.
Aquest és el fi que se mancaren,ja fa més de trenta anys,els or$anitzadors dél festi-
val,un grup de dones i d'homes,aficionats i amants de Ia dansa i de Ia musica,de I1ARt
i de les coses humanes,fi que també en aquesta ocasió s'ha vist complit i del qual
són testimonis tots els components d'Aires de Muntanya.

/ffcVuamar en ^Festcs

Com cada any el Poble de BINIAMAR celebra les seves festes patronals de Sta
Tecla.

Les festes començaren ciivendres d i a 1 8 a las 19 h.amb Uamollada decoets,repicada
de campanes i cercaviles.
Es féu una ofrena floral a l'ermita de Ia Mare ée Déu de laReconciliacio i s'hi

celebrà una missa.
També es féu una projecció de diapositives i pel.lícules del poble i el vespre hi
hagué" Ia Revetlla amb el grup"Brot d'Olivera"i l'actuació de'n COLAU de BINIAMAR.

Dissabte dia 19 es féu una tirada al plat a l'era de Sona Bassa.S'inaugura l'expo-
sició de minarie a L'Església Nova amb l'assistèncias de les autoritats i l'actuació
de Ia banda de Música d'Inca.També s'inaugura una exposició de ceràmica de M9garmen
Albendea a Ia Casa del Poble.
§e disputà Ia final del torneig de futbito.
El vespre hi hagué sarau amb la"verbena"a Ia Plaça.
Diumenge dia 20 Ia festa comença^amb les corregudes de joies pera tothom.

El capvesprees celebrà el XIII Homenatge a Ia VELLESA a l'Esglèsia Nova.
El vespre hihagué una "verbena camp" a Ia plaça amb l'actuació dels conjunts"Lucio
Barbosa","Bonet de San Pedro" i el ballet"Amanda's girls". •
Dilluns dia 21 fou el gran diaa' per als af.lots del poble,ja que hi hagué Ia Diada
Infabtil amb un festival protagonitzat pels al.lots del polle a L'Esglèsia Nova.
Dimarts dia 22 el vespre a les 22h.actua l'Agrupacio"Aires deMuntanya" a L'Esglèsia
Nova
Dimecres dia 23,festa major del poble,el dia començà el dematí amb un cecaviles de

xeremi"es,A les 11h es celebrà una missa solemne amb honor a Santa Tecla amb l'assis-
tència de les autoritats municipals.A Ia sottidasSoferí un refresc al poble a Ia Plaça
a les 13 h es feren corregudes de joies.
El vespre a les 22h. esrepresentà Ia comedia:"Cavallet guan eres jove".
I per acabar hi hagué un cAStell de focs i fi de festes!
Tot ànà molt bé així que:

BIBIAMERS MOLTS D1ANYSII!
Com a conclusió posarem Ia glosa que hiha a Ia portada del programa:

"MENJAM OLI DE MUNTANYA
TENIM MINES DE CARBO

. . • PERLL LLEVAR-NOS LA PAGANYA,
RATJA LA FONT D'EN PATRO1.'.."
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^ai/ctnr>enis.
7>emotjeAfiQ

- PERE GABRIEL PALOU MORELL, fill de Pere ( ffloscari) i margalida de
Caimari, va néixer el dia 11 de juliol al c/Campanet, 28 -MOSCARI^
- MARIA L A R A A m E N G U A L SASTRE, filla de Josep Carles (Selva) i Damia^
na (Inca) va néixer el 14de juliol al c/ Angels, 13 -SELVA- '
- JOSEP mULET 'SOLIVELLAS, fill de Josep (Campanet) i Francesca Mi
(moscari), va néixer el 31 de juliol al c/ d'es Pou, 54 -MOSCARI-
- JULIA BENNASAR FERNANDEZ, fill de 3oan (Selva)i Josefina (Inca)
va néixer el 4 d'agost al c/ Sa Font, 8 -SELVA-
- MARIA MAGDALENA CRESPI SASTRE, filla de Jaume (Selva) i Magdale-
na Ant5 (Selvaj, va néixer el 26 d'agost a Ia Plaça de Valella, 6
- PERE FERRER .OLIVER, fill de Peri (Selva) i Francesca (lnca), va
néixer el' 3 de setembre al c/ Jaume Estelrich, 28 -SELVA-
- AURORA REAL CELIA, f'iLla de Llorenç (Lloseta) ì Anti Mi (Iwicra-),
va néixer el 25 de setembre al c/ Jaume Esteirich, 38 -SELVA-

ENHOKABONA -A TOTS ELS FELIÇOS PARES!

Woces <3D
- MIQUEL ANGEL LLOMPART GARRIGA (lnca)
i MARGALIDA LLULL COLL (Selva), es van
casar a l'Església de Selva el 8 d'a-
gost. Viven al c/ Musa s/n -INCA-

HFOTO)

- MARTI MIR VILLALONGA I AINA M§ VI-
VES AMER (Inca), es. casaren a l'Esglj|
sia de Selva l'onze de juliol. Tenen
el domicili al Cami Sa Font, 13-SELVA-

- MIQUEL RAMIS ROSSELLO (Binissalem)
i ANTONIA LLABRES PERELLO (Selva) es
casaren a,l'Esglesia de Selva el 25
de juliol. Adreça: Cta. Lluc,12-19

- JOAN RAMON GOMEZ MOLINA (Lloseta)
i CATALLMA VALLORI REYNES (lnca) es casaren el 4 d.'agost.a l'Església
de Selva. Adreça: c/ Sant Josep, 13 -SELVA-

MARIANO ZAFORTEZAFORTUN/ (Ciutat) i M§ ELENA FUSTER GONZALEZ D E L A RI
VA (Madrid), es casaren el 4 d'agost a Ia capella de Ia possesdió de
"SON FUSTER". Adreça: c/ Capuchinos, 2 -MADRID-

Dia 22 d'agost, en Ia presencia del jutge de Selva es casaren DUGALD
ANDREW FIELD MCDOUGALL (angles) i JANET MACKIM ROBERTSON (anglesa).

JOAN ANGEL LLOMPART PONS (Clutat) i MAGDALENA DEL CARME' COLL SAMPOL
(Selva), es casaren a l'Església de Selva, dia 12 de setembre. Tenen
l'adreça al c/ Metge Josep Darder, 11 de CIUTAT» -

ELS DESITJAM A TOTS ELLS MOLTS D'ANYS DE FElICITAT I SALUT !
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vLePufl uons- ^¿moqPAftA-

GABRIEL MORRO REUS
"EN MICA". Tenia
68 anys i va morir'
el 18-7-87 al c/
Sa Vileta, 17
BINIAmAR

3AUmE ROTGER CANELLAS
"ES SERENO". Tenia 79
anys i va morir el 11
d'agost. Vivia a c/
Sa Font, 10 SELVA

3OSEP SOLIUELLAS
BERNAT "L'AmO EN
PEP DE SON DANUS"
morí als 86 anys
a CAIWARI (6-8-87)

/P̂

MARGALIDA PIZA mESTRE
"mADO WILIS". Va morir
el 25-8-87 al c/ de
Llevant, 24 SELVA
Tenia 92 anys.

30AN BONAFE FERRER
" CA'N BARRACA".
Tenia 82 anys i va
morir el 15-8-37
al c/ Selva del p_o_
ble de BINIAmAR

- 3ERONIA mORRO COVAS "mADO CERDAMA". fenia 85 anys i va morir dia
- 20 de setembre a MOSCARI. Vivia a Ca'n Cerda.

ANTONI REUS WlAIRATA
(ANTONI CORmES). Va
morir el 9-9-87 al
c/ St. Llorenç, 3
SELVA, als 61 any-s.

CAIMARI 'aicu*
FONT SORDH

f.H*L
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LLETRES CREUADES

HORITZONTALS: A.- R. B.- PaI. C.- Favor.
D.- Balenes. E.- Bota. Dies. F.- Cadires. La-
des. G.- Rus. H.- S. *

VERTICALS: 1.- B. 2.- Boc. 3.- Fatal. 4.-
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c^ímARr

T*GR O^OR6 :

I)- Antònia " Simona"
2)r> Margalida " S'Alqueria"
3)- Joana " Çampanatera"
4)- Jerònima ae Son Riera
5)- Spr Margalida del Pilar
6)- Sebastiana " Turixant"
7)- Maria " Turixant"
8)- Magdalena "Torres"
9)- Francesca Campanatera"

10)- Antònia ". Ramona"
11)- Aina " Ramona"
12)- Magdalena " Monya"
13)- Francesca " d'Escorca"
14)- Antònia " Punxa"
15)- Magdalena de sa Bodega
16)- Sor Eulàlia
17)- Margalida Caleta
18)- Magdalena " Punxa"
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