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entre tots la farem amunt

FELICITACIO 

La Revista VeInats desitja
a tots els seus lectors i amics
que disfrutin d'un BON ANY NOU
i un FELIÇ 1.988.
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EDITORIAL 

A la fi podrem tenir un Institut
de BUP al nostre Terme. El mateix Direc-
tor Provincial d'Educació i Ciência
ho feia a siber mitjançant tots els
diaris, i a aquesta mateixa Revista
ens ho notifica el Regidor de Cultura.

Era una autêntica reivindicació
dels nostres veins i una necessitat
de primer ordre pel nostre municipi
i la nostra comarca.

No podem oblidar que a eil hi
vendran igaulment els nins d'Andratx
i de Palma, sempre i quan hi quedin
places buides.

Aquest Institut suposarà que hi
haurà Molts més nins del Terme que
podran realitzar aquests estudis, farà
que els qui s'han de traslladar a Ciutat
puguin quedar a ca seva, essent molt
més senzilla la seva incorporació a
l'ensenyament i el seu treball enfront
d'ell.

Pels pares suposarà un estalvi
econi5m:i_c important, la tranquilitat
de tenir els nins a prop i la possibi-
litat i l'alegria de veure com els
seus fills poden tenir la possibilitat
de realitzar els estudis desitjats.

Quê suposarà pel Terme? Indubta-
blement una gran millora per quan
tendrem més gent estudiant, joves
que s'allunyaran de perills que poden
trobar si cauen en l'inactivitat i
l'aburriment, suposarà que al llarg
dels anys tendrem gent molt més prepa-
rada i, també, ens ajudarA a realitzar
la gran tasca d'integrar tots els
habitants del municipi.

Benvingut sigui el nostre Institut
de B.U.P. !!



DE NOU EL SECRETARI 

O Feia estona que no en sabiem
res, però encara era viu. El Secretari
Garcia de jalón "cabalga de nuevo".

La gent es demana qué passa
amb aquest assumpte. Qui té raó?
Perquè els tribunals no es manifesten?

Això només fa contribuir a dete-
riorar la imatge del nostre Municipi
i del nostre Ajuntament. Es precis
que tothom digui tot el que sap i
que ho faci públic. si més no servirà
perqué la gent sApiga que passa.

.N 0
0 DESCONTENT A LA POLICIA MUNICIPAL 

Fa unes setmanes, la totalitat
dels Policies Municipals del nostre
Ajuntament presentaren un escrit al
Batle acusant durament al seu Cap,
Jordi Cerdó, arribant a demanar la
seva destitució.

Per tal d'arribar a aclarir l'as-
sumpte, es va anomenar una comissió
encarregada d'investigar el fet, sense
que se'n coneguin els resultats a hores
d'ara.

El malestar existent entre els
policies és manifest i tot sembla indi-
car que no hi hagi possibilitat d'una
solució intermitja.

IO LA DARRERA ABERRACIO 

El mes passat va sortir la noticia:
una empresa madrilenya presentav.a un
projecte d'instal.lar una plataforma
enmig de la mar, a 400 metres de la
costa, i que actuaria com un port espor-
tiu flotant. Lá seva idea era foter-
lo per davant Son Caliu.

L'Ajuntament ben aviat va presentar
la seva oposició a tan extranya idea.

COORDINADORS:

P. Ratio
M.Hefuteiza

COLL A BOR A DORS:

M.SuciAez
p44. VV "La Vila"
C. López
,I.Suó/tez
P.Rue.io
1.fia&io
D.7deen,s
i3J MáAqap7
PeAe de Sa Cateeiza
M.PaAe.t.
P.Noizey
ReuiAta de "Sant Joan"
Rev.i.Aid "Bona Pau"
S.Baiweió

MAQUINES:

N.Hefuzeiza
1.Raio

Ç.Iláftqap7
11.Duizán

MUNTATGE:
Xi/sea EJsteve
Caitilva Lópp7

FOTOGRAFIA:

1.RaUo
Bie_e q.Náitquez

ORDINDOR:
loan Vidde

DARRERES NOTICIES 

Moments abans de tancar l'edició,
ens ha arribat el fet.

El proper mes de Gener, la Regidora
Margalida NAjera deixarà el seu cArrec
municipal per anar-ne a ocupar un altre
més elevat a Madrid, devora el Ministre
Solc haga.

Enhorabona Margalida!
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< >El passat dia 7 de Desembre, durant
un	 Ple 	 Extraordinari, 	 l'Ajuntament
de Calvià va aprovar inicialment el
Reglament Municipal de Normalització
Lingüística.

< >La elaboració d'aquest reglament
s'ha realitzat en cumpliment de l'arti-
cle 3 de la Constitució, de l'Estatut
d'Autonomia i de la Llei de Normalitza-
ció Lingüística.

I■A ell es declaren el català i
el castellà com a llengües oficials
de l'Ajuntament, i s'indica com a fina-
litat del mateix l'establiment del
atalA com a llengua usual de l'Adminis-
tració, el garantir a tots els ciuta-
dans el dret a dirigir-se amb les dues
llenEües a l'Ajuntament i la promoció
de l'ús del català a tots eIs Ambits.

< >També s'estableix al mateix la
normalització dels topònims de Calvià
que tendran com a (mica forma la catala-
na. Els ròtuls de la Casa Consistorial
i vies públiques es faran en català
i en tot cas podran anar acompanyats
d'explicacions . gràfiques per facilitar
la seva comprensió.

D'A altres articles del mateix regla-
méht es regularitza també l'ús de la
llengua catalana dins el mateix Ajunta-
ment, valorant-se, a partir d'ara,
els coneixements de cataiA a proves
d'ac:és a llocs de feina i promoció
personal.

NDins el mateix Ple es va aprovar
la creació d'un Servei d'Asesorament
lingüístic orientat tant a l'interior
de l'Ajuntament com a tots els ciuta-
dans.

< >També es va suscriure un conveni
amb l'Otra Cultural Balear per a realit-
zar cursos de catalã arreu del Terme.
L'import del mateix és de 2.538.100
pessetes.

C>< Aix[ mateix es va decidir l'adjudi-
cació de la construcció de la primera
fase de l'edifici municipal de Calvià
a l'empresa FOCSA per un toal de
398.980.744 N amb un plaç d'execució
de 15 mesos.

< >Aquest Ple va esser abandonat
just començar pels Regidors Andres
Pizi i Rafael Xamena que opinaven que
no estaven suficientment informats.
La Regidora Margalida NAjera va contes-
tar que tots els assumptes que va a
Ple, passaren prèviament per la Comissió
informativa a la que ells eren presents.

T.V.  VEÏNATS 

Durant aqaestes festes tendreu
l'oportunitat de rebre als vostres
aparells de televisió un programa espe-

cial des de CalviA.

La Revista VeInats, una vegada
cubert l'espai informatiu escrit s'ha
decidit a posar en funcionament la
priemra emisió de T.V.-VeInats.

Els presentadors seran Lidia Bosch.

i Toni Esquina.
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1ll'4 RIS7ORI4 OVE ES REPE7EIX

Pea RE,VIS74 VEIN47S

(lo-t. de „t.e peone.-3 de Calvid
tinn l'oagall d'havea paaticipat en

mk4A paojecte que mai '11(2. /et
aque4te4 te4Ae: L'aixecament de

Ca casa del pogie en /oama de ca/sal
iutintegaava un teatae, un ca/C
1-11 16cat's 43ociabs, ef.2 de la SOCIEDAD
)E SOCORROS NUTUOS. I deim el miA LeLI
paojecte mai /et a Calvid penqui at
va /ea entae tot el pale. Econemicament
tothom apontava el que podia: qui tenia
dog.gea aixd, i qui no la 4eva /eina
en il'aixecament del ca- al.	 41gun's
ILL apoataaen mog-te, d'altae coati-

Pei-cd el paojecte no acagava
aqui. La aoc.Lelat que eis con,siitula
havia de clonait cif ana cogea-
tuaa .aocial, que ana 'encaaaega de
donan la Seguaetat Social epanyola:
penion's de j'Ai-Lucie), de viadetat,
anitdaie,... 7ot et paie eaa oci

d'alguna manzaa d'aquella gel& ablao

anis tenien accionA, d'altae's tenien
oktigacionJs. Pead aquella OgAU que
tothom wAia que ea de to-s, del paie,

pea aque.sta aaó, paeci,sament, pea
ta con/Lança que tenien taA, no va

in,scaita a, aegitae de ta paopietat
4.: la hitdaia d'Epanya aaaad at punt
de la eaaigle gueaaa civil dei 36.
4 Nattoaca Le.a oace daPlane,3 paengue-
aen el podea totduna, aquella 0.6-4a

de tol.A, /ou incaut oda L donada a la
/alaage i al ,sindicaliisme /aanquiista.

Paatis aquetts 40 any4 et pataimo-
ni 4indical e-spanyol /ou aeclamai pet
Sindicai -a otaum i el govean /eu la
paatició cLe.t ten,J indical. El noJstae
Ca-sat coaaepongui al Sindicat u.g.7.,
que hiístrkicament havia eistat, Li encana
aaa 14.4 el de /oata mplantació
di/1A 	 teaae de Calvid.

Pead aque -st Sindicat tengui la
tona voluntat de toanaa et caal at
paie, pea to qual eaa neceaai cumplia
ana /siaie de taage Puaocadtiqueis,
de contitució de la Societat, a paatia
del antic 4oci, que mai /3'ha pogut
aeatitzaa. Pea attaa Landa el 4-indica.f.
oci2,ita poava com a condició gue

el cai ai toand4 a 4G2 del pale. Peae
el /antama de l'epecutaci6 tan /ae-
quent din -a la no -ma contaada afutita
a algun4 Del-h 4ociA que penaaen

ua negoci de la ,seva paat en „Ca
Societat. Aixi unis poc4 atuaaven te -s
apiaacion di la gaan majoaia que
volia aecon/stituia aquetla Societat
de tell nou, /ent /soci4 a tot el pogie,
com atan -a .

La 4.1,5ociació de Vell -a ha Len gai
de 4empae en et e.L2 noad aetoanaa ta
Sociciat al paie, penó no ha e.-atai
capac di /ea-ho... /inis ana.

4aa, la iniciativa i la juventut
de ta nova junta diaectiva de l'iMJsocia-
aie) "La Vita" a tiaal envant anie. el
paojecte 	 immediatament ha aegut
upoat de tote Le,s in,stitucion

di .ta gaan majoaia del paie.
NuJsical "Pite. 1. Canyette", L'Ao-

ciació de ia 3u edat, L'4,mociacid
de Veln "La Vila" etan unideA pea
a toagaa clonait vida al notae Ca4al,
a la Ca4a de, Pogle de Calvid. La Revi -a -
ta VEIN47S vol donan tot el 4eu aupouii.
mo-tal L iic a aqueta magna i Lela
opeaació que vol /ea Lo-man aepetia
el míA ep-Li/sodi di ta hitdaia
d'un pogle.

Penqui, d'aquesta maaeaa tot's
el que d'alguna maneaa aepaeentam
a aguct pale que e mou i /a /eina,
que viu, en -a poam en maaxa pea
toanua donan vida a S4 SOCIE747. La
/eina /eta motta encana quedaad
malt a /ea pea deixaa-la a punt(la
teutada, l'ecenaai, pea exemple),
pend _Io que ha comen cat ha de continuaa.



T"-TT !YAM' 
Ei	 ise pon emtoi/zai_

io món veAmeiieja;
en ia i.oiftl que /umeja
MOA puAptlizia ia ciu-ta-t.

Daivte/ta d'un vei dauTtai_
ia muntanya 	 Lizan/iguAa:
SeniUa apaízieincia puna,
,semtia oa /antaia:
aix4A,en ia iiunyania
e/uman1-.4e capveApizai,
de Aeci .toia ideai
va .to ,Lnant ia vida mia.

loan MaiLagaii
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Sogem que, ent t5 actea mi avinervtA
.hi hauAd ia píte,sen.tacid de /a Co/Lat de

al_v_41r2, la pAeeniació cLJ DiJsc de
gLIORNA, ana /e/sta meAavettoa J diA-
,sagie de cap d'any...

Volem Aepeti4 aqui, peut. acaeaA,
te-i palLauie,s d'un delA meniuttA de la
luna DiAectiva de "La Vila": "...aixe
no muRiA!" END4VAN7, IDO, GILVI4NERS

CARTES A LA REVISTA 

Al darrer Ple de l'Ajuntament,
els regidors Andreu Piza i Rafel Xamena
abandonaren la sessió just abans de
comeaçar perqué,' segons ells no havien
estat avisats amb la sufient antelació
per estudiar els expedients que s'anaven
a discutir. També parlaren de que s'està
aplicant el "rodillo" del poder, etc.

Jo, com a Regidor, vull fer Obli-
ques una série de coses:

1.- Si bé el Sr. Pizá ve habitual-
ment a l'Ajuntament, el Sr. Rafael
X0meAa només ve a les comissions que
se'l convoca, a les altres hores ni
se'l vou.

2.- -.P,s obligatori que qualsevol
assumpte que vagi a Ple, passi abans
per la Comissió Informativa, i ells
dos són a totes, per tant han pogut
conèixer els assumptes amb suficient
antelació.

Per tant, més valdria que s'estu-
viassin els espectacles a que ens tenen
acostumats i se'n donassin compte que
són representants del poble, és a dir,
part C'un mirall que serveix perquè
els calvianers s'hi mirin, i perquè
ens hl observin la resta de mallorquins..

Manuel Suarez.
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PI E ° L fl iYi
de

normalització

Ilingiiistica

EL REÇL4MEN7 DE NORPI4LI7Z14CI0 

Donada la seva importAncia, ani--
rem publicant el Reglament Municipal
de Normalització Linguística, fent
observar que només ha estat aprovat
inicialment.

• Article 1 •

• Article 30

L'aplicació del present Reglament
no podrá comportar cap tipus de discri-
minació als ciutadans per raó de la
llengua oficial que emprin davant l'Ad-
ministració Municipal.

• Article 4 

Tots els topónims de la Vila de
Calvià i del seu terme municipal tenen
com a (mica forma oficial la catalana.
A aquest efecte, es consideren topó
nims el nom de la vila, el dels barris
o altres nuclis de població concentrada
o ahlacia; el dels carrers, les places
o altres vies públiques; el de les
estacions, les parades o altres denomi-
nacions de les comunicacions urbanes
o interurbanes; el dels torrents, les
muntanyes i altres accidents geografics;
i, en general, qualsevol denominació
que serveixi per indicar un indret
o un espai determinats. La normalit-
zació dels topònims es farà, si s'escau,
d'acord amb el que disposa l'art. 14
de la Llei de Normalització Lingüística.

Les finalitats del present Regla-
ment de Normalització Lingüística són:

1.- Establir el català com la
llengua usual de l'Administració Munici-
pal.

2.- Garantir el dret dels ciuta-
dans d'adreçar-se a l'Ajuntament de
Calvià en qualsevol de les dues llengües
oficials, oralment i/o per escrit,
i el d'obtenir resposta en la llengua
emprada.	 (Continuara) 

1.- El catala és la llengua pró-
pia de la Vila de Calvià.

2.- El catalã i el castellà sent
les liengües oficials de l'Ajuntament
de Calvià.

• Article 2 •

• Article 5 •

1.- Les dependêncies i els serveis
municipals tendran com a únic non ofi-
cial el cataia. Els rètols, els cartells
i els indicadors existents a l'interior
i a l'exterior de les dependències
i dels serveis es redactaran en aquesta
llengua; s'hi podrà afegir la versió
castellana quan l'oficial en sigui
tan diferent que n'impossibiliti la
comprensió als castellanoparlants.

2.- Igualment es redactaran en
catalã totes les inscripcions o reto-
lacions que identifiquin béns de propie-
tat municipal tais com immobles, vehi-
cles, maquinaria i utillatge.
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- Ei paopea 17 de deAemgae feJscoia
d'4duit,5 ceiegaaad u paatia de LeA
18 hoaeA ia ?S7/1 DE NAD4L, ai ccmai
de Pegueaa. Hi hauad una expoició
de /otogau/ie, i de caateii de L'eco-
ia, d'aLzjzeo caateii4 d'aitae/s e'scoie
d'4cJuLt, i. endeino canteii de Nicana-
gua. 7amgé hi hauad una mcmtaa de CHTN4
DE N4D14L. 4 ia /e.sta hi &Lund

gaii de Bot, a cuaa de ia Banda de
Cuivid i dei gaup de Baii de Bot de

Capdeiid.

4que,sta Eiscoia d'4duitA 	 compta
amg mé,s de 500 aiumneis mataicuiaiA.
/Ìqueto aiumne's ie di ,staigueixen
taiiea.. 210, gaodaat: 133, Ceati/icat:
52, Neoiectoa: 11, 4i/ogetització:
26 i Pot gaoduat: 21. 4queAte xi/ae,s
isupoen un incaement de un 50 % aevecte
de L'any pa,sat. L'edat mitjana
itua entae e& 30 i 35 any-o, ia meitat
home i ia meitut dones.

Aqueta ecoia /ou caeada pen
conveni entae .i'Ajuntament de Caivid,
que a,,oata 4.000.000 pto., L L'INEM L ei
MEC lque.st dannea ha apoatat un pao/eA-
MPI. apoataad 1.200.000 pe o , pen
contaactaa meoL'zeo de taiiea.

Cu/LAO de cataid 

4mg ei /i d'oaientan iota
i'acció cuituaai dei municipi a ift.UV.e/ZA
de i'Eiscoia d'4duit4s, L'Ajuntament
ha incoapoaat a aque la 	  Cuaois
de Cataid pea u 4duits. 4queAtA
/se aeaiitzen amg conveni enine i'4junta-
ment 	 i'Ogaa Cuituaai Baieaa. 4aa
ténen /?l-0 	80 inyscait.

L'4ociació de Ven- "La Viiam
en,s ir/oama - voi in/oamaa tothom-
dei acte4 que paepaaa pen aqueAt

me-s L 12.e.A genen.Són aque4tA:

- yeAta de Ti d'any._ ceiegaaad
a ia Societat en coLiagoaació amg
Radio Caiu-Ló.

- 2eoLa deiA Rei,s.4 ia Societat.
I molí IMP0R7AN7:  totaiment gaatulta,
deixont de tanda ia pant monetdaia
que havia tengut ei danaea any.

- 7amié p,zepaiza i'oaganització
od'aiimaneA pea Sant Segcmtid a L'antiga,
amg una aiimaaa a cada gaA/7-4. o zona
de, pogie.

- PV.A Sant Antoni,paepana una expo-
-Lc-Le, d'animai4.

Si voieu mé's in/oamació,po.sau-vo
en cwitacte amg quaique mengae de i'44VV

0.C.B

L'Ona Cuituaai Baieaa ha concedit

ei paemi Faance4c de Boaja Mai a ia

#74Awciac-ió de Paema Toaana" pen ia
eva ta,sca envea ei cataid.Pea ia

pant que .e.Ah peatoca,voiem agaa2a aque-st
paemi L encoaatjaa tothom pea /eA coda
vegada méA, dis dei no-sine idioma.
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Ei dia 27 dei pazodo me -o todoz
Lo -o integnantez de ia "Azociación Pene
jozep Cafieiiaz" /uimoz invitadoz gent LI-
mente pon Lo -o dinectivoz de ia mi-orna
a una "tonnada" a ia 20 honaz en ia-o
que iiamamoz ia -o "Ezcoiez Veiiez".Tue
manaviiiozo.Se comió hazta zacianze,ze
gegió Lo que ze quizo,:vino,coca-coia,
agua,huto enzaimoda,y zogne todo,ze
con/natennizó,ze aitennó,ze camgianon
imp/te/sione/s con peA/sonaz que ve -o a
menudo, con otnaz que no vez tan a menudo
y con otnaz que nunca hagiaz vi-oto
peno que en ezta noche do guiianguenia
y /natennidad,panecia que ia -o conociaz
de toda ia vida."ZI qui no iz guapo
a- xe?"

y pana coiogn,pana nematan una
veiada tan eztupenda,unoz pocoz integnan
tez de ia ganda de mózica,ni conto-o
ni peAezow/s,cogie/lon zaz inztAamentoz
(aigunoz inciuzo "zopiagan" en Loi)
que no enan zuyoz hagituaiez),y noz
ortganiza/zon un Paiie a ia antigua u-sanza
pazodogiez,aigón vaiz,ioz pajanitoz,(a
ezta pio7a zi que Le demoztnanon quenen-
cia),y hazta "lia)) de got".De vez en
cuando hazta 'se pefuni.tian ei Lujo de
deza/inan,io que hacia móz /amiiian,metz
nueztna ,aqueiia actuación.Y no digamoz
dei dinecton,en Pep,haciendo vingueniaz
en ia gatenia.Ena do ven aqueiioz atue.

-Lo-o y aeaeiaz con zuz canaz,aqueiioz
papóz y mamóz,zin canaz,ciano, y aigunaz
jovencitaz,pocaz,moviendo zuz ezqueietoz
ai /son de ia impnovizada oAquez.tu.Como
ya digo,/ue manaviiiozo. Ez pon ezo
que quieno dan ia -o gnaciaz a qui
o quienez tuvienon ia geniai idea d
ezta neunión y pediniez que ze /zeiteA
en eiia,puez un auto de ezpancimiento
y zana aiegnia nunca eztó de  má-o.

gnaciaz.

r7ozi Suónez 

EN POR74D4 

Dinz ia tnadició que envoita aqueztz
dannenz diez de L' any no podem ogiidan-
noz de Lez tant nepnezentativez "neuiez"

fez neuiez -'ón de paPen,netaiiade's
a md,nonmaiment Otta de mongez o do
Zecniztanz iiecz.Nonmaiment nepaezentan
diga,;_xoz geomitnicz,/ionaiz 	 /inz
i tot annigen a dun ezcenez L /igui o .
Le-s neuiez mo antiguez enen moit °donna
lez amg anagecz 	 zignez hendidicz
o amg in-oigniez pndpiez deiz ondnez
neiigiozoz.

Se coi.ioquen ei dia de ia vigiiia
le Nadai de Leo Liantiez 41 zaiomonz.
De ia iidntia pnincipai pengen tante -o
noviez gnozzez L petitez com zetmanez
diez zepanen Nadai de Quanezma.

Ez neconda que /a temp's z'impnimien
umg textz genenaiment en venz i, donat
ei zeu to de pnegdnia,z'anomenaven
zupiicacionz.

Aganz de zen de papen,iez neuiez
cinen ,ezzeA de /anina enzucnodez.lina
coada ten piena d'eliez z'extenia ai
iiang de i'ezgiizia i eau coi.iocada
le tai manena que ia Sigii.ia,una vegada
acag de cantan aiió de : "Li jonn dei
judici...",taiiava amg i'ezpaza aqueii
1ii que aguantava Le -o neuiez aqueztez
ca-Len clamant ia gent.Imaginau-voz quina
aulia!.

4 aitnez ezgiiziez aixe ez /eia
I'aVna /onma:Ei /41 que aguantava
Le-o neuiez gaixava /inz davant ia ¿zona
lavaii d'aquezt en/iioi ez coi.iocava
una petita coca.4i /inai de L'himne
La Sigii.ia taiiava Pi 4), peno' aquezta
openació L'havia de /en amg moit d'ez-
¡meat penqui eiz ezcoianz eztaven dava))
La tizona ezpenant .toiz iiipoiz aqueztz
moment, pen zin an caz caia de Lez
man-o ia coca.

"Sigii.ia atenta za coca
que no Vezcap de zez manz,
que agaix hi ha eiz ezcoianz
que gaden un pam de goca."

C41?17E LOPEZ
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G-L'EQUIP DE
G-RECURSOS

Our ES L'EQUIP DE REOIRSOS? 

peA COAMG López

Hem enineviztat aLo componentA
de i'equip de AeCUA.04 de Caivid annei
de ia pne,sentació de ia neviAta EN7ORN
que puAiica ei noAtne Ajuntament
que t',ucta de temez medi-amAientai,i
a ia que 'equip aponta un tneiail
d'educació medi-amAienta , que cona
de tn.. ,A itinenaniA pen a /en ami eiz
eAcoiaizA o ami attAPA gnupz de penzonez.

7ant v_n Bantomeu Dancei6conegut
geo'giza L cateedndtic de ia /acuitat
de /iicmo/ia i iietne,s de Ciutat que
/a ei pndieg,com i'e/scniptonBLQJ Nezqui
da,qte /eu ia pnei)entació de ia nevizia
a Ca'n Vengen ei pa,sisal meio de NovemAne,
poisei a un niveii detacat a i'equip
pen ia /seva Lona /eina demo4tnada ami
aque tnegaii pen aixd que ia
nevii!ta VEIN47S poi donan a coniè.ixen
aio noistnez iectonz aqueAt gnup de
penzonez.

E..e hi demanam que enz contin qui
isón,com va nZeA ei gnup,quin's zón
eiA /3,..u/s otjectiuis,penqu)è han eAcnit
a EN7ORN,quinz aitne tneAaiiz /an,...I
aquj ho teniu.

L'equip de necun,so etc2 integnat
pen nu oLiteo que /an /eina cLLmo Leio
ezcoie dei 7enme.En un pnimen moment
agnupava a Metne's de Caivid,Paima
Nova Santa Ponça. Venia a /en Leio
/uncionA d'un Cente de necunisois on
hi haguiz apane/Lo m. mateniai d' -o
comU pen tote/5 Leis e/scoie.Né tand
ez va clecantan méis cup a ia con/ecció
de mateniai pen i'enAeng.-flu e2A

Socia/4 ai 7enme.

Va aeLx . A dunant ei cu it-o 85/86
juntament ami aitne4 mmacnodepantamentis"
anomenat-5 aixi pen an una ia-oca integna
dona de tote Le-o eco/eis dei 7eAme,en
ei/3 di/eAentA cam/2.6 on tnegaiia coda
e/scoia nonmaiment pei ea vent: depanta-
ment de Liengua,SociaLs-Natunaiii,Matemd-
tiquez,Saiut,Onientació...

L'idea zonti a pantin d'una xennoda
amt ei Autie pen intentan uni/ican
com ja hem dit ogan/s,cniteni itecun/soz

aix-í apno/itan milion ei pne,mupozt
deistinat anua/meni pen i'Ajuntament
a Leio ezcoie4. •

L'equip comença a Ancionan ja
de deA6 ei cu it-o paz-oat ami gitan wnpne

a pan pant eva quan /3'entemeAen que
/'Ajuntament no elo hi otongava cap

p)zez,supot pen començan a /en /eina
aixi com zi ho /enen ami ei °MUGAU °
de Pize-ecoian L ei de Caia/ri.

Començanen u /en /eina ,soAne topoio-
gia mateniai audiovi4uai,pend pei
novemAne,i'Ajuntament a taaviz de 
N'Eduand Cdzan elo hi va /en ia pnopo,sta
d'un tnetaii zoAne Edvcació medi-amAien-
tai que havia d'eAtan eatnegat pei
genen m. que havia de tenin com a única
Limitació una ampiitud conc-teia.

Senze ion-Lit cap expenieincia pnèvia
d'aqueAt tipuz de /eina,vanen començan
a /e4 un paneii de /sontideis pei Tenme,e
va conAuitan un poc de tiogna/ia ,senze

tAoLut miz que quaique idea.Ez va pen-san
en /el un -i quanA itinenaniA,concnetament
do-s de natuna i un de deistnucció de
naiuua. Lo començd a /en mateniai audiovi

ez dividinen elo itinenaniis
pen etudian-ioz L nedactan-/om.

Erm diuen que éA un tnetali moit
Aimp;e que encana que n'etan
onguiiozois cneuen que no hi ha pen
u tart, com diuen.

Com a anerdota d'aquet tAeAaii
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2,24 diven que ei gatinet de pAem'sa
de 'Ajuntament no ei hi acepta ei
mapa que odjuntaven ai itineAaAi de
ia de.stAucci6 peA "iisiseA poc

enis pAeguen que com ja vaAen ananciaA
a dit lepaAtament que /aAien,ei hi
putiiquem din's ia notita Aeviista,i
noitum ¿'Loam opotti inciouAe-ho a
aque.sta entaevita.7amté en's diuen
en pia de tAoliza,que a ia pAexima AeviAta

eAr2 mo Aeaiiista ja que efstaAa
deistzu:ida ia natuAa.Com a isuggeAiment
/an qae no tan w.b	 neceimaAi que
i'4jantament o qui isigui /ac-Ln mottes
putficacion's -sino que	 necewAi que
ia gent	 iiege4qui.

Eistan content's d'haveA /et aquet
tAetaii AemaAquen peA oL un ca-s
hi ha quaicú que ti ia mo-oca 'Le./La
i'oAelia,que 'ha /et a hoAeA /oAa
eina entAe aitAeis co-seis detut a ia

nAemaAa de temp's i e's queixen peAqui
Lelo ,J..otizAA que i'Ajutament va deAtinaA
a coda aAticuiiista de ia Aeviista,no
han vit encana cap "duAo".

En-6 comenten que teiten noticieis
le. que e,std en venda ana poeim4i6
Le ia . _-ona isuggeAeixen que ei colo/6
l'una La/sea cap a ia concienciació

Aepecte peA ia natuAa eA.ia ia
cAeaci6 d'una gAanja ecoia on eiis
noisiAeis ecoiaA,s,que en tenen moit
noca ,:dea aquet iema,pogueimin
maA pen eiia peAiddicament

que 10/3 diAigida,-NataAaiment!-,pei's
nemtAeis de i' equip.

Pen tiILth xeAAam un poc dei's pAojec-
te's 212A diven que actuaiment eistan
tAetaiiant en ia con/ecci6 d'un eAtodi
nen ai CEP ",ligAicuituAa de Caivid"
:onista d'apecte's gisicis,tipuis de conAeu
eistudi de lei po4iseisisionis,izigim de
ti.nença de ia pAopietat,potiació activa

aixi5 amt una apiicació
liddctica a i'eiscoia.

la pen deispediA-no's,nomi's /aAem
isoAti...A de i'anonimat a i'equip /oAmat
pen:

1	 3	 4
David-Bat&	 86/7 Santa P.
02 1.ngei "NAP_Z	 deA de 84/85 P.N.
tnan: oco NaVaAAO Tii.
Do!Lid Vives	 Soc.
Ramona guiilem Prit.
M2 1 ai4a Sono/la
Pep Ratio	 Soc. SP. -
Antoni BaiLeAteA "
Neos Paiscvai	 Mat. de's 

de 85/86

Ei,peAança SeAAano "
le6t1	 Soc. deis de 86/8 7

Magdalena kiodavete	 CUA/o 86/87

Notei:
Nom -L LLLnaLgeo.

3.- Anj,i que /a que is-3n ai Len-ne cL. Cai-
via cum a metAeis.
4.- ,Ç5co.ç2 OA ,ean
P.N.: Faima Nova.
S.P.: Santa Ponça.

1
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cPeMAJIS
de Ca illOqf

Lg U0cRg'-A
P.Rutio

RecoNençaaem et /LI que deixdnem
ja /a temm, paalant de la impoatdncia
que ti ta maA pen a -ta noistna hitdaia,
4, concaetament pea a Za ipoca dauaada
de, Regne de Mattoaca, en que eA diu
que hi havia 300 va -Lixe-Ito, a la notaa
tenaa, guz e dedicaven a, COMGAÇ de
me/wade/Lie/5 padpie o d'attae's lloc,

que enaiquien at's mattoaquin,o que
dedicaven. La caii341, pead, a/la-ad

41 'se va /ea g/Loima amt et deco-
taiment d'Amia4ca 4. ia conegrient piadua
d'impoatdncia del COMLAÇ de ta Nedite-
nAdnia, .1 u ml-i amt et caeixement de
ta pinatea4a tuaca.

•

¿In e-LYs ton-o temm pen at COMGAÇ

mattoaqui eA /eia una /oata compitincia
a Catalunya, peaqui notite4 avant-

o/enien Ze.o mateixeA me/wade/Lie/3
que Catatunga 	 at's ma,teixo tloc.
Nattoaca tenia cenat)s pea tote tande.-o,
que exeacien juai4dicció 	 otae et's
wattoaquinis que hatitdven a aquet-t
ttoc6 de t'eAtnangea. 	 mattoaquin
come/:.ciaven epeciatment amt et noad
l'4/nica. D'attae,5 pont amt 	 que
comeaciaven e-ti .notne,5 avantpaisisat
enen Baacetona, 4 deaspai's Vatincia,
ta co-La d'panya daat, Caztetta,
%a-fugal, Any/ate/Lau, ?lande,
Itexandaia, Con/stantinotte i /in's i
LoA tes CandaieA.

Nattonca expoatava oti, vi, /le-
yum, ,igue-Js equeA, /onmatge, aA11.0,

-24 -1/u1 ,satoda, pega, 2,-411a, cena,
6eu, Uana, dnalm, quitad,. w/nz, cote),
mmeó, v4d/Le 	 ata_te. Un ton negoJ34
eo/Lea el e/sclau,s de ''6t 	 cíe-! Noad
1 1 4/nica.

D'altae paoducte4s que no eaen
Le /a tea/La tonen: Rtat, ceneat,3, epi-
14.eA L /toga.

Nattoaca impoatava Ilana, Lett's
Le twce, petl, metalts, e4picie.s,
zanc3J5, cena, e,sc-tauJo i &tat.

Le-o tanque malloaquine/3 de t'ipoca
vten LtaatA (petite4), teny's (tonatge
2itjd), coqueis (gitan tonatge). 7amti
Ltititzava gate-neo, que eaen emtaaca-
--ion-s de gue/Laa, que tamti ,s'empaaven
?en at COMEJW. La fonça impubsoaa ena

vent, ajudat, en ie's mi6 gitan pet
det,s eActau, 	 de,4 condemnat

,ea ta juticia (gateoW.
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Joan Rubio i Biela Quetgles

Aquesta vegada ens encaminam cap
a Ca Na Cuc6,just enmig del carrer
a ca En Bernat Pereta,per continuar
amb les nostres visites a les personali-
tats dels voltants,la rebuda amable,com
sempre,a les faldes d'una acollidora
camilla.

Com és un home jove,té molt present
totes les etapes de la seva vida,amb
multitud de detalls,dates i noms,i
per afavorir l'entrevista va començar
xerrant per ordre de nin a adult
fins ara.
. . Nat el 1.925 i germa d'en Toni(ja
mort),en Guiem(que ha sortit ja a agues-
tes xerrades) i en Benet(que no estarà
molt a sortir-hi).Ens va fer notar
que des de el germà gran al 2on. hi
havien 8 anys,e1 mateix que del 2on.
al 3er i d'aquest a ell (que és el
més jove) 18 messos,i això era per
la raó de que son pare era cuiner d'un
vaixell que navegava per Centre i Sud-
Amèrica i estava aquest temps (8 anys)
a tornar a casa,fins que per diabetis
va haver de deixar-ho (aixf varen nèixer
els dos menuts més espesos).Son pare,que
mori quan ell (En Bernat),tenia 9 anys-
quan va tornar d'Amèrica va fer de
municipal del poble i com que el sou
era mes bé infim,la Sociedad de socorros
matuos,li passava una ajuda adicional.
També,i per acabar en son pare,cosia
veles,veletons i feia graneres.

La mare d'en Bernat nomia Petra,i
aix5 ho remarca ell,ja que el seu malnom
("Pereta") és d'una mala interpretació,
ja que era en tot cas Bernat Petreta
i no Pereta,com fins al final dels
seus dies no li quedarA més remei que
dur per millor conèixer-lo.

Repassat l'ascendência,seguim les
primeres passes d'En Bernat per l'escola
amb el Sen Joan Alcover,molt bon mestre,
que tenia en gran estima als seus alum-
nes i els hi demostrava molts d'anys
desprès de no tenir-lo quan el trobaven
per Ciutat passejant.

El 1.937 amb 12 anys,a fer de por-
queret a Tora.L'amo era el Sen Toni
de Sa Roca Llisa, i desprès d'indiotes,
ja que als porcs els hi pegà una malal-
tia que es moriren tots.E1 sou: 4 duros
a la setmana.

D'aila a Son Boronat de missatge
per guanyar-ne 12 duros.(E1 missatge
és una categoria més que de porqueret,i
les labors són totes les del camp).
Tenia 14 anys.

Al 16 el reclamen altre pic a Torà
per 18 duros.També a Bendinat per tragi-
nar garrofes.

Com a bon jugador de fabol,fitxa
per Cal Sen Melaro,per cuidar-se de
les finques i fer de carreter.Cosa
que li proporcionà el nou destí a Cas
Garriguer com a carreter professional.
(Aixecant-se a les 3 de la matinada
per poder fer dos viatges,un a la guixe-
ria de Palma Nova i un altre a Ciutat).

Arriban a la meitat del relate,amb
la cridada a files.A Infanteria,a fer
d'assistent,desprès de deixar fugir,cons
cientment l'oportunitat de fer-se mili-
tar de carrera.



Va estar d'assistent amb un coronel.
Un bon dia entre 1947 i 1948,quan es
disposava a servir el dinar,va notar
que la lAmpara es movia,va deixar la
font de sopa a la taula i es va beure
les ganes de fotre el camp (com diuen
els baleàrics continentals) per no
retgirar a la familia.Va èsser un terra-
trèmol.

La milicia li va permetre assistir
a proves de tir a Toledo,com a - bon
esportista destacat.En va menjar de
corter 30 messos,10 dies i algunes
hores.(No vos he dit que té una gran
memòria!).

Sono eren els de la seva quinta:
En Toni Terrasa,En Joan Poi (tot dos
en pau descansin),En Toni Mascar6,En
Julià Bujosa,En Pep de ses Planes,En
Joan Revasco i En Toni de N'Eulari.

Quan definitivament deixà el color
caqui,ja festejava,es posa de carreter,i
al poc de picapedrer i poc desprès
a l'hotel de Cala Fornells de pinxe.
(Quina carrera!).

Poc mes tard romp el seu contacte
amb Mallorca i se'n va a Catalunya
a fer de pagés i ajudar a l'escorxador.
Hi està cinc anys i torna casat.

Quan es reintegra a l'Illa,s'afica
de cap a l'hosteleria,en l'especialitat
de cuiner :Hotel AtlAntic,Aeroport,Club
NAutic de Palma,Restaurant Criollo,Mo-
tels.Un hotelet de S'Arenal (on a més
de cuiner va guanyar qualque concurs
de ball),Lido de Camp de Mar i on va
penjar el cullerot,a1 Restaurant des
Coll des Pi,a Estellencs.

La retirada és deguda a la malaltia
de cor que el limita en esforços i
no passar-se en el menjar. Troba que
aquesta malaltia li ve de familia,idò
ascendents i germans seus han tengut
coses semblants.I com una mala ombra,la
viscera més apreciada del cos,i tan
mentada en històries d'amor,e1 perse-
gueix per on se vulla,ide) la seva prime-
ra dona en va morir precisament.

Però,passem altre pic a vida i recordem
a n'En Bernat correguent en bicicleta,
així mateix va fer 2 campionats de
Balears i un gran premi Firestone,per
rig ser un professional,ni tenir la
preparació que aquest esport demanda.La
bicicleta d'onze quilos tenia unes
rodes de fusta,comprades a n'En Joanito
Bover (germA del gran Miguel Boyer).

Com a qualsevol bon cuiner,a ca
seva la seva dona no el deixa ni piular
a la cuina,id6 Na Francisca (Pont d'In-
quera),imposa les seves tècniques sense
tenir un curriculum tan brillant com
el seu home.I aim) no es discuteix.

Tornat ja al final de l'entrevista,
xerram de la seva pasió per la miisica,
pers en aspecte passiu,d'espectador,i
de la bona veu de Na Francisca (també
li ve de familia),que a Na Margalida
de Cas Pines,més d'un pic se li va
anar el dia escoltant en lloc de fer
la bugada.

La darrera:i,vos heu fixat amb l'as-
pecte de "Don Juan" d'una de les fotos?
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PARTICPACIO EDUCATIVA I 

ESCOLA ACTIVA DE PARES 

"M'agradaria anar
a. l'escola -va dir la mare-
A una escola on es pogués
aprendre a viure les coses
de cada dia".

Els passats dies 13, 14 i 15 de
Novembre la CEAPA (Confederació Española
de Asociaciones de Padres de Alumnos)
organitzà les les. Jornades d'Escoles
de Pares.

Assistiren representants de FAPA(s)
(federació d'APAs), APA(s) i altres
professionals interessats en el tema.

L'objectiu fonamental de les Jorna-
des era revisar les experiències que
és duen a terme amb la intenció d'uni-
ficar criteris metodològics, de contin-
guts, aplicació i objectius en l'orga-
nització i funcionament de les Escoles
de Pares.

Recentment a una reunió de presi-
dents/es d'APA(s) dels centres de Cal-
via, convocada pel Regidor de Cultura,
l'Equip PsicopedaOgic, del qual som
membre, llançà la idea d'organitzar
una Escola de Pares. Els assistents
mostraren gran interés per la proposta
considerant la necessitat d'elaborar
,un programa de formació de pares.

L'organització de les Jornades
ens venia perfecte per aclarir idees
i recollir experiències. A tal efecte
i convidada per la FAPA de Balears
hi vaig assistir.

Exposaré a continuació, breument,
les conclusions de les Jornades, desta-
cant aquells punts que ens ajudin a
clarificar el tema. Esper que us resulti
suficientment engrescador i us animi
a coldaborar en aquest projecte.

- Qué s'entén per Escola de Pares
o Formació de Pares?

L'EscolE de Pares és, en general,
un instrument de les APA(s) per contri-
buir a l'autoformació dels pares en
la participació, en la gestió educativa
i en l'educació dels fills.

Com veis ro es tracta que tornem
anar acostureta.

Som conscients que els pares no
sempre estan preparats per orientar
els seus fills. Hi ha excepcions, però
el que és més corrent és que no sapiguen
com fer-ho.

Tots els pares fan plans quan
reben el seu infant, però no sempre
es discuteix com ha de ser el seu com-
portament front al nin/a. Per aixó,
es fa necessari establir canals i plans
de formació creant l'espai idoni que
permeti el debat, l'intercanvi d'expe-
riències, l'autocrítica de les pròpies
estratègies educatives i l'aprenentatge
de técniques per afrontar els problemes
específics de conducta.

Per altra banda, la participació
dels pares ha estat sempre un tema
de debat a l'escola. Es fàcil trobar
opinions diverses entre seguidors de
les mateixes l'inies pedagògiques.
en parlar d'Escola s'ha dit que la
participació, compromis i esforç de
tots els estaments que hi intervenen
han de corriergir en la seva bona marxa.
Els pares formen part, amb ple dret,
de la comuaitat educativa, i, sense
la seva pa7ticipació és molt dificil
que l'escola asumeixi amb eficAcia
la formauLó i educació dels infants.

En definitiva, 	 quins objectius
es proposen les Escoles de Pares?

- Augmentar la integració 'dels



pares a l'escola. Formar els pares
perquè participin eficaçment en la
gestió dels centres i en el moviment
associatiu (consell escolar, gestió
d'APA.), istablint canals de col.labora-
ció familia-escola.

- Perfeccionar la formació dels
pares quant a l'educació dels seus
fins,

- Sensibilitzar els pares per
tal que assumeixin la seva funció
d'agents educatius.

- Propiciar 	 una actualització
del rol educatiu dels pares en relació
amb els fills.

Quins temes poden tractar les 
Escoles de Pares? 

Els possibles temes a desenvolupar
dependran dels interessos i necessitats
dels pares i dels que organitzin les
activitats de formació, seleccionant
aquells que siguin més vitals i moti-
vadors.

Bàsicament 	 podríem classificar-
los en tres grans blocs:

7.- 7oAmació de-1.5 paAez en /telac.i.e.
am& Veducacik; detz /illz.

- Els càstigs i els premis.
- Autoritat i disciplina.
- Joc i joguines.
- Les vacacions.
- Els hAbits d'estudi.
- La familia i l'escola.
- Educació sexual.
- La televisió.
- La lectura.
- Etc.

2.- 7oilma.2-à6 del/3 pcmez itepae,sen-
i_anbs en ei Conisete 6,3coiaA.

- Legislació educativa.
- FuncioEament de l'escol_.

- El projecte educatiu.
- El Reglament de Règim Intern.
- La reforma de l'ensenyament.
- Etc.

3.- To/unac.i.0 de iez A.In.fez d' 4P4.
en ia gez-tiO do i'aimociac4:16.

- ImportLncia de l'APA en el movi-
ment associatiu.

- Requisits que ha de tenir un
APA.

- Els estatuts.
- Les assamblees.
- Tècniqles per promoure la parti-

cipació dels pares dins l'escola.
- Canals ch. comunicació amb el

teixit so.:ial del barri i l'entorn.

La metodologia més adient per
reballar aquests temes, un cop avaluades
les exper ._&ncies i els seus resultats,
és la que dermeti la participació acti-
va dels pa.7es..

El treball en petits grups de
discusió i la utilització de tècniques
de dinâmica grupal és ei tipus d'orga-
nització que ofereix majors garanties
d'èxit.

Els fonaments teòrics i metodolò-
gics ja els tenim, només cal idear
l'estrucr_ura de funcionament d'aquesta
Escola i animar la participació dels
pares per tal que aquest projecte es
converteixi en un espai d'encontre,
de discusió i d'aprenentatge.

Per això lecessitam:
- Uns promptors: les APAs.
- Uns coordinadors: l'Equip Psico-

pedaegic i el Departament de Dinàmica
Educativa, de propera creació.

- Uns finaaciadors que ens dotin*
de recursos econòmics i humans: les
pròpies APAs, l'Ajuntament, la FAPA
de les Balears i el Ministeri d'Educa-
ció (CEP, SOAPA).

I sobreto: molta gent entusiasta
per encalentir l'ambient.

Dolors Talens.
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Tradicions

Ei cicie matinal de Nadu' enmaacat
dinz ei conYexte natuaai ogaaca den
ia Inmaculada a Reiz,pazzant pea Santa
Liticia,Sant Ezteve,eiz Sant Innocen.tz

4nyz Nou.
Ei paz de ia tandoa a i'hivean

ez doaa amg i'aaaigoda doi zoiztici
d'hivean que éz ia minima aiçada deiz
zoi en ei z,enit.4quezt /et com pi
cL d'eztiu ,ei 24 de jany,odquiaeix
en moitez cLvIzacLon, L cuituaez
una gaan impoatancia aituai L ceaimoniai
zogaetot a lez zocietatz de tipuz agaaai

aamadea.
Quan aaaiga i'hivean,iez taque -o

dei camp ja zón acogadez,éz un tempz
de aecoiiiment: vida /amiiiaa,de vet. ia-
dez a ia voaa dei /oc i tempz pea dedi-
Caa-ze a /ea /einez a caza.

L'aniecedent diaecte dol cicie
de Nadai zeaien iez "SaYoanoiz" aomanez,
/eztez cetegaudez en honoa a Sataan,déa
de i'agunddncia de ia /eiicitat.
Re/eaent a aquezt oaigen,ei caiztianizme
davant ia impozzigiiitat d'eztiapaa
le-i zevez pao/undez aaaeiz,va °pica
pea aeconveatia ia /ezia pagana doi
"Nataiiz Invicti";aixi,ei naixement
de i' Invicte Soi,encaanat en ia /iguaa
de i'empeaodoa i de iez "Satuanaiz"
que ez ceietaava ei 24 de dozemtae
ze'i va /ea coincidia a paatia dei
zegie IV, ama ei naixement dei Mezziez.
No ogzant,encaaa podem taogaa aigunez
zupeavivenciez anceztaaiz.

AmA ei tempz,iez /e.tez nací aienquez
z 'han analt enaiquint paogaezivament
Li incoapoaant ana zéaie de coztamz
que /an que ziguin ana do le -o /eztez
mo -tiquez en ei noztae paiz,cai dezta-
caa:iez P.Aez,ie,s ai/ez,ei
P/aLin.ez,ei menjaa /amiiiaa,iez innocenta
dez,ei aam do cap d'any,i'home dei-o
nazzoz,ia vigiiia i ia diada deiz Re-Lo,
el-o pezzegaez cazoianz viventz,...

Lez /qAte4 nadalenquez zón de caadc-
Left /amiiiaa comunitaai que a i'actua-
iitat hi ha que inteapaetaa com una
/eztivitat ogeata a toto eiz homez
Li zimgoiitzodoaa de valon-o com ia /aa-
teanitat,i'unió,ia zoiidaaitat...De
-tOteh maneaez,no ez pot otiidaa ei
zeu oaigen Lb: gat a ia Nataaa,ni le-i
connoixicionz comeaciaiz Li conzumiztez
que ia zocietat actuai ii ha impozat.
I tampoc ogiideu que ia inztai.iació
de i'aagae de nodal no éz an /et taadi-
cionai dinz ia noztaa cuituaa que
eztd gé incoapoaaa-ho zi aixe no enz
/a peadae ia no-ma pad pia identitat,
iiegiu:inztai.iació doi tetiem,a ia
vegada que no zeavezqui tampoc pen
convent-La-noz en depaedodoaz d'a-ii.-ne -o,
aecoadau d'aconzeguia-ne an amg aaneiz
que dezpaléz podaem inztai.iaa ai no-Lee
jaadi o de que zigui noméz una aaanca,
encana que hi ha aitaez mol-tez a/IRA/La-

Bonez /eztez Lon any!

CRIME L. 
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La paova impoaiani.
de Naiioaca, din de ia aseva caiegoaia
ja aeconeguda com una de ie4 mias impoa-
iants dei món: Ei noastae maaath6
de Caivia tingui tioc ei paamai diumenge
13 de deemAae, amg un èxii ioiai de
oaganitzac4.6 paaiicipació.

Le oagamazadoaas: Ei Regidoa
de Easpoai, X4.1co Muiei, eias aseu
coi.ioeoaodoa: oí Luias Mulloz laume
7homaas ienen i'enhoaatona i i'adm4laac416
dei món dei rie  poni L noasaitaeas en-s
voiem asumaa de-a d'aquealteas pag-Z.ne,
com un petd. homenaige a ia zeva gaan
taca.

La paaticipac4:6 /ou de mi.'s de
1.000 atieie,3, deias quai aaaig.aaen
a ia meia arias 600, deaspaiA dei-a 42
k4liemetize '1241co" coaaeguL6 pea iez
noasiaeas

Ei guanyadoa d'enguany va /5e2
un easpanyoi: Ricaado Aiguacii. Enhoaao-
na a ei amL4. Ei tempo que
/ou 2 hones, 20 m4Inuias 4: 5 oegono.
Ei asegon va zea ei guanyadoa de i'any
paamat, ei poiac Pawei Loaenz, i
ieacea en loasiLuLogii.

EL RESPONSABLE MAXIM DEL IlAgNE 4CON-
7EIXEMEN7

JALATLA90 6
iv

EL MAR471-10 C0S74 DE CALVIA
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OPINIONS 

L'altre dia em comentaren que des
de les eleccions passades,la revista
s'havia polititzat i que ja no feia
les critiques a l'Ajuntament.

No vull fer una nota diguent que
les hem fetes,pero m'agradaria que
pugul aclarir a la gent que cregui
la mateixa afirmació.

El primer punt és que la revista
com el seu mateix títol diu,és "informa-
tiva i cultural".Exposam el que hi
ha i cadascú treu el que vol.

Segon,les critiques les hem fetes
quan ha estat menester i el tema ho
requeria.Altra cosa són les critiques
que hagin pogut fer els col.laboradors
exposant el seu punt de vista d'un
determinat tema, sense que aix(5 volgués
dir qUe era la revista qui tenia aquell
punt de vista.

*XA
Tercer.L'Ajuntament,degut a les

eleccions i els seus resultats,s'ha
constituit,llevat l'agost,fa uns quatre
messos,no arriba.Com a tots els governs,
al municipal també se li ha de donar
un pla9 de rodatge.

Quart.Cada persona té un sistçma
de valors, i aquest no té perquèser
igual al dels altres.Una actuació que
per jo pugui estar bé,per una altra
persona pot èsser un desastre.Una criti
ca forta la farem quan el tema ho demani
i hagi unanimitat popular.

Cinquè.De moment,baix el meu punt
de vista,no ho han fet malament.Les
obres començades continuen,s'ha posat
en marxa el Consell Económic i Social,i
pot ser el més.important,perquè feia
anys que es demanava,un Institut de
BUP.

Sis.Però també hi ha coses que
no funcionen i de les .que es poden
demanar explicacions.Per.exemple:

passa amb la policia?
¿Què fa l'oposició,que cadascú vota

el' que vol dins el mateix partit?
¿Qur fa un regidor a un sopar (o

dinar) de la policianVol ingressar
en el cos?

Hi ha més coses d'aquest tipus,però
el poder fer una informació completa

sèria demanaria una dedicació completa
les 24 hores.

Set. Com que la revista és oberta
i mai s'ha censurat res a ningú.Tothom
que vulgui expressar la seva opinió
pot escriure i el seu article serà
publicatX6nic que es demana és el
mateix que als altres diaris:el seu
nom,adressa i DNI. Si vol sortir amb
seudemim ho diu i no publicam el seu
nom. Per aix6,si qualcii té res a dir,en-
cara que no sigui una critica a ningú,
pot i'.?sser una informació,un article
de cr?..ació,etc.,ja sap que té la revista
oberta, i quan nosaltres tenguem que
fer una critica,la farem.

VEÏNATS 

TS



QUE PODEM LLEGIR? 

"Constituía un placer espe-
cial ver las cosas consumidas,
ver los objetos ennegrecidos y
cambiado. Con la punta de bronce
del soplete en sus puños, con
aquella gigantesca serpiente escu-
piendo su petróleo venenoso sobre
el mundo, la sangre le latia en
la. cabeza y sus manos eran las
de un fantástico director tocando
todas las !;infonias del fuego y
de las llamas para destruir los
guiñapos y ruinas de la Historia".

Així comença un dels millors
libres de ciència ficció que s'han
escrit: Fahrenheit 451 de Ray Brad-
bury.

Ens trobam sota una dictadura
que pretán acabar amb tota la cultu-
ra. Una de les formes és eliminant
tots els vestigis de cultures passa-
des: els 1:_ibres. Tristement, agues-
ta histària de ficció futurista
és en realitat una història autènti-
ca del pas3at de molts paTsos (com
el nostre, per exemple).

Hi ha que obligar a la gent
que perdi els seus recors, per()
"cada generación habrá rnaá gente
que recuerde".

El podreu trobar a qualsevol
editorial per unes 700 N.

Per si vos dóna temps, vos
diré que a la Casa de Cultura de
Magaluf el proper dia 18 es projec-
tarà aquesta pel.lícula.

Biel G. MArquez. 

25AAI s_111.-.1.1 	 .1 _AZ • 1,AZ .

Un,que és observador un poc massa,
vaig reparar a una dona que estava
passejant amb el seu canet negre,fins
aqui tot normal,però en quan els cotxes
em permeteren contemplar l'escena com-
plerEa vaig rebre l'impacte d'un venda-
val. A l'hermosa criatura,com a brot
noven,li sortia una branca verdosa
del mateix rodet:el cul.

Tot aix(3,em fa cabilar,ja que som
del parer que les coses no es produeixen
per casualitat,sinó que contenen un
missatge,més o manco amagat.

Aquella velleta,que portava el
millor amic de l'home a passejar,e1
va premiar,per l'amistat tan grossa,amb
un ramet plantificat on més sensible
i ver jo és el cos. I el ca,l'animaló,ana
va com de puntetes per que tan apreciat
trofeu es sentis tan a gust com el
seu receptor s'hi trobava.

Són coses a imitar.
Quan qualque amic en tregui d'un

mal pas,com a millor agraIment,
regalaré una poncella de la flor de
temporada,perquè se la pengi als darre-
res,em sentiré doblement satisfet.

Si qualcú em salva la vida,e1 regal
ser en proporció,i l'amistat o serà
eterna portant-li un cossiolet garridó
de fulla perenne, perquè el sembri
a on comença la claveguera.

El matis del plantell anirà sempre
junt amb el grau d'amistat:un veTnat- -
un poc de gespa;un germA-un gerani;mon
pare-un cArritx(és que té morenes);un
acreedor-una figa (però de moro);i
una amiga entranyable-un ravanet.

I ja per finiquitar la teoria si
vull ignorar a qualcú,li enviaré una
tarja adornada amb una girlanda que
digui, precedint a la signatura,que
"es posi un dit dins el cul i l'altre
a l'orella" perquè no es senti molt dis-
criminat.

.Pere de sa Cullera 
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Son muy míseros, sus vecinos,
y su comida ordinaria son habas. En
costumbres, y trato no se diferencian
de los demás.                

ieZtVegile: J1`.. e
e

P.Ploaey

4AU paAla i'aiatoia,i toiA entenen
ig eve paaouieA,aetaonani. din 	
Ap4 com i'oaacid .dvendae davaii
ia cdpuia de ia mequida majoA de Oom,on
eAsi.d enieaAoda Tdlima,ia /iiia dei
Pao/eta:

"4vui,ai puni de migdia,'/ia aepao-
i'e/emade,s dei dia gotLói de

ia Baialla dei Camii,devoaa BaAaa,a
i 'any 34 de i'Hegiaa,quan ei no4tae
veneizai 4ii eA va en/AontaA a ieys Lacpe
dei cdomincdieA 4unniteA,diaiyit
pea i'in/ame Pluawiya.Eiis eaen
moiLi menys,pear; eiA dond ia vieteaia
ei podea mdyic d'aqueta eJspaw,que
un ,g-AU-LX0i. havia /et pea a 4ii,/onent
am& ei mel all una equeada de ia Xa' £a,
po/4 dei Sinai i deveízo LocLnA d'ai-
L'Eo pvdAeis isayaodeis caiyude dei cei
a di/eaent's 1-/oc epoqueA.

" 4m& aqueisid aama,	 paonunciant
ei moi	 que poaia e,scait a
La /uiia,4ii pogué	 Leis voiunidiA
dei-o %),Pu,s Aeyuidoa,s	 poaida-iois u
La vieteaia una vegada al/ita.

"Peaid devia e-taa eAcait que i'hoaa
dei-o 	 encana no havia aaaigat,caA       

Per Miguel Parets.

El otro puebló-llamado el Capdellá,
también está puesto en lugar eminente,
dista de la villa serca media legua,
entre poniente, y maestre, tiene a
las espaldas unos altos montes.

Es lugar seco, solamente hay dos
pozos. de agua buena y en tiempo de
sequía se surten de una fuente llamada
de la Alzina distante media hora del
lugar o de otra llamada de la Esquerda
cuyas aguas son muy buenas.

gus moradores son también pobres
y su tratamiento, alimentos, y costum-
bres en nada se diferencian de los
arriba dichos.

La Vállverd es otra población
más pequeña, y dista de la Villa, una
hora. Está collocada en un profundo
valle más al poniente, y circuida por
todas partes de varios montes, tiene
un torrente, tres fuentes; dos, que
van a parar a una balsa que sirve para
un molino y riego de un huerto que
hay en sus inmediaciones, y la otra
llamada de Son Boyra sirve a la po-
blación para todo lo necesario; cuyas
aguas son muy buenas.

Es lugar fresco y sombrío, lleno
de olivares y algarrobos, y por las
cumbres de los montes, pinos, matas,
y palmitos. No está tan expuesto a
los vientos cómo las referidas, y sus
vecinos se tratan en todo como los
ya mencionados.

La Vallnegra es otra pequeña pobla-
ción separada de la principal por unos
montes muy altos. Está puesta al norte,
es lugar áspero y seco, circuido de
montes, no tienen posos, ni fuentes,
beven ordinariamente de la fuente llama-
da el Pou Nou, de quien ya havemos
hablado arriba, distante de ellos más
de un quarto de hora, está lleno de
olivares, y algarrobos, y algunos almen-
dros.
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ei mateix gauixot,o/é4 peaque
via dezpozzea de ia zeva jove companyo-
na,méz pea iieuyeaeza que pea maia
voiantat,a !'any 39 tancd ia mdyia
de i'ezpaza daaaeaa un /oaaeiiat d'eztae
iiez que zoiz ez poda lagA-LA en punt
de miydia quan Satuan,ei pidneta mi
ient,ei pianeta de ia veiieza,ei pianeta
ziniztae,entadz dinz dei ziyne dei
Liee,com avui.

"I éz que aquezt pianeta té un
zecaei que vozaitaez,in/ideiz,no heu
zagui dezcotaia:de totz eiz que ez
poden veaae amg i'uii nu, eu éz ei
miz ient penzaaez,i pea aixe mateix
éz ci planeta deiz /ii0zo/z,ia quai
coza peameté ai zavi aziaeieg guanya
ze'i pea a ia zeva cauza.Pea ana aft/La
(Landa, ei nom que ii donam nozaitaez
ai voztae Satuan éz Ai Zuhai,que vai
dia, "aqueii que ezgvca".Comptant doncz
amg i'ajut d'Al Zuhai,ei gizaixot pogué
endeaaocaa ei podea enaitit
zia ei zeu nom.

"Paibqt d' aquea aAma meaaveiioza,
que amg una ciaaoa aoyenca quan
quaique peaiii amenaçava -ion amo, ALL
/ou azzazzinat a i'entaoda de ia mezqui-
da de Ku/a,pea un taaldoa haaiyi,que
Aid ei tenyui ai iioc méz pao/und dei-o
in/eanz.

"Ei gauixot,de nom Saieh Ei  
/uyi amg i'ezpaza ai iioc méz iianyd
que no poguéz aaaigaa-ii ia venjança
de Ruzzein,i 42ei que ez veu ezcoiii
aqueztez Djazaia ai Shaaquiai iez Liiez
de Lievant,que aiezhoaez encana no
e-staven yuanyodez pea a ia /e muzuimana"

"Quan em vaig azzagentaa que havíeu
dezccgeat aquezia .inzcaipció vaig
cia-tame/l2 que havia a/vzitat ei noztAe
tempz.

Quan ei veii a/itoaa el age,

ei -ici té ia /lan de -ia vida
podadz aecogaaa,zi tu voiz, -
ei iiamp d'acea dei quaat Caii/a.

diu ei començament de ia inzcaipcie.Amg
ia meva mdgia he /et apaaeixea ia aezta
dei conjuaament,he empaezonat   gaan
dimoni que yuaadava ei taezoa,i he
dizpeazat ia iegi6 de djinnz que ei
zeavien.

"EX zupaem aiatoia,Ruhola Khome4zu ,:,
tindad una yaan aiegaia en zogea-ho:aaa
podakm deztauia /inaiment eiz maivatz
iaaquianz,ayaanaa Izaaei,aiiigeaaa
Ei-Oodz,puai/icaa de coaaupcie ei zoi
zagAat d'Aadgia,aecotaaa ia Ka'ga,con-
duia Leo /aonteaez de isIziam aitaa
vegada dez de i' Induz 4nA ai Piaineu,

d'aiid zaiia4 cap a ia aezta dei
men!..7aoguaem ia mane-ta d'entaaa aquezt
zagae din-i ei miiionz de
negitez aaa zota ei podea dei gaan Satan
z'aicaaan contaa iivaz opiLe/moitio,.41

e."! men adoaaad ei veatodea Déu!!
"I vozaitaez taiom/aaeu aid mi;ja

zentiu ia múzica de ia vctdaia,ei
ciam de iez pogiacionz zotmeise.z,e1
pode-a dei-o /ideiz zotizeA eiz conque-tito!

"Lioau totz Aid,giaau-voz cap
a ia Meca!".

7otz i'ezcoiten emgodaiitz,hipnoti-
zatz pea ia au-Loa de i'ezpaza d'Ati;
z'agenoiien cap a Lievant,una mica
cap a Aaioc,com zi duguezzin ana gAil-iXO-
ia ai cap, i comencen a invocan Aid
aid yaan ci-Lazizenten guiiia din -i ze
venez i'anzia de pode-a,-de poime4.1/zi de
conqueaia.La hiztdaia dei mck
canviant de -oigne aitaa veyoda.L'Iziam,
com cada quatae-centz anyz,i.o/zna in/iaa-
ze 	 paendae /oaca com ana onoda que
z'ezgomga cap a Occident, com ai zegte
VII, quan ia paimeaa yaan expanzió,que
aaaigd zimuildniament a gigaaitaa
Kaaaixi i no z'atuad /41nz a Poitieaz;com
ai zegie XI, en gale. eiz /atimitez ezt/te-
nye/Len tant ia zeva intoteadncia que
donaaen i'excuza pea a iez Caoodez;com
ai XV, en que got,i /inaiment ei pany
de Bizanci i,quazi quazi,vuitanta anyz
miz ;!.aad,Viena.I ana, aid un poc de
aetaad,ai zeyie XX, quan ei Djihod deiz
petacddiaaz eztd conqueaint,pac4icament
peaie impiacatie,teaaez pogiez

zegiez enaeaa a ,oiça de zany
/oc.I zany /oc podad aaaigaa a

zoag-i_a quan eiz pogiez méz empogaitz,
deze,peaatz pea ana deziyuaitat c/zeixeni.
z'a/a2n Cap a teA Lernh dei-o palzoz
d'Occident,endoamizzatz dinz ei , zeu
6,ene.taJz.
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Enton_n de i'avenc,totA Aenten
ana iu ,oca de i'espa'ia invencitie,totA
Aenten ei Aond tnamui de bo ponteA
de ia biAtenia,otnint-Ae pen donan
paA a una nova ena.

Bé,totz,iievat d'En Bennodet,a
qui ei poden no imponta gaine.(Eii,dixó
que voidnia pen damunt de tot iA un
video amt mo/íe4 pei._UcuieA d'En Chan-
iot). •

I ze zen avengonyit de veune
'son pane i PIQA.t./Le. 4nnou /ent ei tategot
cap a ia Meca,aixi que en agenoiian-
ze com eiz aitneA,cenca ana tona pedna,i
quan totA aicen eiA tnacoz ai cai entne
duez cdpodeA,eii apunta té i tina ei
mac amt tota Aa /onça cap a ...ia tote-
Lia on eAtava tancat ei Shaitan.

an tito eAgiaidA eiA eixonda a
totA,eA cpngnia un nigui de /um negne
amt iitilAAonA nogenqueA,amt iiampA
de /dnia en ei APL/ L, L. eA pnecipita
Aotne ei tnuixot,aieAhoneA /ona dei
cencie dei iiquid vend,i'ennevoita
com un pop de nui came-o ei pnecipita
dinA i'avenc;aiid queda petni/icat,en
/onma de coiumna amt una capenutxa
que encana avui eA VPII ten ti,dneta
ai mig dei covai,amt ana goteia d'aigua
que ia manteiieja coda etennitat
mitja(Ai hi pozau i'oneiia,Aentineu
encana ei cnuixit de denti de i'aiatoia
petni/icat).

LiavonA,ei Shaitan aga/a TindouAi,
i'aiça tan amunt que qua -oi no eA
ei deixa caune,pegant-Ae tai Aemtatuda
que otite un avenc devenA quananta paAAeA
a migjonn dei gnoA.(4nau aienta a coune-
hi u dinA,que e4i.d moit tapait de mate-o
d'aiadenn).

La "coAa" nevoitd una eAtona entonn
dei-o quatne AotneviventA,que no eAtaven
gen -o o pien,tot i que eA ¿notaven encana
dinA ei cencie de pnoteccid,pend a
La /i,ei nigui eiz deixd /en i eA poAd
a /en un -o AonA com Ai cniddA quaicd,i
aitna vegoda ez tonna. Aentin com una
muititud d'èAzenA inviAitieA,nemoietA

inuioAoA,com Ai tinguezAin angent
viu dedinA,venien xiAciant	 eAcainant
de pen tot anneu	 A'a/icaven aitna
vegaGa dinA La cova,

CATAUCA
uTIREAD

Polovtoo
ide

ftlattbneA

Et paAAat dia 4 de deAemtne. Ae
va ce1etnan un Aopan de „la PnemAa onana
conjuntament amt el Con-oell InAulan
de MatIonca, ai neAtaanant el Cita ce
de Vila/nanca. Ei motiu dei dit. Aopan
ena entne totA elA candidatA
de PenAoneA del Patle que havien pneAen-
tut _te.A divenAeA nevizteA /onaneA de
Mallonca a tneA penAonez, que pen minitA
pnopiA pugueAAin izzezz un homenatge
en nom de toteo aquelleA penAoneA que,
d' uno manena dezintenezAoda tnetatlen
dino eL Aeu pot& pen a mitlonan-lo.
Com .to.tz AciEeu La ReviAta VE.74147S;
en ..e.1 Neh de novemtne va pneAentan
cf Aeu candidat, que va ze/z, Me Cataiina

(7inna) pen elA minitz que neu-
neix .4: que Loto voltnoA coneixeu. No,-
tnoz pen-odnem que ena la penAona ideal,
i de /et hem netut el teAtimoniatge
de motta gent de que volitem enceaia4
en l'elecció.
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Com he dil, ag.anz del zopaA es
va pAoduiA l'etecció -de .t.A.e peitoneJs
eniite et Lo Lai 4e-.'candidaluAeA, amt
ia condició iegica de que cada Aevizta
podia LAiaA quatzevot detz candidatz,
excepie. et Aixi ide, voi.dAem,
i de la VaaCi6 /502LiAZIL PIZ tAt.4 nom-s
zegi7teniA: N'Aina Soci.e. de NoniulAi,
6n - CuiLle's Co/sta de Sanl, loan i la no.t.Aa
candidata: Na Cdtatina 7o.t..eA
tAe,s AegeAen una ez.t.atuet.a de t'eiscutp-
LoA SaAawte, numeAdda, amt el nom
de cada un detis elegitA gAavat a una
ptacl, iatz etz candidaiz pAezenidt.z
peA t-o Avizie3 AegeAen 'un Diploma
Lezi.imoni de ta zeva tona /eina peA
a MalloAca.

61z piwiiLo loAen atoAgai.A peA
el PAeJoidehi di l'azociació de ia
PAemw ToAana de NalloAca, D. Biel
Nazisci, et PAezidenl. del CIN, D. loan
VeAgeA, i el DiAectoA genzAat de Cut.t.dAa
D. 114!o Salgado.

PeAqui pogueu coniixeA et peA/it
giogAd/ic de tez ddeA peA,sone4
etec.;!_e a coniinuaci6 vo o/eAim etz

apaAegútz a Le's evez co'vt-opo-
nnio

I una cow miz peA acogaA: SempAe
hem /seniii. a diA dinz Cal vid que aqui
no hi havia ningd que /eys AeA i que
no ze podia /eA Aeis peAqui tlavoA's
ta geni. no L AeAponia. EzpeAam que
dopizo de que NalloAca .e.nceAa Aeconeix
que a Catvid tenim ana de ,leA peizzonez
que /eina an pet pote,

peAqui ha pogui. 4 leina en
et no.t.ite pate, ja mai ma i.oAnem
ezcottaA aqueAia negaiiva lAaze. PeAqui
votem diA gut Ne Caiatina no ta
única peAona que &Legal& dezinteAezw-
damea.f. peA Calvid. N'hi ha d'aitAe..3,
motio nzo, que la Reviisia V6IN47S
an-Lid pAten.i.anl_ en lez wcce,miveA
convocateAieis de PERSONS DU POBL6.

CARILMS
S FA

de
Sant Joan

L'equip responsable d'aquesta
publicació "SANT JOAN" m'ha encarre-
gat fer la biografia d'una persona
de Sant Joan, que sigui viva i que
hagi realitzat una tasca positiva
a favor del poible, per poder ser
presentat can a tal "Persones del
Poble" al concurs que l'Associació
de Premsa Forana ha organitzat i
que patrocina el Conseil Insular
de Mallorca, amb l'objectiu de poder
reconèixer públicament els m6rits
i la tasca positiva per ells duita
a terme.

Vaja barrumbada que m'ha caigut
damunt! I lo gros és que no s4 com
dir que no, ja que altre banda som
un col.laborador d'aquesta publicació.
Peró ho intentare i lo primer que
vull dir, és que no podeu imaginar
les hares i 'més hores que he donat
voltes a la meva imaginació per
descobrir . quina seria la persona
viva miés indicada. Es ver que de
morts se Me'n ocorren bestants,
i segur que .a vos latres també, pero
vius Tie no se'ls consideri "perso,
natges' o "famosos", ja ho fa molt
ms dificultós.

Despres d'haver barretjat un
bon grapat de possibles persones,
i haver-ho consultat a diferents
amics meus, he decidit fer un breu
esbós biografic de Caries Costa
i Salaam i presentarlo com a "Persona
del Poble". Caries Costa és una
persona de tots coneguda, i crec
objectivament que vosaltres també
l'haguésseu escollida.
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Es pot dir que durant els darrers
vint anys, Caries Costa ha estat
present en tota manifestació cultural
o recreativa, i hi ha estat present
sempre en primer terme. Podem dir
que Carles ha estat la persona insus-
tituible per dur a terme dins aquests
camps, la majoria d'actes populars
o minoritaris, de que han gaudit
els santjoaners.

Col.laborador an3nim, en segon
terme, de distints baties de la
vila, abans de la democrSeia i amb
la democrAcia.

Ha diversificat les seves activi-
tats en tots els camps de la cultura,
l'art i l'esplai, sobretot en la
cultura popular, posant des de les
antitats del Tele-Club primer i
dei Centre Cultural després, a l'abast
de la gent la possibilitat de parti-
cipar en un bon caramull d'activitats
populars, entre les que podem citar
les seguents:

Diferents Certamens Nacionais
de Fotografia, arribant l'any 1.981
a organitzar el XVIII, que fou el
darrer, barretjats amb alguns Certa-
mens de caracter local i provincial.

També VI CertAmens Provincials
de diapositives, amb les corresponents
projeccions, i que també finiren
l'any 1.981.

Exposicions de fotografia, col.lec
tiva o individual, aixi com de foto-
grafies antiques. Afecció aquesta
que el dugué a esser elegit President
del Club Vinces dé Palma els anys
1.969 a 1.976, els dos darrers Vocal
del "Circulo de Bellas Artes".

P- cposicicT etnològica a Ca'n
Soler l'any 1.974.

Exposició-Homenatge a Fr. Lluis
Jaume, l'any 1.975.

Exposició de carros i carruatges
l'any 1.977, figurant dins aquesta
exposició Un carro de .roda plena
de m'es de dos segles d'antiguetat,
una vertadera joia, carro propietat
de Caries i que ell restaurA sense
cap mena d'ajuda.

Exposició Bibliografica l'any
1.980.

Col.laborador del Bolieti del
Tele-Club Sant Joan primer i després
Director d'aquesta publicació des
de l'any 1,976,

Directiu durant vuit anys de
Premsa Forana i President de la
mateixa associació durant els anys
1.984 i 1.985.

Té publicat el seu treball (l'ar-
bre geneal.i5gic) guanyador del Premi
d'Investigació Fr. Lluls Jaume amb
motiu del Il Centenari del peu marti-
ri í també una biografia del mestre
d'escola D. JOAN MAS I MATAS, el
popular i enyorat "Mestre Pagès".

Comença la col.lecció "Els Caste-
l'any 1.981, amb la publicació

del primer llibre titulat "Llinatges
i malnoms de Sant Joan - del qual
és autor el qui subscriu.

Afeccionat a tota manifestació
artística i popular a finals de
l'any 1.976 proposa a la Junta Direc-
tiva del Tele-Club local, posar
en marxa una secció dedicada a l'ense
nyament del ball mallorquí, de fã
qual es va fer carrec Carles Costa
cam a professor. Primer fou l'escola

després l'agrupació "Aires de
Pagesia" la qual ha tingut des de
la seva fundació una forta activitat,
'actuant en moitíssimes festes patro-
nals, trobades, ballades populars
obertes i inchs sortint a la penín-
sula, demostrant amb aixõ la maduresa
del Grup.

Per l'escola de dansa han passat
al llarg d'aquests deu anys, més
de 265 alumnes de totes edats i
sexe, que sense formar part de l'agru.
pació, porten l'entusiasme del bail
popular mallorquí.

La banda de Tambors i Cornetes,
tal can la coneixem avui, es va
crear l'any 1.978, gràcies a l'impuls
que li dona Caries Costa, President
aleshores del Tele-Club.

Fou elegit regidor del nostre
Ajuntament els anys 1.979 i 1.983,
i des dels primers dies que fou
namenat delegat de cultura ha trebe-
llat per bé del poble, especialment
en favor de la joventut, amb una
dedicació molt poc corrent. Les
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principals activitats d'aquests
vuit anys, han estat posar en marxa
La Biblioteca P. Ratel Ginardi la
pdblicacio de 8 mem6ries municipals,
així can 4 extraordinaris programes
le Fires i Festes (2 llibres d'un
centenar de págines cada un).

HA vist arribar a bon terme,
Ia seva gran il.lusió, adaptar un
dels edificis dedicats anys enrera
a escola, com a Casa de Cultura,
on avui tenen el seus damicilis
socials les distintes entitats espor-
tives, recreatives, i culturals
del poble.

Durant el temps en que Caries
Costa ha estat el responsable de
la cultura municipal, s'han publicat
un ilibre d'história "Sant Joan,
segles XIII-XVI" del qual és autor
Ramon Rossella, un mapa histx5ric-
artistic dibuixat per Partameu Valles
pir, i s'han organitzat naMbroses
exposicions des de plantes i flors,
cerâmica, brodats, tapisos, artesania,
pintura, etz. Molt de destacar son
les conferències que per honrar
la mem8ria del P. Rafel Ginard i
Bauqd i altres santjoaners s'han
organitzat a l'Ajuntament.

Es en Caries Costa un home meth-
dic i treballador, dedicat al seu
treball professional i a la família.
Es admirable i fins i tot sorprenent
que hagi pogut dedicar-se a activi-
tats culturals amb la dedicaci6,
intensitat i resultats can ho ha
fet dins Sant Joan durant durant
aquest caramull d'anys.

Perii i per tot aix6, d'on treu
el temps en Caries per dur endavant
tanta activitat ? Quin es el metade
que emplea per realitzar tant de
treball en favor de l'art, la cultura,
l'entreteniment i en ditinitiva
pel poble de Sant Joan ?

Tota persona que el coneix des
de nin, sap que sempre ha estat
un hame inquiet, nervios si voleu.
Era ben jovenet i ja era capdavanter
en les organitzacions juvenils del
poble. Era col.leccionador de monedes,
efecció que més tard el dugué a

col.leccionar coses nostres, aines
del camp i de la casa pagesa, roba,
cerámica, objectes religiosos i
altres. Despres ja més gran, feta
la metamorfosis, nin-home, és quan
es dedica en cos i anima a les acti-
vitats pilliques. Se relaciona amb
gent i personalitats -diguem-ne
d'esferes superiors- de categoria
provincial, relacions que ell incor-
pora al seu sistema o métode de
feina, aconsegueix amb aquestes
persones uns grans col.laboradors
que repercuteixen en 1406 del s poble,
-ja hem citat diferents manifesta-
cions- els quals són els qui donen
el prestigi i la ressonância que
han arribat a tenir fora de l'Ambit
local.

Tot aix, no oblidem, gracies
a un esperit lluitador i les seves
bones qualitats, que podrem resumir
de la seguent manera: generositat,
esperit de sacrifici, serietat,
energia, eficAcia, esperit de compa-
nyerisme i sobre tot d'ordre en
les coses, -sempre sap a on té ali?)
que necessita-. Totes aquestés quali-
tats que tê en Caries Costa, són
Ia clau de la gran tasca que ha
duit a 'terme, feina feta sempre
d'una forma desinteressada, en favor
del poble de Sant Joan.

Per altre banda el podeu veure
sempre col.laborant amb mites altres
organitzacions locals, can son la
Camisió del Reis, -Cbreria de Sant
Antoni, Certamen PcZtic Verge de
Consolació, Penya Motorista i totes
aquelles que li demanan la seva
ajuda, can també sabem, a pesar
de que ell li resta importancia,
que és un puntal dins activitats
a nivell de tot Mallorca.

I ja per acabar voldria destacar
la nambrosa col.leccib bibliogrAfica
que passeeis dedicada casi exclusiva-
ment a bibliografia local, prova
del gran interés i estima que sempre
ha sentit Caries Costa per tot la
que fa referència a Mallorca i en
especial a la part- forana.

Miguel Florit Huguet
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DE MONTUTRI

Una caiguda

la deixà invàlida

per a tota la vida

Quan pel maig passat l'Associació
de Premsa Forana de Mallorca llançà
la primers convocatòria "Persones del
roble" amb l'objectiu de reconèixer
públicament els mèrits i la tasca posi-
tisa desenvolupada per una série de per-

-mes arreu de la Part Forana, ens pro-
posàrem des de BONA PAU participar
en aquesta convocatòria presentant la yi-
ds o el ti=stimoni d'alguna persona sig-
nincativa del nostre entom.

Una dificultat que hagarem de su-
perar a l'hora d'escollir aquesta perso-
na, fou que la primera de les bases ex-
clofa aquells qui per la seva activitit

són coneguts més enllà de rimbit lo-
cal o que d'alguna manera siguin "per-
sonatges" o "famosos" o hagin rebut
reconeixement Wilk, premi o distin-
ció. Pen) no ens resulth gens difícil
posar-nos d'acord en el moment d'e-
legir el nostre candidat. Tots vengué-
rem a bé en presentar N'Aina Socias
Miralles (Vermeil).

Potser avui més que mai, i degut a
la poderosa influência dels mitjans de
comunicació, s6n moltes les persones
que tenen com a object's' de la seva
vida el donar-se a conèixer, fer-se po-
pulars, arribar a ser famosos i conque-
rir el zinit, el "hit-parade" o el "num-
ber one" de popularitat a un moment
determinat de la seva trajectòria. Si
BONA PAU presenta avui el testimoni
de vida de N'Aina Socias, és perquè
ella no ha volgut mai publicitat, ni re-
coneixements ni mencions.

Per als montufrers, N'Aina no ne-
cessita cap tipus de presentació; per
als lectors de fora poble, voldríem donar
a conèixer la seva forta personalitat.

N'Aina Socias va néixer a Montufri
pel Juny de 1932 (ara té 55 anys). Era
una al.lota dinitnica, decidida, alegre,
inquieta. Portava una lima cristiana
d'avançada, que la mantenia compro-
mesa tant a nivell de poble com de Pa-
rròquia.  (Recordem que pets anys 50
la Parròquia era quasi rúnica entitat
que aglatinava les activitats del poble).
Per espai d'onze anys treballi en el
Segretariat Diocesà de Missions des
d'on —peLs anys 70— pogué fer una
feina que aleshores havia de ser quasi
clandestina pel fet de reclamar, des
dels grups creients, la justicia i la Ili-
bertat i proclamar la defensa dels
drets humans Fou animadora d'alguns
grups de joves amb els que va anar a
Taizé. Per aquest temps podem trobar
N'Aina participant en altres activitats,
com l'excursionisme del que n'era una
entusiasta.

Ara fa onze anys, una caiguda tan
beneita com inesperada la deixi invà-
lida per tota la vida, presonera d'una
cadira de rodes dins un rodol de pocs
metres quadrats. Malgrat el seu pos-
trament, N'Aina continua essent, al
cap d'onze anys, una persona inquieta,
decidida i alegre, sEmpre acollidora,
disponible a servir, a escoltar, a animar
des del telèfon o amb el diàleg perso-
nal.

N'Aina no surt al caner —poser ho
fa una volta a l'any— pen, viu tot el
que passa dins el poble perquè estima
els seus costums i tradicions i molt més
encara les persones. N'Aina es una més
de la vila. Tothom sap que no es una
veciada, ja que fa totes les feines de la
casa que pot (prepara el dinar, escura,
renta, planxa...) i porta l'administració
i distribució de la nostra revista.

N'Aina té a més el do de la sinceritat
i la claretat, és com la veu critics d'un

profeta que es pot escoltar amb la segu-
retat d'anar pel camf encartat. Té a la
vegada un Tort sentit de la discreció i
del servei.

Es per això que N'Aina té molts
bons antics que s'esplaien i es comuni-
quen amb ella, de tal manera que es pot
dir sense exagerar que es consellera d'un
bon grapat de persones que li exposen
els seus problemes, demanant-li parer,
a la vegada que solliciten d'ella una pre-
gària. Possiblement aix6 sigui aixf per-
que han descobert el procés coherent
de la seva sida. que sempre l'ha mantin-
guda relacionada amb els problemes
humans dels que mai no se n'ha desen-
tés.

Diguem també que N'Aina "Ver-
meil" es com un arxiu dc dades i fets:
té una memòria fabulosa —niés notòria
potser des de la seva invalidesa— i això
li permet recordar moltes persones i
tenir amb elles details d'apreciar (una
cridada telefònica pel sant, una carta,
etc.) que sovint ens escapen a la majoria
dels humans. Sensibilitat pels malalts
i per a tot ei que contribuesqui a "fer
poble" ben unit.

La seva adtitud ens pot ajudar a des-
cobrir —de fet per molts ha estat aixi —
que flings) no és inútil. Que des d'una
cadira de rodes es pot contagiar sere-
nitat i comunicar esperança i que la
vida sempre té sentit si l'hi sabem i
volem trobar.

Es de suposar que quan N'Ailla
ilegesqui aquestes retxes, agafi el te-
lèfon per donar-nos una amical renya-
da; pen!) des de BONA PAU i amb
totes les limitacions que tenim, hem
considerat que valia la pena ventilar
el que està fent i la manera com viu,
presentant4a com una persona del
poble digna de ser coneguda fora de
les nostres contrades.

ANDREU CENO L'ART OREL!.
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L'INSTITUT

D. Joan Coli, antic capella de
Calvià, va organitzar les classes de
"Batxillerat Radiofònic" per possibili-
tar que els joves de Calvià poguessin
realitzar estudis del que es deia
"Batxillerat Elemental" i, d'aquesta
manera, obrir el ventall d'oportunitats
a totes les families que, bé per precau-
ció, bé per manca de medis, no podien
enviar els seus fills a Palma a "l'Ins-
titut".

Els mestres eren persones del
matei.x poble (En Joan Sans, en Guiem
des Menescal, En Xesc des Banc, en
Joan Vidal, etc.), i ens preparaven
a partir de les 6 de l'horabaixa perquè
per Juny ens examinAssim a Ciutat.

D'aquelles promocions vArem esser
molt pocs els qui arribAssim a port
(Universitat), però gaire bé tots tenim
el titol de Batxiller Elemental (actual-
ment Graduat Escolar).

Han passat 15 anys i el Terme
s'ha disparat. La població creix de
més en més cada any i existeix una
forta demanda de vivendeS a
da, de places escolars a tots
vells.

Es va començar per anar dotant
de Centres d'E.G.B. a totes les zones,
es va continuar amb un Institut de
F.P., i ara, a la fi, se'ns ha confirmat
que JA TENIM INSTITUT DE BUP.

Qué vol dir això? En primer lloc
que tots els nins tenguin les mateixes
oportunitats a l'hora d'elegir tina
branca de l'ensenyament, després suposa
una eliminació d'obstacles per poder
accedir al BUP., fa' que el nivell cultu-
ral del Terme cresqui i, sobre tot,
representa una altra possibilitat d'en-
focar l'atenció dels joves i desviar-
la de temes més perillosos.

Actualment 	 tenim una	 població
e més de 2.700 escolars, quasi 150
que estudien a Ciutat i, per ventura,
la maeixa quantitat que no hi van
per manca de medis.L'Institut de BUP ES
una porta oberta. Tots hi guanyarem.

Una de les aspiracions més impor-
tants per tots ja s'ha vist acomplida.
Ara ens queda seguir lluitant perquè
es faci el més aviat possible.

Manuel Suarez i Salva.
Regidor de Cultura.
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El centro escolar contará con960plazas 

Calvià tendra un instituto de BUP
para el curso docente de 1989-1990

AR puedan comenzars- ¡G*
próximo mes
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Calviá dispondrá de un centro probles
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Aunque no podamo ianzan campa-
na-3 ai vueio Ln,4entinnoA pienamente
eu/ónico,i,e,s juisto oeiiaaÆ,yo diJria
mc't tien deA.tacan,que ei C. D. Caivid
hacia aiguna's temponada4s,de,ide que
miii-ta en III diviAión,que no hatia
eiodo en ana .situación tan etatie
en ia cia,si/icación,pue's de momento,una
vez /inaiizado ei me de Noviemtne,Jse
encuenina en ia mima poisición que
ei me-o antenion,e's decin,en décimo
.egunda pcmición,no o4ten.tando en u
cuenta panticuian ning6n punto potivo

negativo,io que /se dice iimpio de
poivo y paja,aunque deto apneunanme
a dec-Liz que tien pudo acatan con do's
po,oitivo que pendió de ia manena m6/3
ona, aunque menecidamente,en ei 6itimo

paniido dei me,o.De ioda-o manenu/3,,se
nota que ei equipo vu a m6,5 en eta
depaupenoda IIt diviAión gnupo taiean.

y ahona ya,cifiéndono u ioJs pantidois
jugado en ei me que no ocupa,dinemo
que de ..eo cuatno di,iputodo's ganó doPo, em
pate) uno y pendió oino,de ia 4iguiente
manena:

En ei pnimeao,4e deispio76 a Alayon
pana en/nentan4e ai equipo dei mi-smo
nomine, de aqueiia iocaiidad,acando
un neuitodo poitivo ai empatan a
ceno goieJs.Pana ei domingo iguiente,ae-
citió en ei Municipai de Plo/ané,i ai
equipo he-imano CADE Peguena,ai que
venció pon 2-0.En u -o-Lgu-Lene
viajó a Aianó,donde venció ai equipo
tituian pon 1-2,con/inmando u.is una
necupenación a ioda-o iuce,s viAta.Peno
he aqu,que en ia pnóxima jonnada neci-
tie) ,ai panecen ino/en.)ivo,
C.D. Iierio,que contna todo pnonc‘mtico

vencedon pon 1-2, en un pant-id°
muy ArIA0 en el que,otne todo en ia

imena punte,ei Caivid no data una

a denechcm y ya en ia /segunda, pee
a ilevan ca -oi -o -L  ia iniciativa
dei puntido,una vece's pon ei ponteno
viitante,otnais pon ia maia uente
y 'a's m6,5 pon ia inopenancia y ia /a-au
de CIC-1.1en-to en io nemateis,denon ai
/inai e-se ne,suttodo que ,como digo
mc‘i annita,deja ai equipo po,sitivo4
no negativo que no e/i moco de pavo.

De toduA manencm,dado,s 	 ne -outta
do's haAta ahona aicanzodo,y u ia vi,sta
de ioA pantidois que -íe quedan pana
/inaiizan ia pnimena vueita,no exage-
nado pne,suponen que ai ténmino de ia
miAme,nueino C. D. Caivid haya litido
puefoJo en iu atia y eJsté ya .situodo
con poitivo.

Que	 io veamo,3 

S. Banceió 

Tercera División 

FERRERIAS-SANTA PONSA........ ..... . ...... ...............
MURENSE-ALCUDIA... 	 4-0
ANDRAITX-LLOSETENSE 	 2-0
SOLLER-PORTMANY 	 1 1
SANTA EULA LIA-110SPITA LET I.B 	 1-1
18 IZA -SANTA N Y 	 4-1
MA LLORCA-MA NACOR.
CA LVIA-ISLEÑO 	 1-2
CA DE-PAGUERA-ALA RO. ....... ...... ....

14 9 3 2 24 20
14 8 3 3 25 9
14 7 4 3 18 9
14 6 5 3 20 13
14 6 5 3 15 11
14 5 6 3 23 20
14 5 6 3 16 15
14 7 1 6 28 16

- 14 6 3 5 20 13
14 6 3 5 25 19
14 4 6 4 20 16
14 5 4 5 17 15
14 3 8 3 16 20
14 5 3 6 14 18
14 6 0 8 16 25
14 4 3 7 15 20
14 3 4 7 18 24
14 4 2 3 17 28
14 4 1 9 12 28
14 1 2 11 8 28

1.SANTA PONSA
2.IBIZA
3.SOLLER
4.SANTA EULALIA
5.FERRERIAS
6.MANACOR
7.ALCUDIA
8.MALLORCA
9.A LA YOR

10, MURENSE
11.PORTMANY
12.CAL VIA
13.SANTA 511(
14.ISLEÑO
15.ALARO
16.LLOSEFENSE
17.HOSPITALET I.B.
18.ESCOLAR
19.ANDRAITX
20.CADE-PAGUERA

21	 7
19	 5
18 4
17 1
17 3
16 	 2
16 	 2
15	 I
15 	 1
15 ■ 1
14 0
14 0
14 0
13 -1
12 -2
11 .3
10 -4
10 4
9 -5
4 -10
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fORIZONTALES.-1.-Rgla, precepto.- En
litología, dioses infernales. -2. -Licor.-
ien .-Cuadrúmano.-3.-Hogar.-Fluido
Lireforme.-Sonido agradable.-4.-Al revé,
ifirmación.- Iguales, semejantes.-Repeti-
fo, voz familiar.-5.-Consonante.- Din-
;ir, gobernar un buque o avión.-Consonan-
.e.-6.- Pez marino de carne muy aprecia-
fa.-Río español.-Soldado que trabaja
on la zapa.- Consonante.- 8.-Al revés
legación.- Curar, recobrar la salud.-
fo italiano.- 9.-Río Catalán.-Al revés,

centro instrucción reclutas.- En 'alitolo-
gía, dios del hogar.-10 .-Planta perenne
de jugo amargo.- Consonante.-Mojón punti-
agudo.- 11.- Figuradamente y en plural,
negación.-Cavidad grande y profunda,
plural.-

VERTICALES: 1.- Cubierta externa de la
flor completa.- Zafio, rústico.- 2 .-
Medida de longitud, plural.-Mil.-Esmero
en el cumplimiento del deber.- 3.- Al
revés, río alemán.- Animal vertebrado
acuático de sangre fría.-Licor.-4.-Forma
depronombre.-Pedazo largo y angosto de pa
pel o tela, plural.- Vocal repetida.-
5.- Consonante.- Correr al galope.-
Consonante.-6.- Jerga de los gitanos.-
Licor.-7.-Consonante.- Al Revés alumnos
de una Academia Militar.-Consonante.-
8.- Al Revés, y repetido, voz familiar
.-Sensación que producen algunos cuerpos
al sentido del gusto.-3'1416.-9.-Forma
de pronombre.- Consonante repetida.-
Al revés, número.- 10.-Coloca, al revés.-
Vocal.- Tela gruesa.-11.-Aparato para
detectar objetos sumergidos.- Espacios
de tiempo.-

'er	 preas raft% ara?

(.(1111 (111I'ÏIS (:.V CI /Ca

haaa aalaitaslrO aPexa-

lava?
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•CUENTA AHORRO VIVIENDA 	 "	 II DE "SA NOSTRA" 

AUN ESTA A TIEMPO DE DESGRAVAR HASTA UN
17% Y OBTENER LA MAXIMA RENTABILIDAD

ZarigitaiddiMMINE
DESGRAVAC1ON
FISCAL

REISSEMSSIVIONE
RENTABILIDAD
FINANCIERA

soadissaameaso
•RENTABILIDAD

FINANCIERO
FISCAL

Ahora es el momento. Si abre una
Cuenta Ahorro Vivienda en cualquiera
de nuestras oficinas antes de final de • _
año, obtendrá un interés del 8% y una
desgravación.de hasta el 17% siempre
que destine sus ahorros a la adquisi-
ción de una vivienda y en un plazo
máximo de cuatro años.

Si Vd. en estos momentos se está
planteando cambiar de vivienda e
invertir su capital en alguna operación
que le proporcione la maxima
desgravación, ahora tiene la
oportunidad de conseguir hasta un 25%
de Rentabilidad Financiero-Fiscal con la
Cuenta Ahorro Vivienda de la Caja de
Baleares, "Sa Nostra".

CIVIA DE BALEARES
"SA NOSTRA"




