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DEL TERME DE CALVIÁ



EDITORIAlt

Amb el present número completam
quatre anys d'aparèixer mes a mes,
superant primer les dificultats d'engir-
golar una cosa que ens era completament
nova i més envant la peresa o la manca
de temps per confeccionar cada número
perquè fos com a poc tan interessant
com el que el precedia.

Pere) el que sempre hem duit ben
clar al nostre horitzó, i d'entre un
ventall de postulats, ha estat el compro
mis d'aportar en la mida de les nostres
forces la aproximació de la nostre
societat a les arrels culturals pròpies
de la nostre terra. Destacant la que
sense dubte ha estat la més mal tractada
al llarg de molsts d'anys, la llengua,
i seguim pensant que la mentalització
de les persones i organismes que tenen
el pes suficient per aconseguir una
normalització total, i no seguir en
una discriminació a favor del castellà
la mentalització i la convicció d'aques-
-tes persones és absolutament nul.la.
De seguir aquest cami la mort de la
llengua té noms i llinatges.

Pere), noltros seguirem amb la nostre
utopia i amb les ganes de satisfer
als nostres lectors i amics pels segles
dels segles, per si seveix de qualque
cosa.
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del terme de Calvi

NOTICIARI LOCAL

- La Banda Municipal de M6Sica
de Calvià participarA a la propera
trobada de les Bandes de Música de
Mallorca, que organitza el Consell
Insular, i que enguany té lloc a Fe-
lanitx.

La nostra Banda, l'Escola de la
qual s'integrarà dins les Escoles de
Música, compta amb 	bon nombre de
músics, en la seva majoria nins. Durant
l'any ralitza nombroses actuiacions al
llarg del Terme.

Entre altres activitats que no
s'han mencionades mai, realitza la
de reparació dels instruments de les
Bandes antigue del poble. Ara per
ara ja hi ha una tuba, un baix, un
bombardi i una trompa anglesa en perfec-
tes condicions per a esser utilitzats.

. - A Es Capdellà, com veureu a
les Xerrades de Cafè, s'ha constituït
un Grup Teatral que té per nom: "S'Aigo
Dolça". Vos desitjam molts d'èxits.

- Com que enguany no hi ha prevista
l'actuació de la Coral Amics durant
les matines, amb molt bon criteri l'A-
juntament ha llogat el grup Mocedades
perquè durant la nit del 24, amenitzi
la misa. Interpretaran temes bascs
i mallorquins.

- L'Associació de Veïns ja esta
preparant la seva Assamblea General
Ordinaria, on s'han d'elegir els nous
membres de la Junta Directiva.

- Com que Son Sant Joan comença
a estar saturat durant els mesos d'es-
tiu, i essent que la majoria de turistes
venen al nostre Terme, Iberia ha ini-
ciat els trAmits petinents per adquirir
els terrenys de Son Bugadelles i fer-
hi un petit aeroport que recolliria
els vols "charter". De moment, i per
facilitar les coses, l'Ajuntament ja
hi té planificat també un Pollgon Indus-
trial.

- Ja vos podeu anar preparant
perquè el mes de Febrer s'atraca. Dins
la primera quinzena es celebrarà la
ja tradicional RUA, que organitza la
Revista VeInats. Animau-vos, enguany

d'haver més participació quehi ha
mai!!!



Llei

•Disposició Addicional 5 • a

En tots els centres docents, on sigui necessari, s'es-
tabliran amb caracter opcional classes dedicades a l'en-
senyament de la Pengua catalana, a fi de facilitar l'adap-
tació a l'ensenyament dels alumnes procedents de fora de
la comunitat lingiiisidca catalana.

Aquestes classes d'acolliment s'impartiran fora de l'ho-
ran  escolar i no poden substituir l'obligació de cursar
l'assignatura en el nivell que els correspongui.

Disposició Addicional 6.a

Els professors procedente d'altres Comunitats Autò-
nomes de l'Estat Espanyol que no posseeixin un nivell
,uficient de comprensió oral i escrit de la llengua cata-
lana estaran obligats a superar les proves dels dos pri-
ners nivells de reciclatge dins un periode de tres anys ,
comptats a partir de la seva presa de possessió.

Disposició Addicional 7.°

Els professors que estiguin prestant els seus serveis
a centres docents ubicats en el territori de la Comunitat
.k..,t6noma en el moment de la publicaci6 d'aquesta Llei
ckposaran d'un periode de tres anys, comptats a partir
de la pi omulgació d'aquesta, per obtenir l'avaluació satis-
iactêria en els dos primers cursos de reciclatge.

Disposició Addicional 8.°

, Els limits temporals expressats en les Disposicions 6.°
i 7.8 podran ampliar-se per causes excepcionals en un
tnrrnini màxim de dos anys que tendrá carácter impror-

'

Disposició Transitõria 1."

Dins l'àmbit de l'Administració, pel que fa a l'ús de
Ia llengua catalana, el periode d'adaptació dels serveis i
organismes que disposa la present Llei no pot excedir de
tres anys en el cas del Govern de la Comunitat Aut6no
ma, dels Conseils Insulars, de l'Administració Local i
d'altres entitats públiques dependents del Govern de la
Comunitat Autbnnma.

Quant a l'Administració d. l'Estat en la Comunitat
AntOnoma de les riles Balears, ahi com en l'Administra-
ció de Justicia, el Govern de la Comunitat AutAnoma ha
de nromoure acords amb els organismes competents a fi
de fixer periodes d'adaptació similars

Disposició Transitória 2.°

Tats els rètols indicadora a' què fa referência l'arti-
cle 14, i que no són escrits en catalã, o que ho són in-
correctament, han de ser escrits correctament en aquesta
llengua en el termini màxim de tres anys.

No obstant això, a mês de la nova retolació, es po-
dran conserver els rètols o indicadors antics que tenguin
un valor hist6rico-artistic rellevant.

Disposició Transitõria 3.° .

En els plans d'estudi del professorat d'EGB hi ha
d'haver, com a obligatòries, les assignatures necessitries
per tal que, en l'expedició del tito!, es garanteixin els
coneixements suficients de llengua i literatura catalanes
des de la perspective de les riles Balears a fi de poder-
les impartir en els centres d'ensenyament situats a  l'àm-
bit territorial de la Comunitat Autónoma, dins un termini
maxim de quatre anys.

Fins que els centres de formació de professorat hagin
elaborat els seus plans d'estudis de manera que garan-
teixin que els seus titulars tenguin els coneixements de
catalã necessaris per a poder impartir classe en els cen-
tres d'ensenyament situats a l'àmbit territorial de les Mes
Balears, el Govern de la Comunitat Autónoma posará els
mitjans necessaris per a assegurar l'esmentat nivell de
coneixements del català a tots els alumnes que hi cur-
sin estudis.

Disposició Transitória 4."

Mentre no s'hagin aconseguit les finalitats assenyala-
des a l'article primer, el Govern de la Comunitat Autóno-
ma, els Consells Insulars i les Corporacions Locals con-
signaran en els seus respectius Pressuposts les partides
corresponents que permetin dur a terme les actuacions
contingudes a la present Llei.

Disposició Transitória 5.°

Als efectes de l'aplicació del Titol II d'aquesta Llei,
aixi com de les normes que la desenrotllen, la Conselleria
d'Educació 1 Cultura, mentrestant no es transfereixin fun-
dons i serveis en matéria educativa, establirà els corres-
ponents convenis de cooperació.

Disposició Derogatòria.

• Queden derogades les disposicions d'igual o inferior
rang que s'oposin totalment o parcialment al que disposa
la present Llei.

Disposició Final 1.°

S'autoritsa el Govern de la Comunitat Autônoma a
adoptar les disposicions reglamentàries que precisi l'apli-
cació i desenrotllament del que disposa la present Llei.Nernortr-

Disposici6 Final 2.°
La present Llei entrarà en vigor el dia següent al de

Ia seva publicado en el Butlletl Oficial de la Comunitat
Autónoma de les riles Balears.

Seu del Parlament, 30 d'abril del 1986.
La Secretaria Primera:

Catalina Enseliat Ensetiat
Vist Plau.
El President:

Antoni Cirerol I Thomits
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2on ANIVERSARI DEL CLUB DE MAJORS 

Continuant amb les seves activitats
!durant tot l'any, el Club de Majors
i ha arribat al seu segon aniversari.
1

les seves activitats han estat
i múltiples durant aquests dotze mesos,
i però el que han conseguit ha estatIi unificar i reunir a tota aquesta gent
Ja jubilada i demostrar que ells encara
i tenen molt a dir dins el nostre poble,

un módel d'actuació a seguir pels
;qui els anam darrera.

Molts d'anys! 

LA CONSTRUCCIO A CALVIA 

Sembla que a Calvià s'ha desencade-
nat una auténtica febre constructora,
Ja que, actualment, es procediré a
la construcció de 102 vivendes de pro-
tecció oficial a cérrec de Sa Nostra

11 xalets, també de protecció oficial,
per part de Promotora Rústica Residen-

Pensam que és una iniciativa impor-
tantissima pel nostre poble, tan escAs
'de cases on viure, i amb un lloguers
elevadissims, com els terrenys edifica-
bles. Aquestes 113 vivendes duran més
igent al poble i permetran abaratar,
!ens dubte, els actuals preus.

Els 11 xalets es faran just per
davall del convent, als terrenys re-
collits per la fotografia.

Nous Tinents de Batle 

A conseqüência de que el Regidor
Josep Ruiz, del PSOE, per haver rebut
l'administració de loteria (tan anomena-
da darrerament) i no poder donar dedica-
ció exclussiva al Consistori, s'han
hagut de reformar els llocs de Tinents
de Batle, quedant de la següent manera:

ler.- Margalida Néjera.PSOE.
2on.- Carles Alabern. UM.
3er.- Juan Franco. AP.
4art.- Francesc Mulet. PSOE.
56.- Gerald Coppex. UM.
66.- Josep Ruiz. ?SOE.

Devora l'església es construiran
les 102 vivendes de Sa Nostra. Com
podeu comprovar a la fotografia, ja
s'han començades.

Escola de Música 

Es vol integrar l'Escola
de Música dins de la xarxa
elementals de música de la
Autônoma.

Municipal
d'escoles
Comunitat

No es va poder signar el conveni
dins la data prevista, però es té pre-
vist poder-ho fer dins pocs dies.

Palau d rEsPorts 

S'ha encarregat la construcció
del Palau Municipal d'Esports a l'em-
presa "Ocisa, S.A.", per un pressupost
de 238 milions de pessetes i el compro-

' mis de començar les obres el dia 1
de Gener del 87 i d'acabar-les el matei x .

dia de gener de l'any 88.



El Camp de Futbol de Mofarès ja
té instal.lades les noves torres d'en-
llumenat que acompanyen a la profunda
reforma de que esta sent objecte.

Consten d'un total de 36 focus
que possibilitaran el poder jugar amb
llum artificial.

Com es pot veure a la fotografia,
les obres ja estan molt adelantades
I serviran per complementar el Palau
d'Esports que es farà just devora.

Enllumenat de Nadal 

Sembla que, després de l'experièn-
cia de l'any passat, l'Ajuntament s'ha d

decidit enguany per posar encara més
llums de Nadal al carrer Major del
nostre poble en concret, i a tot el
Terme en general. No hi ha cap dubte
que tot aixe) ofereix una molt bona
imatge del nostre Municipi.

IÌIUTÍEII+'Id LUC& MITICIFIN LOEFIL 
Enllumenat Camp de Futbol 

ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA 

_ CENTRE DE FORMACIO PROFESSIONAL 

En Joan Lladó, bibliotecari de
Calvià, ha organitzat una série d'ac-
tivitats de la biblioteca orientades
a totes les edats. Són aquestes:

"L'hora del Conte" pels nins pe-
tits. S'agira alternant la 'narració
'amb la lectura d'un altre per part
dels nins. Es farà quinzenalment.

-"Com utilitzar la biblioteca".
Destinat a aquells infants que han
de fer treballs utilitzant material
de consulta.

-"Club de lectors". destinat a
adults. Consisteix en llegir tots el
mateix llibre i després pesar en comú
els comentaris.

Si algú de vosaltres hi està inte-
ressat, que es posi en contacte amb
el bibliotecari.

El dia 5 de Desembre va esser
oficialment inaugurat el Centre de
Formació Professional de Santa Ponça
que recolleix al.lots dels Termes de
Calvià i Andratx, que volen estudiar
qualsevols 'd'aquestes dues especiali-
tats: Administratiu i Hosteleria.

Va tenir lloc una festa amb la
presència de les autoritats locals
i el Delegat del Govefn, aixi com del
Director Provincial d'Educació, durant
la qual, es varen poder degustar una
série de plats elaborats pels mateixos
alumnes.

A tal efecte, es va editar un
petit programa de la inauguració, amb
unes paraules al seu interior que repro-
duIme a continuació.



LOEFIL aiTICIFIng LUEFIL 	- 1 

"Es aquest un moment(el de la
inauguració) esperat per tots: pels
pares que veis cobertes d'una manera
més completa les necessitats escolars
dels vostres fills, pels alumnes, que
esperAveu rebre una major formació
e cara la vostre futur laboral i pels
professors, que des del mes de setembre
han aportat tota la seva il.lusió i
esforç per posar en marxa un dels cen-
tres més moderns que el Ministeri d'Edu-
cació ha construit. Tampoc podem oblidar
l'esforç realitzat per l'Ajuntament
de Calvià que ha cedit terrenys i faci-
litat ajudes i dotacions, etc. Però
en general aquesta inauguració és una

festa de tots perquè intentam cobrir
una necessitat de tota la població
dels municipis d'Andratx i Calvià.
Estam convençuts que la formació escolar
en tots els seus Ambits, i la Cultura
en general, constitueixen un dels més
elementals drets democràtics d'una
població. Per això mateix, el nostre
compromis a partir d'ara anira enfocat
a donar aquesta formació integral,
professional i humana, per la pau i
la convivència democrAtfi_ca i a obrir
les portes del centre de bat a bat
al servei de la comunitat en tot allô
que se'ns demandi".

NO TE'N FOTIS,CLOTI FLOTIS 

-Ja sabem perquè serveixen els
monuments que hi ha per tot el terme.Són
pels turistes.Si senyors.L'altre dia
varem veure quatre estrangers que pre-
nien el sol i berenaven per damunt
els monuments.Ara;suggerim que posin
papereres a prop.. .per alló de la brutor

- Internacional. En Reagan diu
que no sap res de la venda d'armes
a Iran mentre miraVa a La Meca i es
posava el curbant.

- Seguint amb les séries de tA
sic!), la continuació de "Dallas" s'''
rara en la propera composició del
ment basc.

- Hi ha gent que diu que En
tringe i N'Alzaga fa dies que riuen.

- Molts de malpensants creuen que
la gent que hi havia baix de la finestra
quan en Fraga va dimitir, són afiliats
de PSOE.

- Ja sabem com acabara la serie
"Falcon Crest".No teniu més que mirar
el que passa en A.P.

R.T.F. 



Aquesta vegada, en lloc d'un Premi 1
dolent, creim que ha de ser un premi
dels bons.

L'adjudicam a Correus. El motiu:
recordau quan fa uns anys vàrem treure
una carta amb aquesta adreça: Ajuntament
de Calvià. Menorca. las Palmas...?

Idó aquest pic és pitjor. Mirau
l'adreça d'aquesta carta que, fa uns
dies, va arribar al Director de l'Escola
de Santa Ponça:

S6, DIRECTOf\
COL. PUBL. COM. GAN CARLOS
CARRETERA DE I2IZA
GANT GARLES

SANT-A EULALTA DEL RIU
ETVI5SA

Sort que sempre hi ha Animes
Caritatives que ens alegren la vida.

PREMI ESPECIAL 

Com la Loteria de Nadal, donarem
un premi especial.

El donam a Pep Gall, del Diario
de Mallorca, perquè nosaltres li mostram
les cuixes de la SecretAria del Batle,
i el només en parla, per() no mos mostra
les cuixes de les secret:Aries del Direc-
tor del seu Diari. Això és jugar amb
trampes.

"DENTS NETES",UN PROGRAMA D'EDUCACIO 

SANITARIA DEL CIM 

El dia vint-i-dos d'Octubre, el
Consell Insular presentà, a través
de la Comissió de Sanitat, una part
dels programes d'educació sanitaria
per al curs escolar 86/87, concretament
la higiene dental. Francesc Sancho,
cap de la Comissió de Sanitat, va esser
l'encarregat de presentar-la al públic.

La campanya, sota el lema "dents
netes", constarà de diversos apartats,
des d'escoles d'EGB fins a les guarde-
ries. Es faran conferències d'informació
als pares, així com es proveirà del
material necessari a les escoles. També
hi ha la pretensió d'iniciar un programa
d'alimentació infantil, destinat sobre-
tot als pares.

Els punts més importants de la
campanya estaran centrats en la preven-
ció de la cAries dental, per tant més
en la higiene dental preventiva que
no en la cura de les malalties. L'estudi
i prevenció de les malalties dentals
hereditAries també sera uns dels temes
tractats. Les mesures a adoptar per
la prevenció i cura de l'existência
de polls i cucs també formarà part
del _programa d'higiene integral a les
escoles.

Vinyet Rosés, responsable de l'educa
ció sanitAria a les escoles d'EGB,
ha assenyalat la conveniència que els
pares i els professors siguin conscients
del fet e.esser ells els vertaders
educadors sanitaris dels nins. Catalina
Comes, la responsable de les guarderies,
també s'ha manifestat en el mateix
sentit a més d'instar als mateixos
a convertir-se en agents dinamitzadors
de l'educació sanitària de la societat.
Els pares i els educadors són els qui
han de canalitzar les propostes dels
professionals i fer-les efectives.

Es de suposar que la campanya pros-
seguirà els próxims anys i que serà
realment efectiva.
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SERVEI D'EDUCACIO SANITARIA

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Continuam amb les gloses que el mes
passat comença .■rem sota el títol de

"Natura, Pau i Medi Ambent, de les

que n'era autor en Guillem Crespí Pons.

16

Aquesta llarga "seguia"
que dins Mallorca patim';
si els boscos destruim,
no ploura tant dins Villa
i manco de cada dia.

17
Donant bons consells es fa

poble.
i jo un vos ne vull donar:
tots junts hem de treballar
per intentar conservar
l'illa d'or que és nostra.

18
Si tots ens feim civisme
la gent més s'educarà
i es conscienciara
i arribarem a esmenar
que es faci gamberrisme
que 	 tanta	 destrossa 	 ens

/fa.
19

Els animals vos vull glosar,
són dignes d'admiració,
perquè un bon glosador
de tot ha de saber versar.

20
Arbres, animals i plantes,
necessiten de la pau,
perquè si bé ho pensau,
la guerra destrossa soques

/i branques

21
La coloma missatgera,
blanca i simbol de la Pau.
Vos que al vostre bec portau

un brotet d'olivera
per tot allA on anau
i a tot el món deixau
aquella llum vertadera.

22—
Al pla de blanca bandera
d'un frondós arbre sorti
bé sigui d'om o de pi,
o bé d'avet o de sapí,
fa un servei de primera.

23
Els pins i les oliveres

abunden a la muntanya,
pel pla i terra secana
els ametlers i figueres.

24
Unform6s ram de flors blanques
simbol de fraternitat
i fan de bona amistat
recollit de bones plantes.

25
La central de "Chernobil"
el ram ha contaminat
de la vida n'ha feta

/mortandat.
I molta gent que corre el

/perill.
I tot aim') n'ha passat
des del vint-i-sis d'abril.

Guillem Crespi Pons "Cremat" 



11

0

6),

-$Ç?‘
`<- .q01V

4ç'\c,\

II

jorar
su mañana
es nuestro
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GOVERN BALEAR
Conselleria d'Economia i Hisenda



TORRO "BASE" 

A partir d'aquest torró "base"
es poden fer dues variants amb gema
i nous. Aquest és el procediment:

íjjgjìin *r
Aquestes 	 receptes 	 nadalenques

les mos ha donades Na jerónia Balaguer,
d'Estallencs.

TORRO DE NOUS 0 AVELLANES 

1 Kgr. de fruits picats.
1/2 Kgr. de sucre.
3/4 d'un tassó d'aigua, però amb

llet.
1 ou.

Es posa al foc sa llet amb el
sucre. Si afageix es fruit picat. Des-
prés es ramena fins que es desferra
de l'olla.

Quan està fred s'hi posa s'ou
batut. Es fan ses barres i es pot cobrir
de merengue adornat amb ous o avellanes
per damunt.

1 Kgr. d'ametlla crua.
1 Kgr. de sucre (800 gr.)
2 tassons d'aigua.

El sucre i l'aigua es posen plegats
al foc i s'hi afageix l'ametlla crua.
Es deixa dins l'olla fins que es des-
ferra de la mateixa.

Després es poden posar6 vermells
d'ou. Passats 2 ó 3 dies es crema sucre
per damunt.

Amb les anous utilitzam 1/2 Kgr.
de nous picades grosses, que s'hi mes-
claran.

Es cubreix de xocolata de covertura
i poses nous a damunt.

Aquestes altres receptes venen
donades al llibre La cuyna mallorquina,
que és un facsímil de l'obra del mateix
títol realitzada l'any 1.934.

* *

-AtESTR,LES DE TOR-

- Bassó molt aixut, una lliura.
- Una altra lliura de sucre ter-

ciat.

es clarificaclarifica el sucre en clovella
de llimona i canyell L sencera. Quan
té punt de bandera es retira del foc
i s'hi tira el bassó, es !lista i es
torna al foc i sempre remenant fins
que sigui cuit i no s'aferr a la casse-
rola.

Bs lleva del foc i, quan ha refre-
dat un poc. s'hi tiren els vermells
i es torna coure que estigui bé, que
no s'aferri i quan és fred es fan les
estrelles, que se poden* menjar tot
d'una que siguin aixutes.

TORRO EN BARRA 

S'ametlla ha de ser 'ben eixuta
i per una lliura de bassó, 9 unses
de _sucre blanc; es fon el sucre amb
canyella sencera i quan té punt volant
es retira del foc i s'hi tira la llimona
ratllada i el bassó es pasta i es torna
al foc fins que no s'aferri a la cas-
serola.

Xisca Esteve. 

!WON.. afts.

;

**
- 10 vermells G. 1 01.1.

12
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EL MOLT DE SANTA PONçA 

Com ja varem dir fa estona, el
Molí de Santa Ponça sera restaurat
en breu, per tornar a oferir la seva
antiga imatge a tots aquells que el
vulguin visitar.

pera 	 aquesta 	 restauració, 	 per
la forma en que es farà, resulta una
mica extrany per la novetat que repre-
senta.

Per a fer-la, es constitueix l'Es-
cola Taller Molí de Santa Ponça que,
inicialment suposarà la possibilitat
de donar una feina temporal a persones
en atur i, en segon lloc, els atracarà
al coneixement d'unes noves feine's:
restauració de monumnets histaric-artis-
tics, jardineria i fusteria. Aquesta
escola, que impartirA ensenyament durant
uns 36 mesos, permetra la inscripció
de 24 alumnes entre 16 i 25 anys, que.
druant la primera etapa de l'escola,
cobraran unes 500 pts. per dia lectiu
(durant 4 mesos), quan arribin a la
segona etapa (8 mesos o més), faran
un contracte per a la formació o les
practiques.

L'Escola-Taller constarà de tres
etapes:

-la etapa: Iniciació: presa de
contacte amb els diferents oficis,
durant el qual l'alumne rep els primers
coneixements i realitza unes feines
senzilles.

Durant aquesta etapa s'impartirà
Educació Compensatòria si hi ha alumnes

que la necessitin.

-2 4 etapa: Qualificació: Els alum-
nes complementen la seva formació de
base, intentant aconseguir una ampla
qualificació dins el tema de la restau-
ració i una tAul.lació que li permeti
incorporar-se al mercat de treball
si, per algun motiu, hagués d'abandonar
l'escola-taller.

-3 4 etapa: Especialització: Culmina
el procés formatiu de l'Escola Taller
i l'alumne s'especialitza en un ofici.

Se'ns dubte, aquesta Escola-Taller
és una gran iniciativa, no només per
la restauració del monumnet, sinó pel
que també,suposa pels alumnes.

Ja ho sabeu 19ves, si voleu més
informació dirigiu-vos a:

Direcció Provincial de l'INEM
o

Oficinas de empleo

Tels: 71 25 06 - 25 67 13.

La institució promotora d'aquesta
Escola-Taller és l'Ajuntament de Calvià

CONDICIONES GENERALES
DE LOS CURSOS

Número de alumnos:
— 24 (inscritos en demanda de empleo en cual-

quier Oficina de Empleo).

Edad:
— 16 a 25 afios.

Regimen:
1.' etapa:
— Becario 4 meses (500 Ptasidia lectivo).
2 . etapa:
-- 	 8 o men meses (controto

para lo formación o en prócticas).

Horario:
— Mañana y torde (8 horas).

Inscripción:
— Oficina de Empleo.

•



En Miguel i En Mateu.

Si aquest article-reportatge comengasil
diguent: "Senyores i Senyors amb tots
vosaltres la Companyia de teatre S'AIGUA 1
DOLO" seria la presentació més adequa-
da ja que la xerrada que mantemguéreml
amb tots ells va tenir lloc després1
d'un essaig de l'obra que prest duran 1a escena i al teatre com a protagonista
principal, també el cinema.

També el preAmbul més adequat és
començar agrint a N'En Mateu de Cas
Fieuer la seva amabilitat i prestesa l
en facilitar-nos informació, personatge
i fins i tot ca seva perqué aquestal
xerrada fos possible. I d'altres moltes
coses que particularment molts de nol-
li hem d'agrair.

Al que anAvem, tenim a les fotogra-
fies que acompanyen a la casi totalitat
de les persones que actualment formen
l'únic grup de teatre estable que hi
ha als nuclis de Calvià i Es Capdellà.
Deim casi tots perquè n'hi ha un, En
Joan que per raons professionals el
dia que hi 3nArem era a Binifaldó.

Amb la representació de la present
obra serA la tercera que duen dalt
de l'escenari. La primera va esser
N'Arnau S'Assistent, la segona La padri-
na i la que estan preparant actualment
"Quin bordell" escrita especialment,
per ells per En Miguel.

Emilio, En MassiA, Na Francisca

••
	 En Pedro.

La intenció.de tots ells és continuar
emb la frecuência possible preparant
i representant obres sense disolució
de continuitat. Els escenaris' , que els
voran seran tots aquells que hi demos-
trin interés, sense limitar-se geografi-
cament, si toca anar a Ciutat, cap
allà he dit, i no sera la primera vegada

Una cosa va quedar ben clara, ells
són els qui són, i s'han esforçat perquè
el vaixell arribi a bon port, i s'han
sacrificat de moltes de coses, posant
aquesta activitat preferenment davant
a altres molt més còmodes per en segure-
tat no tant atraients.

Limitant-nos a "Quin Bordell" la
companyia vol tenir la deferència i
concedir l'honor d'estrenar l'obra
davant els components del Club de la
tercera edat de Capdellà, el dia de
Sant Sebestià del pròxim gener. Els
essatjos de moment són dos pics a la
setmana i encara que lo seu seria asset-
jar al escenari de representació, com
està en obres, esatgen a Can Mateu.
Aixi com s'atraqui l'estrene els essat-
jos són més frequents. La direcció

com és 1.16gic va a cArrec d'En Miguel,
encara que ell no acepti la direcció
per ell tot-sol, sino entre tots. Els
persoratges que representen o les fun-
cions que cadascú tenen són: En Pau-
Toni, fa de TiA, ajudant del metge,
femellut sense sort; N'Antdnia fa de
Made) Francina, madona de la casa i
coprotagonista del bordell que dona



nom a l'obra; Na Cati, representa Na
Pepa, una joveneta molt espabilada
i neta de la casa; Na Maria és l'apunt
tadora; juntament amb En Miguel Segui
(que més amunt li hem dit Joan, que
nó era present a l'entrevista, per()
que casualment coneguèrem dos dies
més tard); Na Juani fa d'una atlota
alegre, del barri, d'aquestes que fumen
que té un assumpte amb l'amo de la
case, el Sen Tomeu; En Pedro fa el
paper de metge amb el pes politic i

de tot caire que' un metge tenia tens
enrera a la ruralia mallorquina; Na
Francisca fa de Catalina que és una
xafardera i futura nora de la casa
en questió; En Massia és el fill de
la casa, el nom a l'obra és Tófol,
personatge despreocupat i amb una filla
d'un antic aplec; N'Emili a part de
tècnic, tramoista és també el coordina-
dor de) personatges; En Mateu fa de
l'Amo en Tomeu, yell reverdit (sic),
que fart de que la seva dona comani
n'hi fa una per pegar un cop de timó
amn na Florinda (nom de la senyora
de vida alegre), formarà part del seu
vestuari una perruca "punqui".

15

dels seus components no està a prova
de bomba a la segona logicament ja
no hi arriba ningú.

.f? Passant una mica a N'En Miguel,
resulta que la seva afició pel cinema
iei teartre és tanta que dedicant-

,.Sea activitats professionals relaciona-
deS amb l'hoteleria les ha deixades
perldedicar-se professionalment a aquest
apasionant mon del cinema i a escriure
per teatre i cine (Quin bordell, és
la seva setena obra) en té dues en
confecció que s'han vistes aparcades
davant l'insistència d'En Mateu per
escriure l'obra de teatre que més
amunt es comenta.

. Varem continuar xerrant amb En Mateu
i en Miguel una bona estona, les seves
ambicions ens seduexen, i voldriem
que els proiectes fossin fermes reali-
tats amb tota casta d'èxits.

Segur que ens trobam qualsevol dia
i en seguim xerrant.

Joan Rubio i Biela Quetgles.

Diexant una mica de banda l'obra,
existeig la preocupació que de moment
és una queixa amb majAcules la poca .
ajuda oficial que tenen aquestes manifes
tacions culturals i que si la voluntat

CULTURA 

El Conseller de Cultura de la
Comunitat Autônoma, a la pregunta de
si considerava que el català havia
le ser idioma oficial i únic de les
Balears, va contestar:

"Oiço um apito. 0 trem que se
vai... Engatar-te quem me dera o vagao
dos sonhos meus!

LA passa, ao longe. Adeus! Quisera
acompanhar-te... Boa viagem! Feliz
de quem vai, de quem parte.

Epistulas ad me preferendas tradi-
disti, ut scribis, amico tuo; deinde
admones me ne omnia cum eo".

•

En Pau Toni, Na Juani, Na Maria, Na
Cati i N'Antònia.



1716

TRADICIONS DE NADAL 

Devers
a Mallorca
la dinastia

l'any 1.579 s'instal.lava
la primera impremta de

dels Guasp.

després,
el temps
algunes

alusives

Uns dos-cents anys
al segle XVIII, atracant-se
de 	 Nadal,	 s'el.laboraren
xilografies amb 	 imatges
al Betlem per fer estampetes, entre
altres coses.

és
del
tan
per
vos

Nosaltres hem pensat que sempre
interessant i emotiu treure records
nostre passat (sobre tot si és
important com la impremta)
això, a manera de felicitació,
oferim aquesta pAgina.

Part d'aquestes imatges estan
reproduïdes aquest mes a VeInats.
Les podeu trobar a aquesta pàgina
central que pretén esser una felicita-
clé) nadalenca, i també a peu de pAgina
de molts d'articles..

No es pot dir que ia imagineriL
mallorquina, en aquest aspecte, sigui
massa original. Es limita a seguir
les pautes usuals en quant a disseny
i personatges. Aixi i tot, es permete-
ren la representació d'escenes de
la nostra terra i l'adaptació, en
ocassions, del vestuari pagès als
pastorells.

SALUT, PAU I MOLTS ANYS PER 
A TOTS'''''
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ELS ANUNCIS 

Diuen que les grans obres no van
mai totes soles. I deu esser veritat
perquè, després de que l'Ajuntament
s'hagi decidit a fer tomar totes ague-
lies valles publicitaries que fan mal
bé el paisatge (els edificis cauran
després), ha pensat que tampoc es tracta
de fotre als anunciants que, volguem
o no, contribueixen a ingresar duros
al tresor municipal.

7,8042.4

Pens que no només l'esglasia dóna
representativitat al conjunt arquitectò-
nic del nostre poble.

Just a l'entrada, a mA dreta,
tenim dos antics molins, no massa espe-
nyats, que cotribueuixen a donar carac-
ter a la vila, recordant la seva utili-
tat passada.

Vos imaginau com quedaria aquesta
entrada si, un dia, els dos molins,
més el del castellet, fossin restaurats,
com ho varen esser els del carrer indús-
tria de Ciutat.

Podrien conformar part d'un itine-
rari cultural per oferir als nostres

. estudiants, on poguessin veure una
part de la poca indústria que tenia
el poble.

Els darrers comentaris indique n.
que els volen tomar.

Per ventura valdria la pena que
aquest patronat destina t . a la recupera-
ció dels molins, o l'Ajuntament,
l'Associació de Veins, començas a tre-
ballar aquesta assumpte.

•TriTnn anb TDunue i i lesod
Tn8nd iq wolpol ánbaad soas lueaseq
Tedsa un 'aaluao Ta ua asnf 'Tuf-aexTap
T 'eacio,p sTeTaalew qwe saaaj 'sail
- vaTDTTqnd sauen sanou saun auT.Tea
- SUT 1TpTpap ueti ' aelsooa Tap TensTn T
TeluaTquie aelTTenb eT leaoTTTw aad
,qwel T '9TpualuT easanbe quiv

Com que suposam que molts de vosal-
tres tendreu ganes de conèixer tan
interessant iniciativa, aqui teniu
una fotografia d'una d'aquestes valles
publicitaries i vos pogueu fer una
idea.

Rafel. 
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TEMPS DE JOGUINES 

S'acosta Nadal i els Reis, les
joguines tornen a êsser protagonistes
invadint tots els mitjans de comunica-
ció, especialment la T.V..

Els pares, padrins i familiars
tornaran a sentir, un cop més, l'angoixa,
que provoca el no saber quins regals"
fer i el no saber si cedir o no a la
gran manipulació infantil que produeix
una excesiva propaganda publicitAria.

La joguina que actualment pot
adquirir-se a qualsevol botiga es tracta ,,
d'un bé de consum com qualsevol altra
del qual es fan anuncis publicitaris
sense preocupar-se ni del seu contingut
ni de quin és el seu objecte...
Sino únicament de vendre'ls.

Families que "económicament"o
"ideológicament" no poden o no volen
entrar dins aquesta roda consumistaj

sentiran el temor de frustrar i/o decep-
cionar els desitjos dels seus infants.
Quants pares i familiars davant "jo
vull una Baby, un electro i un..."
són capaços d'oferir alternatives educa-
tives als seus infants?.

La tasca que ens ocupa no és gens
fàcil, emperò val la pena questionar-
se en aquests moments si hi ha qualque
forma d'incidir educativament sobre
els nostres infants a l'hora de triar
les joguines.

Cal educar als infants perque
siguin critics a l'hora d'interpretar
els anuncis publicitaris, que sapin
de que es tracta i que els volen dir,
que reconeguin la gran diferència que
hi ha entre la joguina que surt a la
Tele i la real (en els colors, tamany
material de que està fet i funcions).

Podem ajudar als nostres infants
en la tria de joguines si tenim en
compte que:

1) la joguina ha d'èsser forta
i resistant. No sempre les més cares
són les més fortes.

2) Que sigui agradosa la jugueta
i no la capsa.

3) El material de la joguina no
ha d'èsser tóxic.

4) Quan més petit és l'infant
més gran ha d'êsser la jugueta i més
fàcil el seu maneig. La joguina ha
d'adequar-se a l'edat del nin.

5) Les joguines han de servir
per jugar.

6) La joguina ha de poder desenvo-
lupar les capacitats del infant.

7) Comprant moltes joguines no
afavorim a l'infant sino als interessos
econòmics del venedor. Es millor poques
joguines amb moltes possibilitats,
aixi estimularem la capacitat creativa
de l'infant.

9) la joguina ha d'evitar fomentar
la violència i no posar obstacles a
la imaginació.

I....Bon Nadal, bones festes
bon profit.

EN MIRA PRIM
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BON NADAL
Vos desitjam a tots

des de cada àrea de la nostra activitat

AREA ACCIÓ SOCIAL AREA CULTURA AREA ECONOMIA AREA COOPERACIÓ
0 Personal. 0 Cultura i Educació. 0 Foment de l'indústria, O Ordenació del territori
O Acció social. O Xarxa biblioteques. comerç i turisme. i urbanisme.
0 Hospital General. O Esports. 0 Agricultura. O Pla d'obres i serveis.
0 Hospital Psiquiàtric. O Escoles esportives. O Hisenda. O Xarxa viària.

0 Llar de la Joventut. O Servei de Prevenció i
0 Llar de la Infancia.
0 Llar dels Ancians.

Extinció d'Incendis
i Salvament (SERPREISAL).

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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POLTTICA Y BICOCA LOTERA 

Por JUAN JIMENEZ
Historia de un escándalo.-

Como recordarán este verano pasado
los medios de comunicación -la Prensa,
fundamentalmente- nos dieron testimo-
nio de un gran escándalo politico encar-
nado en las filas del PSOE, y concreta-
mente, por la concesión de unas licen-
cias de loterías a favor de un buen
puñado de familiares de socialistas
notables.

Licencias que, a juzgar por las
denuncias o impugnaciones de los otros
aspirantes, así como por la reacción
fulminante y acertada de los órganos
rectores del propio PSOE que exigió
renuncia o pérdida de militancia, se
vieron viciadas por las irregularidades
de la digitación y en donde el mayor
mérito esgrimido por los beneficiarios
de las citadas loterías no había sido
otro que el presentar la posesión del
Carnet de socialista; despreciándose
los auténticos requisitos que deben
primar en este tipo de concesiones.

Este fraudulento asunto salpicó
varias regiones de nuestra hispánica
geografía: desde Extremadura a Baleares,
pasando por las más señeras de Valencia
y Murcia.   

MkKiNtAar
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CalviA en candelero.-

Pero como si el "disparatado"
término de CalviA tampoco en este escán-
dalo se resistiera a estar al margen
de és; henos aquí que uno de esos "so-
cialistas notables" -el Concejal y
primer Tte. de Alcalde:D.José Ruíz
Gallego- se constituía en también prota-
gonista de esta desafortunada historia:
beneficiándose de otra concesión de
lotería.

Llegado hasta aquí, parece oportuno
preguntarse ¿qué ha pasado con la deter-
minación del PSOE de exigir a los mili-
tantes implicados en lo de las loterías
de elegir entre el Partido o la conce-
sión, para el caso concreto del edil
Ruiz Gallego?. La perspectiva del tiempo
transcurrido nos licita verificar que
la disyuntiva entre seguir siendo socia-
lista o ser lotero, en el caso del
Concejal mencionado, no le ha afectado
de ningún modo y sigue siendo socialista
y regentando la administración de lote-
ría; y, por si fuera poco, el "sacrifi-
cio" que le iba a representar al citado
Concejal el dimitir de concejal por
aferrarse a la concesión de fortuna,
después de cuatro meses de ejercicio
esquizofrénico entre NO SER Y EJERCER
de concejal, lo que al parecer, ha
significado una redención de culpas
capaz de ablandar la rigidez miocArdica
de su Jefe de filas y Sr. Alcalde,
resolviendo éste no aceptar dimisión
que valga, confirmándole en el cargo
de concejal que, por los ya siete años
en el Ayuntamiento, "bien lo tiene
ganado".

Sobre irregularidades.-

En información del Diario de Ma-
llorca del pasado miércoles 26-11-86,
se nos decía que "el PSOE no ha encon-
trado irregularidades en la concesión
del despacho de lotería del Concejal".
Yo así lo creo y no lo pongo en duda,
no obstante quiero hacer las siguientes
objeciones a este respecto:

Si bien no ha habido irregularidade
de derecho, sí que se pueden encontrar
algunas relativas a las del TALANTE
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o ESTETICA POLÍTICA, a tener presente
por todo politico, es aquello que recoge
el afortunado aforismo de que "la mujer
del César además de ser honrada debe
parecerlo". En otras palabras, la irre-
gularidad vendría dada en la situación
de desigualdad objetiva en la que se
han movido el Sr. Concejal y el resto 1

de los aspirantes al despacho de lote-
ría; me explico: aunque sólo sea por
la posición de ventaja informativa
que ostenta un politico respecto a
otro cualquier ciudadano de a pie,
o por la privilegiada posición de que
parte de ser conocido, amigo o correli-
gionario del otro politico de turno
con capacidad de ejecutar la licencia
o concesión, éstos -los politicos-
aunque sólo sea por estética, no deben
competir con el resto de los ciudadanos
en ningún tipo de reparto de concesio-
nes. Un aserto explicativo sobre la
presumible ventaja o posición de privi-
legio del politico a estos respectos
viene de las mismas consideraciones
que en su día hizo el concejal Ruiz, i
en la que puesto en la tesitura de
elegir entre el cargo o la administra-
ción de loteria, lo haría por esta
última, ya que "había invertido -a
través de un préstamo- unos seis millo-
nes en la compra del local para el
despacho de lotería". Y yo pregunto:
¿no estaban presentes las consideracio-
nes de VENTAJA o privilegio del Sr.
Ruíz al embarcarse en tal préstamo?
o de no tener segura la polémica conce-
sión ¿hubiera corrido tamaño riesgo
de entramparse en un proyecto con gran-
des posibilidades de resultar fallido?

De otro, veo en este "affaire"
un contrasentido profundo desde una
perspectiva estrictamente profesional:
si corremos unos tiempos donde el ejer-
cicio politico viene correspondido
por unos honorarios, a veces de lujo,
de los cuales el Sr. Ruíz no está ausen-
te (creo que percibe del Ayto. unas
170.000 ptas/mes) ¿cómo participar
en la búsqueda de otra actividad profe-
sional, sin al mismo tiempo no estar
desacreditando ante los demás la digna
actividad política?. Si se espeta que
la actividad del político  viene caracte-
rizada por la temporalidad y de ahí t-
la necesidad de asegurar su futuro,
creo que el argumento es éticamente

impresentable por la deficinición misma
de Política y por consiguiente del
revestimiento social del politico que
por hablar en nombre de ella debe estar
siempre a la altura de su dimanante
exigencia.

También se puede añadir que parece
poco serio, en los 'tiempos que corremos
de galopante paro, que los politicos
en activo se afanen en acaparar varias
actividades profesionales, evitando,
con ello, que algunas familias salgan
del angustioso túnel en que la inactivi-
dad forzosa les tiene encerrados.

Últimas reflexiones.-

Vaya por delante que quien hace
estas reflexiones no tiene nada personal
contra el Sr. Ruiz, al que respeta
como persona, a la vez que resalto
su sagacidad y habilidades políticas
que, sin embargo, no han estado a la
altura de él en este asunto que le!
ensombrece.

Y finalmente quiero manifestar
la torpeza política del Sr. Obrador
al revivir un escándalo con el no admi-
tir una dimisión pregonada a todos
vientos y presentada con características
de catarsis política y que parecía
estar ante todos ya consumada; haciendo
bueno lo que un Concejal del 'Consistorio
de Calvià en tono coloquial me espetaba
al inicio del esc(A• '91o: ¿Crees que
dejará el despacho je lotería?, para
a renglón seguido sentenciar: "ni dejará
lo de la lotería, ni dimitirá de Conce-
jal". Como vemos, el tiempo le ha dado
la razón.

Santa Ponça, 30 de noviembre.1.986.
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L' ODRE 

En un intent d'apropar-mos a la cultu-
ra del nostre poble hem dedicat un espai
a una tradició ja perduda: la de fer odres'

Gracies a la direcció de Miguel Segui
"L'amo En Miguel Dionis" seguirem el
procés de manufacturació d'un odre,
des de que s'agafa la cabra fins que
esta a punt per posar-hi l'oli.

Un odre, ens va explicar l'amo En
Miguel, és un resipient que altre temps
sols s'emprava per contenir oli encara
que al continent el feien servir per
a vi.

Generalment es fa emprar una pell
de cabra, la qual convé sigui grossa,
per tal que tenguin una bona cabuda;
una vegada morta, la xapam de la cuixa
fins els darreres i per aquest xap hi
hem de treure tota la carn i els ossos.
El més complicat és treure-hi la cuixa
contraria a la del xap ja que no ens
dona lloc per maniobrar. Mentrestant
es va girant la pell, quan la tenim
girada i els pèls queden dedins és quan'
aprofitam per acurar la part que queda
fora, aixó es fa amb sal. A la cabra
li hem de tallar el cap a fi de deixar
marge per a poder fermar. Després també
fermarem els tres peus i sols ens resta
tapar el forat per on hem tret la cabra.

Aquest xap no es cus, hem de pensar
que del temps que data l'odre (es perd
en la história) no hi havia agulles,
aleshores, què feim? s'agafa la pell
I s'arrufa com si féssim un ventall
de paper li clavam un bastó, perquè
no amolli la llandera que li fermarem.
No vessa gens.

En temps de la postguerra civil l'odre
s'emprava per a fer estraper-lo. El
menjar estava racionat sobre tot, l'oli
perquè era un producte de primera necessi
tat produit pel pagés, i era el més
perseguit per les autoritats. L'odre
era un recipient blan i bo de transportar
cabia dins un feix de rama, dins un sac de
garroves i també es transportava davall
una carretada de fems.

Si la cabra amb la qual feim l'odre
és suficientment grossa hi cabran 3
mesures, una mesura són 16 litres d'oli.
Quan dos odres eren carregats damunt
un mul, amb una oliera, li donaven el
nom de somada. Si treim comptes, una
somada son 96 litres d'oli.

Agraim a l'amo En Miguel els seus
coneixements i us animam a provar de
fer-ne un. Aqui teniu les instruccions,
sort i ànim.

Pep Bordoy
EL GALL (Pollença)

La nova iniciativa pressa per
fer-nos prendre conciência del nostre
nom, ha estat el llogar un avió que
periòdicament volara per damunt el
Terme estenent una estela de fum amb
la inscripció: "Costa de Calvià". Nosal-
tres el poguérem fotografiar el dia
del seu vol de practiques per damunt
l'església el passat dia 19 a les 12
del migdia.

El vol inaugural sera el dia 28
de Desembre, amb la presència de desta-
cades autoritats locals.

Las
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PROGAM11 LOS SUENOS      Yo,esta noche me voy a programar

un sueño que deseo desde siempre: quiero
soñar que vivo en un lugar en el que
se cuida la estética,con calles adorna-
das por árboles y plantas de todo tipo,
con parques con columpios y jardines
con bancos para que podamos llevar
a nuestros niños y a nuestros mayores,
con autobuses sólo medio llenos,con
escuelas no saturadas de alumnos, con
bibliotecas en las futuras Casas de
Cultura,con las costas más bonitas
y accesibles de Mallorca sin fortifica-
ciones hoteleras hasta el borde mismo
del mar,sin aparcamientos privados
de yates que nos roban un pedazo de
nuestro paisaje y alteran la ecología
submarina, con instalaciones deportivas
de todo tipo accesibles a todos, con
calles bien asfaltadas,sin baches y
sin charcos, con que me barran bien
la calle,con no tener que pagar el
agua a precio de oro,con la exterminació
de los mosquitos,con no tener que pagar
impuestos,impuestos y más impuestos,
en fin, con todas esas cosas que todos
deseamos.

!Qué maravilla,señor Clerc, gracias
a usted me lo voy a pasar de miedo!.

Un consejo,amigos:
"soñad bonito"

PEDRO CANTARERO VERGER 

Ahora se programa todo: el trabajo,
el ocio,los viajes,los casamientos,los
divorcios,la convivencia conyugal,la
presión fiscal,la inflación,los salarios
porque vivimos bajo la dictadura del
programador. Y lo que tenía que suceder
ha sucedido: se van a programar los
sueños. Sí,los sueños,lo que se sueña
de noche,dormido,no lo que se sueña
despierto, que esta clase de sueños
es evasión de la cárcel de la realidad
al mundo amable de nuestras ilusiones.

Dicho así parece que se trata de
una versión más de los infinitos libros
que se han escrito sobre el secreto
de los sueños y su interpretación,tema
poco serio hasta la aparición de Freud.
Pero no teman ustedes,Freud queda al
margen del texto. Sin embargo,para
poner un poco de seriedad en el tema,no
tengo más remedio que decir que la
ciencia onírica ha dado un gran paso
con los trabajos del doctor Roger Sperry
Defjnió la funciones heterogéneas de
los dos hemisferios del cerebro, lo
que le valió el premio Nobel el año
1981. Hace dos años,otro especialista
del tema,Oliver Clerc,publicó un libro
titulado "Vivamos nuestros sueños".Es
tremenda la gran esperanza que se abre
a los hombres de programar sus sueños
de manera que sean placenteros o útiles
para la solución de problemas prácticos
o teóricos.E1 libro del señor Clerc
explica cómo se puede programar el
sueño real,cómo más o menos deliberada-
mente se programa el ensueño,la fantasia
que abrimos a la ilusión para que su
viento placentero barra un poco el
aire denso de la realidad que nos apri-
siona en nuestra estancia cotidiana.

Este sueños nocturno programado,para
cuya consecución nos da la fórmula
el seños Clerc podría facilitar a una
dama no más apagar la luz de la alcoba
una cita sentimental con Julio Iglesias, (-
por ejemplo. Podría a los caballeros
sensibles a los encantos de Norma Duval
hacerles pasar con ella un fin de semana
en Marbella. Pero no solamente los
sueños han de ser voluptuosos, porque
un muchacho bien puede. programar un
sueño en el cual el Real Madrid le
fiche por muchos millones o realizar
un brillante examen de Derecho Adminis-
trativo. 
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Na Paola Giordano Articardi, o senzi-
llament Na Paola, fa 86 d'EGB a Calvià,
futura cantant al conjunt "pop-rock"
de CalviA.

'Els seus gusts són: l'arrós xinés,
En Gaspi i En "Loquillo y los troglodi-
tas, no necessariament per aquest ordre.

Ah! crec que En Joan li agrada una
mica.

Na Diana Hernando i Cabrer, també
fa 86 d'EGB al Col.legi de Calvià i
és subdelegada de curs.

Li encanten els macarons i el marisc
també anar en moto i al "pub". I a
més: Escoltar música, fer ballet, gimnAs
tica, dibuixar,.

Preferències ' musicals: Rocker espanyo
la com a sintonia, "Loquilo y los Troglo
ditas" i "Spandau Balet", com a grups.

Actors: Ralph Maccio, Bob Lowe i
James dean.

A Na Diana i a N'Ana els hi agrada
anar a fer receptes ...

N'Ana Rodriguez també 	 86 d'EGB
al Col.legi de CalviA.

Preferentment li agrada anar en
moto (cosa que no comparteixen els
seus pares). També li encanta tocar
el saxo i montar a cavall i riure dins
la clase.

El seu actor preferit:tRalph Macchio
i James Dean.

El seu anhel preferit és viure més
al centre del poble.

fa



- Tercera División

SP. MAHONES 14 10 2 2 30 8 22
Constance 14 8 4 2 31 10 20 *6
At. Baleares 14 7 S 2 26 17 	 19 .5
Aloe 14 7 S 2 23 17 	 19 .5
himeneor
Alaior

14
14

8
6

2 4
3

21
25 :7 	 17 '4

.3
Sta. Eu 14 7 3 4 27 14	 17 *3
Badia 14 7 3 4 19 1: 1:

.3
Portmany 14 7 2 5. 22
Fessedes 14 S 4 5 12 11	 1:Manuel 14 4 14
Soa Smsdina 14 4 6 4 11

11; 	 11Hospitalet 13 3 5 5 ell —3
Ibiza 14 3 6 11- 1: 1: —3
Santanyí 14 3 4 7 10 —4
Manage 14 3 3 8 18 15 	 9 —3

14 3 3 8 15 19. 	 9 —S
Escolar 14 2 4 8 14 308 —6
Seller 14 2 4 8 14 308 —6
Wen° 13 1 3 98 235 —7

•■■•••

R egional  Preferente

STA. PCMiCA	 14 10 2 2 31 11 22 '8
liosetenme	 14 8 4 2 21 10 20 '6
Alcudia 	14 7 4 3 18 10 18 *4
Arta	 14 6 5 3 19 15 17 .3
Campos 	 14 • 5 7 2 7 8 17 • 1
Cade INguam 	 14 7 1 6 20 12 15 '1
Andnen 	 14 6 3 5 23 16 15
R.L. Victoria 	 13 7 0 6 29 23 14
Cardemer 	 13 4 6 3 15 13 14
Arend 	 14 5 4 5 17 16 14
Pokey.	 44 S 3 6 20 19 13
Ses &dime 	 14 4 3 7 21 26 11
Le Unión 	 14 4 3 7 15 22 11
Porto Cristo 	 14 5 1 8 14 22 11
Nallpwitenie 	 14 5 1 8 9 24 11
Pelmait k	 14 3 4 7 11 18 10
Epodes 	 14 3 4 7 21 29 10
Cultural 	 14 2 3 9 18 37 7

• 1

nombres part. 	 jug. puntos
1 9 Bezares 13 19
2 9 Quico 14 19
3Q Kubalita 14 17
4 2 P. Antonio 11 14
5Q Luis 12 14
6Q Segui 11 13
7 2 Carrasco 12 13
8 2 José 8 10
9 2 ThomAs 10 10
10Q Nico 6 8

_10.1

III TROFEU A LA REGULARITAT
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ESPGIPITS
REVISTA VEYNATS

C.D. COSTA DE CALVIA
RADIOGRAFIA DEPORTIVA 

Decia en mi "Radiografia" anterior,
refiriéndome a nuestro C.D. Calvià
de III división, que los inminéntes
partidos que iba a disputar nos fueran
leves, puesto que los adversarios que
le tocaban en liga le iban a poner
las cosas difIciles Y tanto que se
las han puesto!' De diez puntos disputa-
dos en los cinco partidos jugadoe en
este ultimo mes, ha .sumado tan solo
dos, uno de ellos conseguido en el
campo del Ibiza. Los ocho restantes
se le fueron de la siguiente manera:
en casa perdio contra el Bada por
1-2 y contra el Sporting Mahonés por
1-3 y empató 1-1 contra el Portmany.
En sus visitas perdis en Alayor 2-1
y empató 0-0 con el ya mencionado Ibiza,
con lo pe restando el positivo sumado
con este ltimo equipo, acumult cuatro
puntos negativos que sumados al que
ya llevaba anteriormente hacen un total
de cinco negativos. Cinco negativos
que dad la manera de desenvolverse
del equipo, la escasa potencialidad,
"rio mas bien nulidad?, de su delantera,
uno no sabe de donde ni cuando nuestros
representantes sern capaces de empezar
a restarlos. De lo que no hay ninguna
duda es que a estas alturas cinco nega-
tivos empiezan a pesar. De momento,
tenemos al equipo en 17 posición, (ha
descendido tres puestos en relación
con el mes anterior), y con 9 puntos.

Desde luego hay que ser optimistas,
t6davia faltan cuatro partidos para
finalizar la 1 4 vuelta, con visitas
'al Estadio Balear e Inca nada menos
y esperemos que en la 2 4 vuelta, y
problabemente jugando ya en "Mofarés",
cambie la suerte del equipo y vaya
escalando puestos en la clasificación.

Que así lo veamos.
S. Barceló

FTA-1.C.A
dJaF3T5-Ii,-2i1 Yû. lLA AIVOTWIA
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CRONICA DEL STA. PONCA 

Andratx 1 - Sta. Ponça 2 

Nada más empezar el partido ya
pudo marcar el Sta. Ponça, pero el
balón salió rozando el poste.

El partido transcurría con una
Igran acumulación de hombres en el centro
'del campo, luchando ambos equipos por
controlar esta zona del terreno, estando
mejor colocados los jugadores de Tolo
Vich. Este peloteo en el centro del
campo, hacía que no se llegara con
peligro a las porterías, hasta que
en el minuto 30, en posible fuera de
juego, conseguía el Andratx el que
iba a ser su único gol, pero poco les
duró la alegría ya que cinco minutos
después empataba el Sta. Ponça.

A causa de sus protestas, el árbi-
tro expulsó al jugador 0 11 del An-
dratx. A partir de este momento, el
trencilla favoreció al equipo local
que, por otra parte, no llegaba con
peligro a la portería de nuestro equipo,
el cual, en el último minuto, marcó
su segundo gol, que le daría los dos
puntos y otros dos positivos.

Sta. Ponça 5 - Campos 0 

Venía el Campos al Polideportivo
con la vitola de haber encajado un
solo gol en los últimos 10 partidos,

29
y con la de tener a los delanteros
máximos realizadores del campeonato.

Salieron los jugaodres locales
algo nerviosos y parecía que el Campos
iba a adelantarse en el marcador, pero
pronto se sacudieron nuestros jugaodres
de este dominio y empezaron a dominar
a los visitantes en todo el terreno
de juego, marcando, en la primera parte,
tres goles, que no pudieron ser festeja-
dos com es habitual por los seguidores,
a causa de la fuerte lluvia que les
obligó a refugiarse.

En la segunda parte salió el Campos
dispuesto a acortar distancias, pero
los locales jugaban perfectamente,
disponiendo de ocasiones de gol que,
por verdadero milagro, no eran transfor-
madas, pero así y todo, Garau y Russos
lograban dos nuevas dianas para su
equipo, golenado a los que venían con
la característica de poco batidos.

El Sta. Ponça dejó bien claro

que, a pesar de ser un equipo recién
ascendido, se encaramará este aim a
los primeros puestos en su camino hacia
la IIIa. división.

Arenal 1 - Sta. Ponça 3 
Era el primer partido en que el

Sta. Ponça se presentaba ante otro
equipo en su calidad de líder de la
Preferente.

Se trataba del Arenal, que se
vistió de gala y con el letrero de
Día del Club para recibir a nuestro
equipo, incluso se inauguró un marcador
electrónico.

Empezó el partido con un claro
4-4-2 por parte del Sta. Ponça, pero
como ya es habitual, se juega al sistema
del acordeón, con una media y delantera
que suben para defender o bajan para
atacar cuando la ocasión así lo requiere
presionando continuamente a los jugado-

res contrarios.

El Sta. Ponça se adueñó del centro
del campo y dominó el partido de punta
a rabo sin poder materializar las múlti-
ples ocasiones de que dispusieron,
por tan sólo dos del Arenal. Pero tanto
va al cántaro a la fuente que al final
se rompe, a casi cinco minutos del
final, Russo marcaba el primer gol
para nuestros colores.



La segunda parte fue similar a
la primera, con un continuo dominio
por parte de los nuestros, que llegaron
a conseguir el segundo gol, tras el
cual vinieron unos minutos de relajación
y de cambios, que propiciaron el que,
de falta, marcara el Arenla. Cuando
el público esperaba la reacción de
este equipo, fue el Sta. Ponça quien
lo hizo consiguiendo su tercer y defini-
tivo tanto.

La Unión O - Sta. Ponça 1 

Existía curiosidad por ver si
después de dos salidas seguidas, sería
capaz el Sta. Ponça de mantener el
liderazgo, y en esta ocasión visitaba
un campo difícil, al que no le acompaña-
ron algunos aficionados, delante de
los antecedentes de años pasados en
los que siempre se armó gresca, hecho
que no se reprodujo en esta ocasión.

30 f----
A consecuencia de haber jugado

tantos partidos, el terreno de juego
estaba impracticable y se hizo notar.

Se empezó a un ritmo muy vivo,
pero el Sta. Ponça terminó arrinconando
al Artá, equipo muy limpio y peligroso,
posibilitando la actuación de su portero
el que sólo encajara un goll en la prime-
ra parte. Durante la segunda, a causa
de la expulsión de Javi, por dos tarje-
tas, el Artá adelantó más sus lineas,
pero, a pesar de ello, los locales
consiguieron su segundo y definitivo
tanto.

Nombres 	 part.jug. 	 puntos

El Sta. Ponça salió con su alinea-
ción un tanto trastocada por las lesio-
nes de Lima y Brunet, hecho que provocó
que durante los primeros minutos nmo
se entendieran y La Unión aprovechara
para atacar con más insitencia. Tratán-
dose de un campo estrecho y del fuerte
viento que hizo su 'acto de presencia,
no es de extrañar que los jugadores
del Sta. Ponça no se se encontraran
cómodos y llegaran a contagiarse del
juego del rival: patadón hacia adelante.

1- Martinez
2- Amer
3- Serrano
4- Varela
5- Mayrata
6- López
7- Alvaro
8- Serra
9- Javi
10- Lima
11- Falin
12- Garau
13- Russo

15	 32
15 	 30
12	 25
15	 25
12	 24
14	 24
12	 22

12	 20
15	 20
10 	 18
6	 15

13 	 15
8	 9

Hasta 17

Pero en la segunda parte los juga-
dores del Sta. Ponça salieron debidamen-
te aleccionados por el entrenador y
jugaron de maravilla, consiguiendo
la victoria, que sólo se vio empañada
pdt la expulsión de Mayrata.

Sta. Ponça 2 - ArtA 

Un auténtico lio se produjo durante
esta matinal futbolística, pues coinci-
dieron un montón de actividades deporti-
vas en el Polideportivo y, al haber
sólo tres vestuarios, estos estuvieron
prácticamente ocupados todo el rato
por varios equipos a la vez. Se ve
claramente que la dotación es insufi-
ciente.
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1- Enajenadas, idas.- Imita las acciones
de otro para, por lo menos, igualarla.-
2.- Subir o elevar algo.- Vocal.- Al
revés, cabello blanco,.-
3.- En catalán, ramo.- Nombre de conso-
nante.- Se atreve.- 4.- Lengua proven-
zal.- Procede, deriva.- Forma de pronom-
bre.- 5.- Consonante.- Que tiene aspec-
to de niño.- Vocal.- 6.- Tostar, abrasar
.- Piedra muy dura, de aspecto jabonoso,
constituida por un silicato de magnesia
y cal.- 7.-Consonante.- Excomunión,
maldición.- Consonante.- 8.- Al revés
negación.- Oveja que cria un hijo de
otra.- Voz del arriero.- 9.-Existir.-
Ave palmípeda.- Sosiego, tranquilidad.-
10.- Alero del tejado.- Vocal.- Come
por la noche.- 11.- Cabestro, ronzal.-
Palo a medio quemar.

polución al crucrigrama del número
anterior:
HORIZONTALES:

1.- Segur.- Alfiz.- 2.- Orar.-
S.- Mata.- 3.- Los.- Bis.- Zof.- 4.-
As.- Rarom.- Ma.-5.-Z.- Lucifer.-
R.- 6.- Cita.- Ines.- 7.- M.- Manosea..-
R.- 8.- Al.- Saltara.- 9.- Ter.- Lea.-
Boj.- 10.- Osas.- O.- Lima.- 11.- Nasal.
Posar.

LLEGI0	 —ccrrps.
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Encreu at	 VERTICALES:
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1 HORIZONTALES:

1- Familiarmente persona muy dormilona.-
Igualar con el rasero.-
2- Al revés, vasija metálica semiesféri-
ca con mango largo.- Vocal.- Apellido
de un literato contemporáneo, nacido
en Galicia y residente en Mallorca.-
3- Hijo de Noe.- Agarradera.- Al revés
extensión de agua salada.- 4- Voz de
mando.- Pequeña, diminuta.- Dios egip-
cio. 5- Consonante.- Territorio goberna-
do por un emir.- Cincuenta.- 6.- Al
revés, planta dioscórea de raiz tubercu-
losa, de carne comestible.- prenda
de lienzo blanco, ceñida al rostro,
con que las monjas se cubren la cara.-
7.- Vocal.- Saca a uno fuera de sí,
enloquece.- Consonante.- 8- Reptido
voz familiar.- Al revés, querida, desti-
mada.- Cincuenta y uno.- 9- Número.-
Composición poética.- Substancia resino-
sa, sólida. 10.- Falto de fuerzas.-
Vocal.- Que goza.. de perfecta salud,-
11.- Suceso imprevisto, casualidad.
-Sienten placer o deleite.
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