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- £1 /xtáòai dia 16 de. /%4/>
erto va deÀxan. n'Aniorù. Rißat
Bouça (Chòáaneí), Ì£rùa 64 any¿
i. e/ta catai.

De¿can¿L en. pao.

- Uta 29 d'dL·ci va néÀxeJi
nfAwdcyi ÍUquel Bou&i Bouça,
fÀJUL de. ÇaSUieJL i. fl&ua,

- Dia 75 de. maig va neixen,
en. foidt MMCOAÓ Bauçà, -fMt
d'MLaru. i. Catalina.

Ejnhona&cna alb ¿eu/> paneA.

Nota: £e¿ [xsuaneA qae. eAÜguun.
inieneMadeA en. que. e¿ /it&£i-
quÀ. quofrftp ¿dognajLia t'han
de. ¿e/i a/vuAa/i a fa /ledacelo
de. fa. neuLtíta,

dAIPCttlXi«?

fiKLANJ

Revivia Locai Independent.

T1 faça de. fa Ovai, n? 2
07529 fijúany.
leJtè^: % 1287.
D.L: m 207-1'971.
CûUcAonen;

TwnceAc. Va££cane/iaò.

¿¿cotia d'Auany.
Juan. TewieA. Rani*.
ÇewioneA foWd¿sbu£uc¿6J
Ç/up de. ífadaacÃ&i
Ça&flÀeJt Tnaniena l"1e¿tn&.
Jaume. Jaüe/mesi /ii&at.
Cavatina Poni Julià.
Joan (Uine¿ Julià.
Fungatida la&emen. Ri&oi.
7 aneu. Bauçà 7/icnie/ta.
ImpnJmeÀx:
Af&xt&f. y CiiMJLizadw^Peína.
Natas
La iei>Lt>ta no ¿'JdenLifÀca anu.
eli, difaienÍA e¿CA¿U> que. en
ella oflOAega^n, aque^i^ ex/yte^r-
¿en únicament l'o/ùrùó delò

¿ew>> au¿£vu>.

Plenari
- Dia 12 de Juny va tenir lloc
un ple extraordinari, hi falta-
ven en Pere Ribot, en Joan Fe-
rrer i na Margalida Rosselló.

EZs mies punts varen ser
l'aprovació de l'acte anterior
i l'aprovació del model de la
instància de declaració de bens
per els regidors.

EZs dos punts es varen apro-
var per unanimitat.
- Dia 15 de Juny es va fer el
ple de constitució del nou con-
sistori.

Rjblidtat
Si vos voleu anunciar a la

revista "ARIANY", demanau infor-
mació adreçant-vos a:

Revista ARIANY
Plaça de sa Creu, 2
07529 Ariany.

Nota
Degut a problemes en el won-

ens ha estat impossible
treure aquest númsro més prest,
esperam que ho comprengueu i
que ens disculpeu.

El Grup de Redacció.

GOVERN BALEAR
Conselleria adjunta
a la Presidència

COM POSAR. SE
EN CONTACTE

AMB PROTECCIÓ CIVIL?
¿ COMO COMUNICARSE

CON PROTECCIÓN CIVIL ?

Pluviòmetre

. 71.

. 41.

. 41.
.. 7 1...irr

MAIG
Dia 1
Dia 2
Dia 3
Dia 4
Total
juvy
Dia 2 491.
Dia 9 17 1.
Dia 10 71.
Dia 11 301.
Dia 17 61.
Dia 18 91.
Total 88 1.

Dades facilitades per els
germans Mainò.



Ehs ha deixat m fill il·lustre d'Ariany -3-

Encara record la impressió
que em va causar la visita al
seu taller de la Plaça Major
de Palma, el març de l'any 1988,
quan vaig fer-li una entrevista
per aquesta Ruleta i pens en
el que em deia quan li demanava
con li agradaria que el recor-
dassin: "Esper que passi molt
de temps perquè m'hagin de re-
cordar", em va dir.

Bernat Rifat

Però la mort, com a llei
de vida, arriba i ha arribat
al més internacional dels
arianyers: en Bernat Ribot.

Crec que està tot dit damunt
ell, i jo destacaria el que
cementava un crític d'art en
motiu d'una de les seves darre-
res exposicions l'any 88 al
Cèrcol de Belles Arts de Palma:
"Acostar-se a l'obra d'en Ber-
nat Ribot, és endinsar-se dins
un àmbit de pau, harmonia i

bucolisme. La seva visió serena
del nostre paisatje, el conver-
teix en el poeta de la llum
i el color". Mes en tan poc,
no es pot dir.

Per part d'aquesta fulleta,
no tenim més que agraïments
cap a ell, ja que seu és l'en-
capçalament de la mateixa amb
el perfil del poble i també,
record que en motiu de l'es-
mentada entrevista, em va donar
una obra seva, per ajudar a
les despeses de la revista,
que encara conservam i esperam
rifar en el moment que necessi-
tem doblers per fer anar enda-
vant la publicació.

És veritat, que és bo de
fer parlar bé d'una persona
quan ja no la tenim present,
però precisament per això i

perquè és una persona que ha
donat categoria al nostre poble
-recordem que té obra des d'Es-
tats [hits a Japó, Alemanya,
França, etc- i perquè sempre
ha estimat al poble, encara
que desde la distància, -no
ha fet cap exposició a on no
hi hagi hagut com a mínim dues
o tres obres en motius aria-
nyers-, consider, que l'Ajun-
tament hauria de posar fil a
l'agulla per proclamar-lo Fill
Illustre d'Ariany i així comen-
çar una galeria de la qual n'es-
tam actualment mancats.

Vagi des d'aquí, juntament
en la meva admiració, la pro-
posició, tenint el sentiment
de que en la seva mort, se n'ha
anat un poc d'Ariany.

Biel Tovell.

•B ff,i.»

Lh de£ó mo£Í6 de. quodneA que. ua /union en. Bernat RULat
-¿ que. tenen, can a tema ei n&atne. /x&£e. d'füuany, e£ qual
podem, veu^e. al ¿aio de£ mateJx.



-4- Fins aquí hem arribat.
Aquestes fotografies són

un réflexe d'uns fets que da-
rrerament han succeït dins el
nostre poble, és lamentable
que a Ariany passin aquestes
coses.

Con podeu observar fa llàs-
tima veure com han deixat la
piscina, i això que encara no
esteia acabada, val la pena
acabar-la?, crec nés convenient
que abans aniria millor que
s'impartís un curs de convi-
vència ciutadana als responsa-
bles d'aquesta destrossa.

Això només és el fruit d'un
grau d'abandonament que so-
freixen els allots del nostre
poble i part de cupa la tenen
els seus pares, encara que molts
d'ells no ho veuran així, lo
mínim que es podria fer seria
cercar responsabilitats i fer
pagar els danys a qui pertoqui,
així per ventura les coses ani-
rien millor.

L'única conclusió que es
pot treure és que a Ariany no
tenim dret a exigir que ens
facin res, ni poliesportiu,
ni cap altre obra per embellir
el poble. Vosaltres mateixos
jutjareu.

Jaume Taberner Ribot.



Reflexions a unes eleccions -5-

Com tots sabeu, el passat
día 26 de Maig es celebraren
les eleccions municipals i auto-
nòmiques.

A Ariany, con va quedar expo-
sat al passat ranero, únicament
es va presentar una candidatura,
la formada per la coalició entre
el PP i IM.

Ja que a les municipals an-
teriors, s'havien presentat
PP per una part i per altra
una candidatura independent
encapçalada per n'Antoni Pascual
i que al llarg del temps va
esdevenir en una candidatura
simpatitzant i quasi bé afiliada

a UN, ens vàrem quedar i degut
al pacte PP-LM en una sola can-
didatura.

Crec que aquest fet, no és
bo per el poble ja que per fer
anar un poble endavant, hi manca
una oposició forta i que en
uns moments determinats, faci
recordar promeses o bé ijnpulsi
obres i accions que essent ina
candidatura única, tal volta
es deixin passar per alt, però
què hem de fer? Esperem que
la responsabilitat sia la ca-
racterística imperant dins tots
els regidors i principalment
dins el nostre batle i que el
nostre poble, encara que curt
de història, es vagi consolidant
com un poble que té seny i sap
fer les coses amb el cap damunt
les espatles.

En quan a les estadístiques
varen quedar de la següent
manera:
Cens electoral 766
Vots emesos 576
Eleccions municipals:
PP-UM. 511
Nuls 32
Blancs 32
Eleccions al Parlament de les
Illes Balears:
PP-UM. 497
/W. 13
P30E. 37
PRB 1
IU 1
AR. 1
Verds 3
GB.. . 2

GOS. 2
FEJons 3
Nuls 11
Blancs.. 5

La lectura que es pot fer
a això,és que el poble té una
confiança absoluta en n'Antoni
Pascual, arrassant tant a les
municipals, com a les autonò-
miques, ja que aquests 497 vots
per el Parlament Balear, són
vots perquè n'Antoni conseguís
entrar com a parlamentari, cosa
que afactivament ha succeït.
Ara, esperem que d'aquesta
tasca de responsabilitat a la
qual ha estat assignat, escampi
el non d'Ariany per tot Mallorca
i que d'aquí a quatre anys pugui
entregar el càrrec anb el ^ cap
ben alt i amb la conciencia

ben tranquila. Sort!
Fins aquí, la crònica de

les eleccions, però més que
les votacions, hi ha hagut in
fet que va fer tornar vermell
a més d'un, o que va recordar
uns dies de fa quatre anys a
uns altres.Es tracta d'un fet
que únicament pot caber dins
el cap d'un o uns covards que
solament són capaços d'actuar
amparats dins la foscor i
l'anonimat.

del PP integrants de la coalició
que es presentava per les muni-
cipals.

Con podem imaginar, cap del
PP va estar d'acord en que es
fes això, però varen estar-hi
fa quatre anys i molt que en
varen riure!... Els temps fa
la llei i ara se n'adonen del
mal que feren i de que el que
un temps varen riure, pot ésser
es torni en plors.

En quant als que feren l'acte
covard amparats dins la foscor
de la nit, no us preocupeu,
tot s'arriba a saber i us desmon-
taren per vosaltres mateixos.
Cui hauria dit ara fa quatre
anys que a hores d'ara ja n'hi
ha tres o quatre que ho la-
menten?

El que de veritat seria pe-
nós, seria que aquests covards
anònims, fossin els que es vo-
lien presentar i perquè varen
veure que no hi havia res que
fer,varen preferir "tirar sa
pedra i amagar sa mà", abans
de presentar una candidatura
com cal. Tots hi hauríem sortit
guanyant i així, únicament vo-
saltres,hi heu sortit perdent
perquè o prest o tard, tot es
sabrà i aleshores, la cara us

El divendres 24, ja de nit,
con sinó!, es varen repartir
altre vegada un llibret d'unes
asqueroses i répugnants gloses
escrites fa 4 anys per o en
consentiment d'alguns dels que
ara ens regiran, amb in refrany
que diu: Deu mos fa i nosaltres
ens ajuntam.

Das d'un primer moment, el
rebuig va ésser total per part
del poble, havent-hi recrimina-
cions cap els representants

haurà de caurà de vergonya,si
és que en teniu.

Ah! i si tan bones trobau
aquestes gloses, crec que seria
interessant mostrar-les al vos-
tre President Canellas. Crec
que com a mínim, us faria glosa-
dors oficials del PP o al manco
sabrà quins representants té
per Ariany.

No, si encara al final haurem
rigut tots!

Biel Tovell.



-6- CanstitucLó del noa consistori

Aqu&yta é¿ ia /%óa d'edat
que. extà femada pen. e¿. negi-
d&i de. méó edat, en Qon¿

Oínadjyi i. eJi negÀd&i en aque¿L
ccu>, ia. neyidona mé¿ jatx^
na ñaua fle¿¿/i&. La /%4a d'e-
dat ¿ó £.'' enca/inegcda de. fie/i
JU/ÍO/L ató /legJdofLó eJH ¿eu
cà/i/iec..

femení en que. e¿ va fai
{a uoiacÀb pea e¿egin. e£ èatie,
con eoa d'e¿p&ian. £!e¿eccA&
va eAb&i pen. unaiiiriiiat -i va
¿OfdLin eíegit JfúnÀ£. candidat
cf¿e. e/) va fyie¿entan.

&/ue¿ta -fcíugnafJía é¿ quan.
ía Cle¿a d'edat pnen eJÍ ju/iament
a n' MLoni Paocuai can a HatAe.
d&yyiÁó d'haven. ¿cwUí elegit
peíi ocupci/i eÃ cannée.



Constitució del nou consistori -7-

Mcmeni. en que. en 7cn¿ ja
ha junat e¿. ¿eu. cannée, -i ¿'ani-
ña, o. ¿eune. a. ici codina que.
ti peniûca. La noia CU/ÙCML
¿ó que. en aquest nomení. ¿enÀa
quan ¿e. l'h¿ hau/ùa. d' eninegan.
ía vana de. comandament penò
no ¿a&em. eJL pen. què. aquesta
vana nu ia vànem. ueune. pen.
enltec, m¿Ujna!

¿n 7on¿ ja ocu/xt eJL ¿eu.
Moc a ia iau&i i. va dùiigin
un&à panau&KA aló pne¿ento,
coroMoaní al¿ negjdon¿ a fen.
•fjzina ¿ agnaïnt ai poquí¿¿m
f3jJL¿ic. pne¿ent (due¿ o ine¿
pen¿one¿) fa ¿èva a¿¿i¿iencAa,

imã

L'Ajuníameni al completi
empenem que. dAn¿ e¿¿ guaine.
any¿ ¡Mneni¿ no en fugi cap.

AJUNTAMENT

D'ARIANY
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GLCSADA, EN MOTIU D'UNA EXCURSIÓ
DE LA TERCERA EDAT FETA EL 4
DE MAIG DE 1.991

D'Ariany vàrem arrancar,
dee autocars en molta alegria
i cantàrem una Sai ve Regina,
perquè tenguèssim un ben dia,
i que en salut poguéssim tornar.

Seguirem sa carretera,
i per Inca vàrem passar,
en es Foro mos vàrem aturar,
com a aturada primera.

A n'es Foro vàrem devallar,
i directe a sa cafeteria,
a una barra llarga que hi havia,
allà naos donaren berenar.

focolate i una ensaimada,
tot d'una /nos varen servir,
tots ho vàrem saborir,
i sa panxa quedà arreglada.

Després d'haver berenat,
sortirem a passejar,
a moltes d'atraccions que hi

ha allà,
que per a tots va ésser agradat.

Es lloros i papagais,
també vérem treballar,
de molts de colors n'hi ha,
com també n'hi ha de blancs.

Molts de números varen fer,
i tots les vàrem aplaudir,
perquè treballaven molt fi,
i tot a basse de bé,
així que lo que un animal pot

fer,
si un no ho veu no ho pot dir.

Llavors tornàrem arrancar,
per sa carretera general,
amb un dia colossal,
que un passava gust de passejar,
i així vàrem arribar,

a sa central d'es Murtarar,
i a sa porta vàrem esperar,
fins que arribà s'ordre oficial.

floment dei. dinat d! aquesta excuso que. va e&àeA. a Son. Sant FbdLL.

Una vegada haver entrat,
vengué en Jaume Ribot,
ell com a jefe d'aquell bloc,
al instant tot mos ho fengué

explicat,
es funcionament tan avançat,
sense fer gens d'alborot.

LLavonces vàrem enrevortar,
es carbó i sa central,
que és un buc monumental,
que un passa gust de mirar,
aquells funcionaments que hi

ha,
que no n'hi ha cap d'igual.

Un guia mos explicava,
així com anàvem passant,
tot com anava funcionant,
i així un sa idea agafava.

Després vàrem pujar,
a un segon pis una altra vegada,
on hi ha una gran explanada,
perquè dàssim una mirada,
a n'es funcionament que hi ha

allà.

Tuberías i més tibaries,
de tot en gran escala hi ha,
i una gran grua que penjada

esta,
que és per alçar ses turbines.

Després en Jaune Ribot,
dins es puesto de mando mos

explicava,
així com tot funcionava,
tant d'enfora com d'aprop,
que allà cada ordenador té es

seu lloc,
per avisar si qualque cosa

s'espanyava.

Una vegada haver mirat i
explicat,

tot lo que era sa central,
pujàrem a s 'autocar cada cual,
per anar a veure un altre tancat
que també està ben acabat,
tanguent es mateix ideal.

Arribàrem a n'aquest tancat,
tot enrevoltat d'alambrada,
a una gran esplanada,
que un de tot queda admirat,
com al món hi ha cap cap,
en sa idea tan avançada.

Entrant hi ha un gran local,
com si fos un hivemero,
ple de piques que és un criadero
de peixos que tots són iguals.

Cada pica té una edat,
d'així com es peix va creixent,
de pienso les van mantenguent,
fins que es peix ja està acabat.



-9-

£h nan de tot aquest pla,
tante l'anomenaré,
d'es seu nom tècnic que té,
que és una piscifactoría.

A continuació també M ha,
un safrejos on hi estan ses

mares,
i amb unes veles estan tapades,
i fins que estan embarassades
d'allà no les poden tocar.

Es peixos es diuen dorades,
un peix que tot és germà,
amb aigua que ve de la mar,
i quan és s'hora d'encaixar,
amb unes xerxes són agafades,
i amb gel són sacrificades,
perquè a Itàlia se n'han d'anar.

Cent toneladas s'en van,
cada any d'aquestes dorades,
en caixes ben preparades,
i a Italia són enviades,
que allà molt d'èxit tendrán.

D'es Murterar vàrem partir,
sense fer altre parada,
directe a sa dinada,
que era a Son Sant Martí,
i allà les portes mos vàrem

obrir,
i sa gent quedà acomodada,
amb una taula ben preparada,
per poderlo saborir.

Es guia que va venir,
encarregat d'es pensionistes,
va dur uns altaveus i unes

cintes,
i a tots mos va divertir.

Qjan va ésser s'hora de dinar
es guia 'a veu mos va dir,
sa tieta ha de venir,
que un parenostre ha de resar,

Idò se va fer de sa següent
manera,

i tot molt bé que va anar,
aní) so micro en sa ma,
un Parenostro va resar,
sa tia Franciscà Genera.

f̂T̂ f̂
Mos posàrem a dinar,

d'un arròs brut un poc claret,
però va ésser tan bcnet,
que passàrem gust de menjar.

LLavances mos varen servir,
pollastre i patate ben preparada
amb pa i una bona ensalada,
i a cap taula faltà es vi.

Quan vàrem haver dinat,
un gelat mos varen servir,
i perquè ho poguéssim saborir,
dugueren café, anís i conyac.

Llavonces vengué sa ballerà,
i pasdobles varen posar,
molts de noi tros vàrem ballar,
es que teníem ballerà.

D'es cap d'un temps d'haver
ballat,

sa festa ja s'acabava,
a n'es autocars vàrem anar,
i així tomàrem passejar,
i sa festa anava acabant.

A ploure se va posar,
i tomàrem agafar carretera,
en volterà i més volterà,
a n'es Port de Pollença vàrem

arribar,

i allà vàrem devallar,
un poc mos vàrem passejar,
per sa vorera de la mar,
com a estació darrera.

Així s'excursió s'acabà,
cap a Ariany vàrem partir,
vàrem tenir un bon camí,
i sense novetat vàrem arribar.

Lha cançó que vaig fer,
també la vull recordar,
quan acabàrem es dinar,
en so micro en sa ma,
així me vaig expressar,
perquè d'altra manera no en

sé.
La caixa de Pensions,
és una caixa assegurada,
perquè va molt arrancada,
i com que té molts de milions,
es vells podem fer excursions,
tenguent una paga assegurada.

Ara ja vaig a acabar,
i de tots me despediré,
si en feim altre que vagi tan

bé,
que és lo que han de desitjar,
i sempre tenguem bon arribar,
a n'es nostre poble arianjer.

Joan Frontera.
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Dia 17 de maig va tenir IZoc
a n'el nostre poble l'exposició
que cada any es fa damunt l'es-
cola de persones adultes, que
es duu a tenne a la Mancomunitat
des Pla de Mallorca, a n'aquesta
exposició es mostraven totes
les activitats d'aquesta escola.
Sens dubte la part que va tenir
nés aceptado va esser la dels
diferents tallers que havien
exposat, els quals eren el ta-
ller de fil, el taller de macra-
mé, el taller de fang, el de
tall i confecció i finalment
el de cuina, l'exposició va
ésser tot un èxit t a la inaugu-
ració de la mateixa hi va assis-
tir la Consellera de Cultura,
Educació i Esports del Govern
Balear na Maria Antònia Munar,
alguns baties dels 13 nunicipis
que conformen la Mancomunitat
del Pla, en Miquel Mestre Morey
que és el coordinador provin-
cial d'educació de persones
adultes i na Margalida Mayol,
directora del centre Francesc
de Borja Moll d'educació de
persones adultes.

Després de l'exposició i
com a cloenda del curs es va
fer un sopar a un restaurant
del nostre poble, hi varen assis-
tir un bon grapat de persones
de cada poble de la Mancomu-
nitat .

Jaume Tabemer Ribot.

Bq • . *
3QSIC7Q

Ayue¿ie¿ foiogria£ie¿ pe/i-
ionyen. a l'ex/x>¿¿c¿ó, fa ^oío-
gnãjLia ¿upe/iuyi é¿> guai e¿
va Micugu/ia/if en eJLfa podem
veu/te, a no. FianÀa PuÀg (coat-
dÀncjÜjyia de. l'e¿cofa de. pe/no-
ne¿> cdu£ie/>), na ff MLànÀa
flown. (CaueM&ia de. CuJttuAa,
Sducacujo -i E^poniA) Á, en- leni
PoAcuat (&oLíe. d'Aùany -i
PneMoerd. de. fa PbncoMunÂtaí
delPfadjí flal&yica).

La fßtognafJia del cenine.
éó deJi ialfen. de. nucnoné* fa
de. fa pasd. Jnßj&u&i /x/dcmy
al ioMen. de. auna.
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-72- Ehtrevïsta a ••
Hem passat unes altres elec-

cions i un cop més i ja en van
tres, ha estat elegit per ésser
eZ nostre batle, n'Antoni Pas-
cual i no tan sols això, sinó
que també ha sigut elegit coni
a parlamentari i endemés, rebrà
en tota seguretat, un càrrec:
molt important dins el Consell
Insular de Mallorca de cara
als propers quatre anys.

Molta de gent es demanarà,
està preparat n'Antoni per això?
Segurf.Com a batle, ja ha demos-
trat la seva vàlua, haurà tengut
les seves coses febles, però
ningú negarà que s'ha aconseguit
obres mportants per el nostre
poble. Eh quant a la sava tasca
com a parlamentari i dins el
CIM, no en cab cap dubte de
que n 'Antoni seguirà com fins
ara, escoltant molt i parlant
poc. Qui escolta, a part d'a-
prendre, reb molta informació,
que en el seu cas serà molt
important, de cara a analitzar
i prendre determinacions, que
esperem sien les més encertades.

He parlat en n'Antoni i hem
fet una mica de repassada a
la situació i al futur inmediat.
Aquestes són les seves paraules.
Quina és lo teva infpessió da—
dujf, 7ff? darreres ^iftnn/·'gs
municipals?

De les darreres municipals,
la meva opinió, és bona.Dssprés
d'haver analitzat els resultats,
resulta que la candidatura,
encara que fos única, ha tengut
més vots que no va tenir la
nostra AIDA en les passades
eleccions, tenint en compte,
que han votat cent persones
menys. Per tant, he de dir,
que els resultats són bons,
ja que més d'un 90% dels vo-
tants, votaren la candidatura
i això dóna a entendre, que
el poble ha acceptat la . coa-
lició.

Ets partidari que a Ariany
nones os presentas una candida-'
tura?

Partidari, no ho som i ho
som, mirant d'una forma egois-
ta, a mi em va molt bé que només

hi hagi una candidatura, ara,
ni jo ni cap dels de la candi-
datura, som responsables d'a-
questa situació. Eh democràcia,
tothom es pot presentar a unes
eleccions, però si només n'hi
ha una...

Ab creus que aim pot anar
precisament en contra de la
denocràcda?

Jo crec que no. Crec que
a un poble com el nostre, allà
on no es noven interessos i
que ningú hi va per interessos
personals, sinó per fer feina
pel poble, què més dóna entrar
a l'ajuntament d'una forma o
d'una altra? Pens que quan un
es presenta, no ho fa per fer
oposició, sinó que tothom es
presenta, en una idea de fer
feina i en el nostre cas, tenim
possibilitat de fer feina tots
i si som set que en podem fer,
sempre és millor que si només
podan esser quatre. Jo crec
que a n'aquesta legislatura,
no sempre estarem d'acord tots,
però que passarà? Eh el que
ja estarem d'acord, ja ho durem
al "pleno" debatut i en el que
no hi estarem, ho deixarem en
mans d'unes comissions fins
que estigui arreglat t però clar,
no és sempre fàcil que tothom
estigui d'acord, així i tot,

al final, a un poble com Ariany,
pot anar millor així amb una
candidatura, que no com abans.
N'estic convençut endemés, per-
què de les set persones, cada
una pot fer la feina que sap
fer i de l'altre forma, a lo
millor n'hi ha quatre perquè
són els que governen que saben
fer feina i n'hi ha algún a
l'oposició que en sap fer, però
com que és de l'oposició, idò
no li deixes fer. Crec que a
n'aquest aspecte, pot ésser
positiu.

Qnn creus que ha estat el
ootzu que nonas es presentas
una candidatura?

Voldria que s'entengués lo
que vull dir, no voldria que
diguessin "i ara aquest que
s'ha cregut", però si t'he de
ser sincer, crec que si gualcii
hagués vista alguna possibilitat
de treure quatre regidors, hau-
ria fet una altre candidatura,
ara, fer una candidatura per
treure un o dos regidors i estar
a l'oposició d'una coalició
i a un poble que sempre vota
dreta, hauria d'esser una candi-
datura independent, perquè no
seria una candidatura d'esquerra
però et repetesc que si qualar
hagués vista una possibilitat
de treure quatre regidors, segur
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que hi hauria hagut una altra
candidatura o dues.

Una de I*** coses que n'agra-
dà de la presentado de la can-
didatura, v9 ¿^oqpf' QU& no vares
pfcoEtre res» ffer que?

Sfeps per què? perquè l'expe-
riència t'ensenya. Fa quatre
anys per exemple, vaig prometre
una residència, bé prometre,
vaig dir que pensàvem fer una
residència. Què ha passat? Idò
que al llarg de quatre anys
me n'he adonat de que anava
equivocat. Es dir, després de
tenir contacte amb altre gent
i veure com canvien les fórmu-
les de tractar la gent de la
3a edat, he vist que era una
equivocació i que les residèn-
cies a un poble petit, són una
equivocació, les residències,
enteses com a hotelets de luxe,
una altra cosa, són les resi-
dències assistides, amb aquestes
sí que hi crec, però d'aquestes,
en tota la Mancomunitat del
Pla, només n'hi cap una en 60
ó 70 places i a Ariany per exem-
ple, podem tenir un cas o dos
de persones que necessitin assis_
tènda continuada desde que
les aixequen, les renten, les
donen menjar, etc, etc.

O sdat una residència a
Ariany, no la veos factible?

Una residència tipus hotelet
de luxe, no, i això és el que
vol la gent i és el que jo pen-
sava fa quatre anys i per tant
ara dic que la gent té molt
equivocat el concepte de resi-
dència, ja que pensen que aquí
faran una casa, hi haurà gent
per servir i quan "jo vulgui
hi aniré"} això és el que pensen.

Idò sí la gent pensa així
què és el que s ha de fer perquè
es canvií arjtiHKt. concepte?

Jo crec que van canviant.
De totes formes, jo vaig dir
a un "pleno" i a una comissió
de la 3a edat, que podíem co-
mençar a parlar de residència,
però a partir de que em dugue-
ssin 50 persones que estiguessin
disposades a partir de ja, a
entregar-nos el 70% del que
cobren, hi vagin o no hi vagin

~ S

però que paguin. El que no és
pot fer, és no donar res en
tota la vida i després en veu-
re's a les darreres, anar a
cercar una habitació. Això tam-
poc no és això.

La gent d'Ariany entén la
necessitat d'una residència,
quan en realitat el que es nece-
ssita, és una residència assis-
tida. Lha residència, és un
lloc allà on hi ha una habita-
ció on tu hi vius, t'aixeques,
et rentes, menges a un menjador
comú...això és una residència,
però no és allà on estan pen-
dents de tu desde que t'aixequen
fins que et colguen, i això
és el que volen a Ariany, però
d'aquests casos a Ariany crec
que ni tan sols n'hi hajende-
més, aquests tipus de residèn-
cia no són de la nostra compe-
tència sino de l'INSERSO. Aquí
el que hem de fer, és pregar
a l'INSERSO perquè en facin
una dins la Mancomunitat del
Pla, que no vol dir que no pugui
esser a Ariany.

Com expliques idò s± tot
sentia tan clar, que hi hagi
hagut darrerament tot aquest
refcurieri respecte a n'aquest
assuapte?

Jo no he sentit ningú que
ho vegi diferent a mi, comen-
çant per els responsables de
la 3a edat, a no ésser que a
darrera em diguin el contrari

i encara fa poc els ho he dit:
estic disposat a fer algo per
vosaltres, però donau-me solíu-
cions.

fterò per exemple, com es
subvenciona una residència.UTS
posan en el cas de que els vells
volen una residència a Ariany»
què feda?

EL pruner de tot que s'ha
de fer, és un patronat i entre-
gar un paper firmat de tots
els integrants mentres estan
disposats a entregar una quan-
titat cada mes a partir d'ara
ja, hi vagin o no hi vagin.
Sinó , no podem fer una resi-
dència, no podem hipotecar el
poble. Fer-la, no és un proble-
ma, vint o trenta milions, no
són problema, te n'afluixes
d'asfaltar camins o quatre coses
més i ho enfoques tot cap a

l n'això. T'en vas al Govern Ba-
lear i dius "durant tants d'anys
renuncií a altres coses però
m'heu d'ajudar a n'això" i fas
l'edifici, però el problema,
no és l'edifici, el problema,
és que per funcionar, fan falta
dotze persones ja que hi ha
d'haver un servei permanent,
per això, com a mínim i per
empatar, ha d'haver-hi 30 perso-
nes a la residència i a Ariany,

' no hi ha 30 persones que vulguin
pagar, ni 6, i sinó fes la
llista.

Jo, sempre havia tengut idea
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de fer una residència de deu
habitacionetes per una quinze-
na de persones, però a n'això,
no ho mantens. Crec que la solìu-
ció està en un patronat.

I in patronat, en que con-
sisteix?

El pruner de tot que s'na
de saber, és qui l'administra,
qui són els responsables. Quan
aquest patronat estigui consti-
tuït s'Ajuntament pot firmar
un conveni i a partir d'aquest
moment el patronat pot començar
a gestionar i és el responsa-
ble de tot. A n'aquest patronat,
pot estar-hi l'ajuntament en
un conveni de participar en
x pessetes cada any, ara el que
no podem fer, és aferrar un
mort a s 'Ajuntament per després
no poder aguantar-lo. fbset
al cas que tan sols hi hagués
una persona que volgués anar
a la residència, s'haurien d'a-
guantar tots els serveis, i
això seria ruinés.

El patronat no hauria de
cercar subvencions, que d'això
s'en pot encarregar l'Ajunta-
ment, però hauria d'administrar
tot el que es fes. Jo no ho
veig viable, però, estic espe-
rant a que em convencin de que
ho és.

Oboi fincianaria, a base de
socis?

Consider que hi hauria d'ha-
ver l'església, l'ajuntament,

l'associació de 3s edat, l'as-
sociació, de pares i després
socis, perquè has de tenir gent
que hi vulgui anar quan estigui
feta. Si no tens un grup de
gent que vulgui anar-hi, ja
hem diràs!. EL que no pots fer,
és un edifici i tenir-lo tancat
tota la vida, que és el perill
d'Ariany o haver-lo d'obrir
per un, i què hem de fer? llogar
dotze persones perquè en cuidin
un? Després, això s'ha de pagar
en doblers del poble i la gent
no ho pensa, tothom vol resi-
dència però no pensen que des-
prés l'hem de pagar i que el
que es carrega a l'Ajuntament,
és un poc de tots.

A ad el que m'agrada, és
el que han fet altres pobles,
adaptar un casal amb una assis-
tenta social, allà en s'hi tro-
bin bé, amb un menjador. Això
del menjador, crec que s'ha
de fer, però tampoc a nivell
d'Ariany només, sino a nivell
de Mancomunitat. La gent ha
de tocar amb els peus a terra.

Hi ha projectes?
Projectes no, de moment idees

que esper en maduri alguna en
els propers quatre anys.

ftesem a un altre assunpte.
Fa quatre anys a una altre entre-
vista* parlaven de Sä Marineta
i donaves un tenoni fiïs el
89 perquè s'acabàs el ¡rojeóte
i que sinó* hauríem de parlar

d'una cosa que hauria pogut
«•»**' molt guapa pero Que per*
nt^fípffír^ifí no havia •Tiff"I "^cfff"»
Què em dius de la ftityfierîA ac-
tual? segueixes pensant ^* mo—
teix?

Exactament, per mi està mor-
ta. N'haurem tret el profit
de que hauran gastat cent-
trenta milions per asfaltar
camins.

Osnt-trenta milions?
Sí, sí, enguany.
Idò vol dir que encara no

és morta?
No és morta, perquè enguany

s'hi han gastat aquests milions.
O sia, que tstutta hi ha pos-

sibilitats de çue es fad qual-
que cosa?

Ztesde la Ganselleria, es
pensa que encara es farà qualque
cosa, però jo no. En Pere Morey,
encara ho va dir al discurs
de presentació de la candida-
tura, però hi ha hagut molts
de problemes en Sa Marineta.

ftrò, perquè és que no s'a-
caba?

És mal d'explicar. Sa Mari-
neta, era un projecte molt gros
de mil dos-cents o mil tres-
cents milions de pessetes i
aquí el que han volgut fer,
es fer un tros del projecte
i que dcnassin el final d'obra
de tot el projecte. I això en
la burocràcia que hi ha a n'a-
quest país, és molt difícil.
De totes formes, segons tene
entès, ara ja està al Consell
d'Estat i això és un tràmt
previ a que el Consell de Minis-
tres aprovi aquesta segregació,
que no es faci tot el projecte,
sinó aquest tros de projecte.

De Lüitxi ftxmksji no ci eus
que el que es va ccuençar sub
ilÍiKiú i hauria estat molt
bo ara fa vint anys, ha decai-
gut per couplet?

Sí, ja està passat, però
encara pot esser una soliudó
per qualcúf pot esser una sollu-
ció per aquestes quatre famí-
lies que ara viven de l'agri-
cultura.

Digno quins son els quatre
punts bàsics de Sä Marinata.
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Tendràs mes canalitzacions
fetes i una aigua que et sorti-
rà barata. EZ regadiu, ha d'és-
ser electrònic i per ordinador,
que per cert, tots els elements
ja són aquí guardats dins una
caseta, tu programes el dia
que vols regar i tot es fa sol.
Con això a Espanya no hi ha
res.

De moment, què és ido el
que hi ha fet?

De moment hi ha les tuberías
fetes, tante l'embassament que
és d'una quarterada i està a
Ses Comunes.

0 sia, que de moment, l'ú-
nic que falta és juntar les
crees i acabar-ho?

Acabar-ho. Eh principi hi
havia problemes de Ossa, però
es varen arreglar... S'han gas-
tat malts de dbblers... ferò
jó no m'atrévese a dir res.
No s'ha de somiar el que es
somniava abans d'una comunitat
de regants, si són sis, sis
i si san deu, deu, no posar-
lis problemes i que es repar-
teixin les despeses d'aigua
i prou, no exigir més, solament
enviar aquí un enginyer gratis
cada setmana per recomanar quins
cultius han de fer i subven-
cions, dur-ni dcblers.

1 no exigirien uns cultius
determinats?

No, suggeririen, però no
obligarien.

No creus que hi ha molta
de gent que desconeix aquest

projecte? que si realment cone-
gessdn coa funciona aquest pla
hi hauria més gent interessada?

Es que de moment, llevant
uns camps experimentals de no-
guers i de cirerers, la gent
no ha pogut fer res més.

Ja se que em diràs res» però
què pots promeut; per aquests
quatre anys que venen?

El que no podem fer és prome-
tre grans coses. De moment,
tenim les aigües que així mateix
són tres-cents milions de inver-
sió i per un poble com Ariany,
són molts de doblers.

I d'en sortiran aquests mi-
lions?

EL 8Ü%, està subvencionat
per el Govern Balear i per el
Consell Insular de Mallorca,
i l'altra 20% l'haurà de pagar
el poble mitjançant contribu-
cions especials.

Saps què això seni impopular?
Sí, però s'han d'assumir

les coses. El que no es pot
fer, és que perquè serà impopu-
lar, deixar de posar l'aigua
perquè això és prioritari. Et
puc dir, que aquests darrers
anys, han passat per aquí més
de cinquanta persones interessa-
des en comprar una casa i per
falta d'aigua corrent, han de-
sistit. La gent, no entén que
tirem l'aigua bruta a un clot
i tenguem la cisterna al costat.
Tenim sort de que estam inmunit-
zats, perquè el 90% de les cis-
temes d'Ariany, pots estar

nomení en. que. en 7on¿ ju/ia e£ cà/vtec de. íatAe*

ben segur que estan contami-
nades, per això és necessària
l'aigua corrent a Ariany.

Quan està previst que comen-
cin les obres?

Aviat. Es faran en tres fa-
ses. La primera fase, consisteix
en arreglar l'algub de la plaça,
que proveirà d'aigua al carrer
Major i Sol. La segona fase,
és de la plaça per amunt i la
tercera, és fer un deposit re-
gulador d'uns cinquanta mil
litres per devers l'església.

0 sia» que els pruners en
tenir aiguat seran els que viven
de la plaça per avall?

Si amollan, perquè a lo mi-
llor és convenient no amollar
fins que tot s'hagi acabat.

1 l'aigua, d'on la daran?
D'es Camp.
Tomant a les eleccions,

de Tes autununiquss» que em
pots dir?

Que del resultat, és del
que estic més content de totes
les vegades que m'he presentat.
Sobretot de les autonòmiques,
ja que hi ha hagut gent que
ha renunciat al seu vot de par-
tit, per votar PP-UM que era
la nostra candidatura, lia sigut
una de les satisfaccions més
grosses.

Qjè opines de la teva incur-
sió en el món parlamentari?

Que és una sort.
Orines son les Anciens que

hauràs de fer com a parlamen-
tari?

Si t'he d'ésser sincer, no
ho sé, però crec que m'ha d'a-
gradar més fer feina a n'el
Consell a en hi ha més gestió
que en el Parlament. A nd el
que realment m'agrada, és la
gestió.

Â nivell de Consell, creus
que et donaran qualque càrrec?

Confií que em donin qualque
càrrec de gestió i que tengui
relació en els pobles.

Què pot suposar per Ariany
tenir-te a tu al front de qual-
que comissió?

Cue te n'adones de totes
les subvencions i pots aprofi-
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tar-les. No has de fer res es-
pecial t solament aprofitar tot
el que puguis i això és el que
pens fer, aprofitar totes les
ocasions per fer coses per
Ariany.

Ara n agradaria que eo dona~
SSCLS 1*> teva opinió damunt al-
guns dels po>lfl~ìr& mês destacats
de ¿fullerea, ffer tuuuiçai'» que
penses d'en Canalles?

Es un gran element. Gbm més;
el tract, nés me n'adcn de que
és un gran polític i les elec-
cions ho han demostrat»

Alberti?
També un altre gran polític.
Creus que s'ha sabut retirar

a temps?
Sí, no tenia altra sortida.
Verger?
Un element molt pragmàtic..

No va de pardalaries. Afait efi-
caç.

Moria Aiilt'fiifí Urtar?
Molt viva.
Què opines de la campanya

que hm fet **!** socialistes
contra la coalició PP-LH a les
uEfl JtXtíS &lfíÇYntï IM?

Totalment equivocada. EL
que no es pot fer, és una campa-
nya descalificant de coses que
no pots descalificar. S'han
tirat pedres damunt.

I Ja per acabar, qui esperes
d'aquests [MUfjers quatre anys
tant a nivell local cou auto-
nome?

Estic optimiste a nivell
local, ja que crec que podem
fer feina perquè hi ha un bon
grup, hi ha gent que té experièn^
da i que no ha de improvisar
res. I a nivell de Cbmunitat
Autònoma, crec que en majoria
absoluta, es poden dur a terme
molts de projectes.

I per la meva part, ja no
em queda res més que dir, .sols
desitjar-li sort i que deixi
el nan d'Ariany al més alt de
tot, esperant poder-li fer una
altra entrevista ben prest,
com a responsable d'alguna co-
missió.

Biel Tovell.

Ariany B la premsa
Era d'esperar, les eleccions

municipals han estat el tema
estrella d'aquests dos mesos.
Per tot arreu s'han escrit arti-
cles, publicat estadístiques,
aventurat pronòstics ... han
estat unes típiques eleccions.

£2 que diven els diaris,
la televisió o les emisores
de ràdio, no és més que el mi-
rall del que pensa la societat
en general, faig aquesta obser-
vació perquè és important saber
la imatge que tenen del nostre
poble el resta de l'illa.
L'imatge que més reso ha tengut
dins els medis de comunicació
sobre les eleccions a Ariany,
ha estat la d'un poble tranquil,
sense problemes i d'idees con-
servadores on tothom està d'a-
cord amb tot, i les discusions
són mínimes. Això ho prova la
presentació d'una sola llista
0 candidatura al nostre ajun-
tament.

Donant un repàs a les conse-
cucions de l'actual ajuntament,
que és el mateix, de fa molts
d'anys, hem d'enumerar noites
millores, poliesportiu, biblio-
teca, escoles, enllumenat, pis-
cina, centre sanitari i segura-
ment ms n'he deixades moltes.
Però si miram els pobles del
nostre entorn, tots tenen el
mateix, no hi ha res d'extraor-
dinari a Ariany.

La diferència amb els altres
és que aquí no hi ha vida. M'ex-
plic, hi ha un poliesportiu
per futbet, hand-bol, bàsket
1 un parell d'esports més, i
mentres als pobles del voltant
hi ha un bon grapat de torneit-
jos en marxa, aquí i gràcies
a l'APA s'han vist quatre o
cinc partits dels nostres in-
fants i res més. El mateix passa
amb la biblioteca que tenguent
llibres per omplir la Seu no
hi- veven ningú mai, i amb l'e-
quip de futbol, que siguent
de les poques sortides per
nosaltres joves, està entrenant
desde fa molt de temps amb qua-
tre espelmes enlloc de gaudir
d'una il·luminació un poc decent.

I no en parlem de grups d'esplai
d'excursionisme o de res per
l'estil perquè a n'aquest poble
no n'hi ha.

No vull dir que l'equip de
govern municipal posi traves,
ni que no estiguin ben fetes
totes aquestes obres que ha
duit a terme, però hem sentia
que han equivocat la seva polí-
tica, que per altre banda és
típica de les sigles que ells
representen. Han aconseguit
quedar totsols, ni una associ-
ació juvenil, ni un grup cultu-
ral, ni encara que sigui una
associació de mestresses de
casa, al poble el veig desacti-
vat, fait d'ambició i amb una
resignació que espanta. Tenim
un poble molt guapo, amb moltes
instal·lacions, amb carrers as-
faltats ... nanes té un defec-
te, és mort.

No vull deixar de banda el
tema que sempre ha ocupat aques-
ta secció, i que és "Ariany
a la premsa", però crec que
tant l'ocasió, con les circums-
tàncies bé mereixen una refle-
xió. A més que el fer una enume-
ració cronològica dels diferents
articles, m'ha parescut molt
monòton i he volgut agafar l'i-
dea que personalment m'han
deixat aquestes eleccions.

Per acabar, fer referència
a, tal volta, el fet més inpor-
tant d'aquests dos mesos, el
nostre batle Antoni Pascual,
ha estat elegit diputat del
Parlament de les Illes Balears.
Mai un arianyer havia arribat
tan amunt, i crec que ha d'ésser
motiu d'alegria per tots.

Esperant que les notícies
siguin bones, fins una altra.

Joan Molinas Julià.
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EL passat dia 7 de Juny varen
venir les cañares de "Antena
3" de televisió per gravar unes
quantes cançons cantades per
gent del nostre poble, per el
concurs "Mallorca canta".

¿guest concurs consisteix
en la gravado de cançons i
tonades les quals seran emsses
per la ràdio i la televisió
d'Antena 3.

A les fotografies queden
les ijnatges d'aquest fet, no
/naît usuai a n'el nostre poble.

A la fotografia podan veure
al director del programa, Tomeu
Ehseñat i a la majoria de par-
ticipants que varen actuar,
i que d'esquerra a dreta són:
Francisca Cànaves, francisca
Alzanora, Magdalena Ferrer,
Maria Darder, Magdalena Alzano-
ra, Ssòastià Gencvard, Joan
Frontera i Francisca Frontera.
A la fotografia falten na Mag-
dalena Ribot i na Barbara Es-
trany.

Ja només ens falta desitjar-
los molta de sort i a veure
si guanyau un premi per Ariany.

Jaume Tabemer Ribot.
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Conferencia -19-

EL passat 13 de Juny tengué
lloc una conferència colloqui
damunt les toxicomanies, els
conferenciants varen ésser,
na Ma Antònia Palou psicòloga
de la Creu Roja i en Julio Iz-
quierdo metge psiquiatre, tante
de la Creu Roja.L'objectiu prin-
cipal era explicar el programa

que es du a terme desde la Creu
Raja i més concretament en el
centre de Manacor; la Manco-
munitat del Pla va firmar un
conveni amb Creu Roja per trac-
tar el tema de l'alcoholisme
i altres toxicomanies (prevenció,
assistència a traves de profes-
sionals, etc).

La Creu Roja ha creat diver-
sos programes per intentar donar
ajuda als diferents grups afec-
tats per les diverses toxicoma-
nies, els principals són els
dels toxicòmans (hi ha activi-
tats, tallers, desintoxicaci 6),
un altre programa important
és el dels malalts del SIDA,
i finalment el programa dels
alcohòlics.

A Manacor es du un any d'ex_
periència i aquesta ha estat
bona, l'equip està format per
assistents socials, metges,
i psicòlegs.

Eh tot procés hi ha dues
fases:
- Is fase: atenció del pacient
i de la família, ja que han
de prosperar conjuntament i
ajudar-se mútuament, dins aques-
ta fase hi ha una recollida
de dades damunt les quals si
ha de treballar.
- 2a fase: desentoxicació, es
fa un tractament metge mitjan-
çant el qual l'individu deixi
la droga de la qual depenia.

És fonamental treballar en
equip i coordinats amb tots
els recursos disponibles, és
molt important saber com poder
arribar al centre per demanar
ajuda, tot aquest sevei és gra-
tuit, aquí vos facilitam l'adre-
ça del centre de Manacor, tam-

bé hi podeu arribar mitjançant
l'assistenta social del nostre
poble i també per el metge de
capçalera.

Aquesta conferència colloqui
es va completar en la visualit-
zació d'una película damunt
les drogues i unes diapositives
damunt els perills de consumir
begudes alcohòliques.

Jaume Tabemer.

A fa fotogw£ia pcdem veane.
a na Fiwúa MÍàúa Paíau /Mi-
còlogo, de. fa Otea Üojaf en
3u£¿o Izquierdo, metge, fi^i-
quMjinej -¿ na CbagaJUda /foó-
-òe£&5/ oAbitíLenka ¿ociaí d'Ani-
any, en. un. maneni de. fa con^e.-
nèncÀa.

ATENCIÓ AMBULATORIA
DE DILLUNS A DIVENDRES,
DE 9 A 13 h. I DE 17 A 21 h.

C/. Verge de «La Cabeza», num. 5
07500 MANACOR

(Assemblea Local de Creu Roja)
Tel. 55 58 69

AMB LA PARTICIPACIÓ DELS
AJUNTAMENTS:

- Artà

- Capdepera

- Manacor

- Sant Llorenç
des Cardessar

- Son Servera

I ELS POBLES DE LA MANCOMUNITAT
DEL PLA DE MALLORCA:

Algaida

Ariany

Montuïri

- Petra

- Sant )oan

- Vilafranca

Creu Roja Espanyola

CENTRE ATENCIÓ
TOXICOMANIES

«LLEVANT»

MINISTERI ASSUMPTES SOCIALS



-20- d'en Joan Roig d'una excursió
a Lourdes l'any 1957 (IV)

CcníinuacÂÓ de£. glosât que.
e¿> uà començar en &¿o núme/tCA
an¿£/i¿cyi¿,
Msnjauna fins que en volgau
i es susto vos pasara
en que en mejau un quinta
senyal crec que no hi fareu.
A vole en varem menjà
se pancha race f eya rues
entre verdes i madures
cuidas ni eguera gudes
de tres roves a quinta.
Sesta aturat no mos treu
a nés cocho vaj torna
denterre el me vaj mira
deraunt ell no torn puja
en que me costi ana
daqui a ca nostra a peu.
Vaja una daga mes guapa
con diuan en mallorquí
qui fa tres es ase fi
i noltros en tornar!
es cert que ja farà cuatra.
Ja no hi pujarem mai mes
tods plegats varem di cía
noltros a ve de pesca
i un altra que es mengi es peix
aposta en bons dobes
es camion vaix paga.
Llavo en très cochos petids
mos dugueren a Tolosa
es cosa molt curiosa
pero estàvem ma sufrits.
Espolsa tand com voldràs
sempre dona es cap es bou
llavo en bun autocar nou
mos varen du a Isteras.
Alla ey varem sopa
i descansa una estona
a sencierro de Pamplona
mos anàrem Ion derá.
A las set devant se plasa
sautocar se va atura
tuton volia puja
caranuU nava sescala.
Vos diq que dúiem un bull
en fe se feste cumplida
mes de trenta ni eiavia
donos a un caremull.
Es bou que les encalsava
qu'el se volia mufa
no els poria ensata
duie sa baña envainada
pero en cualque potada
se sane les feia ratja.
Lesglesi de San Fernán
a misa varem ana.

I despues a barena
que tods gana ja teniam.
Sa festa de San Fermin
es una festa acabada
per vuit dia lan donada
això es vida regalada
qui la vol millo que trii.
A la una es dina
i a las tres sa partida
si no tenim cap veria
i eu vol Deu i Maria
a Saragosa en dena.
Varem pasa per lúdela
llavo jo en vaj adormi
i no res mes puc di
de aquella terra tan bella.
Arribarem a Saragosa
trobarem es cocho vey
mey mes torn puja dins ell
sa carrosa perillosa.
Alàs cinc des demati
jo ja me vaj ajeca
i a lesglesi del Pila
misa vatx ana a oi.
Moltes de iglesis pasadas
pero cap com sa della
de per ampia vaj mira
si no an vaj equivoca
vuitatnta pasas contadas
ses capellas reselvadas
perqué noi se vaj mira.
A s'hotel men vaitx torna
se jent va està deschondide
oi misa de seguida
narem en so capella.
Despues de varie oida
anàrem a visita
a la Verge del Pila
qui es hermosa i garrida
lasglesi va està reblida
de gent qui enava a dora.
Anàrem a berena
despues a fe dues voltes
tenia ses cames mortas
mes no poria agenta.
Ara ja vos son contad
lo que verem per glla
i a la Verge del Pila
si Deu vol mos gardera
fins arriba a Monserrat
Adiós Verge garrida
ja mos ne volem ana
ja no tornarem para
fins que varem arriba
a nés poble Francalerida.
Alla pararem un cuart
varem beura grasiosa

aveura la verge hermosa
diven que estan abondosa
despuig ques diu Monserrat.
Arribarem a s'hotel des puig
i alla mos varem tura
mos donaren un sopa
quere molt bo i degust.
An ve acabat de sopa
tuton se seya a la fresca
i jo com som una bresca
men vatx ana a pasetja.
lutem seya a se lluna
Jesus aqui que de be estan
ja voreu l'amon Juan
en vani en dira cualcuna.
Es ben ve que no fa sol
se claro que fa es de lluna
non som vista cap ni una
deuveya ni picarol
l'on demà demati
despues de ve berenat
pujarem a Monserrat
sa ntìsa varem oi
Dômes se va resalva
qui no via berenat
i li diñan en sa ma
dins una bosa guardat
despues deve combregat
anàrem a berena.
La Verge de Monserrat
es morena i garrida
te una esglesi polida
i tan ben distribuida
en tota se meva vida
no nevia vist cap.
Jo poc me vatx pesetja
vaitx seure fins a nrLtg dia
llevo sescolania
sa salve mos va canta
molt be saben entona
i tenen sa veu molt fina.
Mos donaren arròs sec
per dina a nes mij dia
i llevo per derreria
rostid pollastre eyavia
vi per beure que tenia
un gusted de melvesia
eu se sert perquè equex dia
el testa en Juan Bauet.
Altres coses ey avia
queren bonàs per menja
per fruita mos varen da
melicotons aquex dia.
Después de ja ave dinat
va parti sa camiona
mos dugué a Barcelona
| don avian comensat
aquesta volta tan mona.



"Escola d'idiomes
Sr. Director:

Tene la satisfaccio de diri-
gir l'escola d'idiomes Sun-
floners» que és una organització
dedicada a l'ensanyament d'idi-
omes, on tots els msnbres que
la formen són professionals
d'aquesta matèria.

Des de fa molts d'anys en-
senyam idiomes a Ciutat i hem
adquirit un gran prestigi.

Perquè no nones siguin els
de Ciutat els agraciáis hem
decidit que els pobles petits
i amb msnys possibilitat es
beneficiïn d'aquesta decisió.

Per tot això hem obert un
Centre a Maria de la Salut,
poble molt pròxim al vostre
i amb fàcil accés.

M'agradaria doncs que publi-
cas aquesta carta ja que es
tracta d'un fet profitós i molt
necessari, no només per nosal-
tres, vosaltres i pels de l'i-
lla (amb un alt índex de turis-
me), sinó també per l'entrada
definitiva a Europa.

Esper que tots els pobles
propers a Ms de la Salut acullin
la nostra idea amb satisfacció,
i també tenir 1'oportunitat
de rebre wolta de gent a la
nostra nova escola.
L'adreça és:
Acadèmia Sunflowers
Cita. Petra s/n
Telf.: 52 52 87

07519 A/â de la Salut.
Es podrà assistir a classe

des de 3-4 anys fins a una edat
ilimitada.

LfüflfLOWCß/
ESCUELA DE IDIOMAS

MjLLtS

- Els n° 120,121,122,123 i el
nQl (3a legislatura) del £blZe-
tí dei Parlament de les 77/m
ftijffffliry*«.
- El nB 23 de la revista ¿limara
del servei d'acció social del
OM.
- La revista "LLoseta" ens ha
fet arribar el pregó de la Set-
mana Santa de 1991.
- El QM ens ha fet arribar
la plagueta "4 anys en el OM"
- L'Ajuntament de LLuchmjor
ens na enviat l'enquesta socio-
lingüística a la població de
LLuchmajor 1989 i tante el volum
"Itinerari urbà pel poble de
LLuchmjcr'.
- El PP ens ha enviat el bolletí
informatiu nQ 50 i de la col·lec-
ció Antoni Maura, sèrie Tribuna
Popular 14 damunt les "Jornades
sobre política mediterrànea",
també d'aquesta coliecció el
discurs de Gabriel Cañellas
damunt "Autonomia i insulari tat"
- La Cbnselleria Adjunta a la
Presidència del Govern Balear
mitjançant l'oficina d'Ajuda
a les víctimes del Delicte ens
ha enviat uns fulletons informa-
tius amb el títol "Con obtenir
el cobrament de la pensió ali-
mentaria o de la pensió compen-
satòria a què vostè té dret?"
- El ŒB ens ha enviat en nQ

5 de "Lécologista".
- La PUBI el ne 63 i 64 de
"Informatiu".
- La Conselleria de Coltura,
Educació i Esparts ens ha fet
arribar el nQ 39 de la revista
"Estudis Balearios", aquest
n° está dedicat a la música
a Mallorca.
- La Conselleria adjunta a la
Presidència ens ha enviat la
menaria dels anys 1987-1991,
endemés de la relació de la
producció editorial d'aquesta
conselleria i un fulletó expli-
cant com funciona el cos de
protecció civil del Govern Ba-
lear.

-21-

Premsa Forana'"

ASSOCIACIÓ PREMSA

FORANA

DE MALLORCA

VII CERTAMEN PR&ttS PERIODÍSTICS
PREMSA FORANA.

El passat 11 de juny, al
Centre Cultural de "Sa Nostra",
es va fer entrega dels premis
del VII certamen de Premsa Fo-
rana.

El certamen estava promogut
per la Premsa Forana, i patro-
cinat per la Caixa de Balears,
amb uns premis consistents en
un diploma i 50.000.ptes.

Podien optar als premis tots
els treballs apareguts durant
l'any 90 a qualsevol de les
publicacions de la Premsa Fo-
rana i que fossin presentats
a concurs ja fos pel director
de la publicació o pel propi
interessat.

Els premis foren els se-
güents:
- Premi Llevant (opinió), a
Miquel Barceló del l·lolí Nou
de Vilafranca, per uns articles
a una- moció de censura al batle.
- Premi Mestral (crítica), a
Pirotècnia per la secció "Sa
Rodella" de la revista Felanitx.
- Prend Tramontana (fotografia),
a Goleata Julià i Gabriel Tomé
per la portada del nQ 100 de
la revista Lluchmajor de pinte
en Ample.
- Premi Ponent (investigació,
reserca, costums) a Pere Sureda
de la revista Fent Carrerany
de Maria de la Salut.

Des d'aquestes pàgines
i en nom del grup de redacció,
l'enhorabona a tots els guanya-
dors.
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CamDanvade
ió Lingüistica
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Convocada inicialment pel Govern Balear, el Consell Insular de Mallorca, el Consell Insular de Menorca,
el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i l'Ajuntament de Palma,

LA CAMPANYA INSTITUCIÓN AL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
en el moment d'iniciar les seves actuacions públiques, el gener de 1991, ha estat assumida per les

INSTITUCIONS següents:
EL GOVERN BALEAR.

Els tres CONSELLS INSULARS: de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera.
57 AJUNTAMENTS:
de Mallorca: Alaró, Alcúdia, Algaida, Andratx, Ariany, Artà, Binissalem, Búger, Bunyola, Calvià, Campane!,
Campos, Costitx, Esporles, Felanitx, Fornalutx, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Llucmajor, Manacor,
Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Marratxí, Montuïri, Muro, Palma, Petra, sa Pobla, Pollença, Porreres,
Puigpunyent, Sant Joan, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, Sencelles, Ses Salines, Sineu, Sóller, Son
Servera, Valldemossa i Vilafranca;

de Menorca: Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, Maó, es Mercadal i es Migjorn Gran;

d' Eivissa í Formentera: Eivissa, Formentera, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja,
Sant Josep i Santa Eulària.

La UNIVERSITAT BALEAR.

11 PARTITS POLÍTICS: PP, PSIB-PSOE, PSM, UM, CDS, EEM (Entesa de l'Esquerra de Menorca), ENE
(Esquerra Nacionalista i Ecologista d'Eivissa), Grup Parlamentari Mixt, EU (Esquerra Unida), UB (Unió

Balear) i Centristes de les Balears.

3 SINDICATS: CC.OO., UGTI STEI

1 ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL, 8 COL·LEGIS PROFESSIONALS, 86 CENTRES D'ENSENYAMENT I
19 COL·LECTIUS I ENTITATS DIVERSES, la llista dels quals es farà pública més endavant, ja que aquests

sectors estan encara en plena fase de captació d'adhesions.

* * * *

TOTES AQUESTES INSTITUCIONS I ENTITATS S'HAN COMPROMÈS A NORMALITZAR
LINGÜÍSTICAMENT LES SEVES ACTIVITATS INTERNES I EXTERNES. És a dir. a adontar

efectivament com a seva la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tal com ho estableixen l'Estatut
d'Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística, amb ple respecte de la llengua oficial de l'Estat i dels drets

lingüístics de tots els ciutadans.

Totes convoquen els seus administrats / els seus membres, socis i simpatitzants / els seus ensenyants,
alumnes i pares, a col·laborar activament a la Campanya de Normalització Lingüística.

Totes fan un balanç de la seva situació actual, i un pla d'actuació per avançar tan aviat com sigui possible en
el recobrament de la nostra llengua com a instrument normal de comunicació de les Illes Balears.

Els ciutadans particulars també poden fer el seu propi pla per actuar, en relació amb la llengua de les
Balears, amb la mateixa naturalitat que els ciutadans d'Andalusia o de Castella-Lleó, i que els dels diferents

cantons de Suïssa, o els valons i flamencs de Bèlgica, ho fan en la llengua del seu territori.
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La lleng
fein "

de tot
NECESSITAM LA COL·LABORACIÓ DE TOTS!
ARA ÉS L'HORA D'ESTABLIR ELS PLANS D'ACTUACIÓ PER A 1991.

ADREÇAU LES ADHESIONS I ELS PROJECTES PER A 1991 AL
SECRETARIAT DE LA CAMPANYA, Sant Miquel, 18,2on.
07002 Palma. Tel.: 71 75 03. Fax: 72 06 50



Passatemps
PENSAMENTS
-La felicitat, no és un problema
d'edat. Quan ve la posta de
sol,tenim una ccnpensació, la
possibilitat de veure brillar
moltes estrelles, que no vàrem
poder veure fins que la posta
no va arribar.
(Antonio Pedrol Rius)
- L'amor, és el desig de trobar
a la mitat perduda de nosaltres
mateixos.
(Milan Kundera)
- Dins tota persona major, hi
ha un infant.al qual.de tant
en tant, se l'ha de treure a
passejar.
(Jeremy Irons)
- Les persones que han perdut
els seus somnis i esperances,
són fàcilment manipulables.
(Michael Ende)
- El fanatisme és símbol de
pobresa intelectual.
(Schumacher)

LLETRES BARREJADES
Si sabeu contar fins a vint
i parau molt d'esment, possi-
blement trobareu tota la nume-
ració del 1 al 20 dins aquest
embolic de lletres.

C A T O R Z E T R Q
S D R T Y Z T J H U
F I E R N I M N C A
D O S I U D T N N T
F E U V G E R O I R
S Q E G F U N U C E
A D F G H Z V S E T
D O T Z E I O S D Z
U M B H N S E T Z E
N B V T Y D E N O U

REFRANYER
-A Petra, el dimoni s'hi va
retre, a Manacor, s'hi va fer
por i a Sant Joan, s'hi va fer
gran.
- Da flors que es Març veurà,
poc fruit se'n menjarà.
- Juny fred mata s'esplet.
- A mal costum, da-li fum.
- Bona boirada, bona soleiada.
- Es pensar no és sebre i es
,no sebre és d'ases.
— Es veinats veinadegen i qual-
que vegada festegen.

LLETRES CREUADES
H3RTTZCNIÄLS.- a)Consonant.b)Co-
de identificació fiscal.c)Peça
de tela amb grans dibuixos pin-
tats o teixits.d)Sac rectangular
de tela cosit de tots costats,
que farcit de llana, serveix
per jeure-hi damunt ̂Protube-
rància a l'esquena o al pit,
produïda per la desviació de
la columna vertebral.Quantitat
que paga al senyor, el possessor
de béns donats en enfiteusi,
f) Ami "H r amb demostracions
de joia.g)Acció i efecte de
rebotar.h)Cercle, volta. i)Cent.
VERTICALS.- l)Consonant. 2)
Cadascuna de les dotze parts
en que es divideix un any.3)
Posar el cap a un recipient,4)
T .lista ordenada. 5)Recipient
amb un canó prim, pel qual s'es-
pira el fum del tabac. Que
té ubiqüitat. 6)Persona dedicada
a filar.7)Que té molt de gust
de sal. 8)Monja. 9) Vocal.

' -23-

TEST CULTURAL
1.- A quin any es va aprovar
el projecte de independència
d'Ariany de Petra?
-1.981
-1.969
-1.953
-1.982
2.- Quants de regidors té l'Ajun-
tament d'Ariany?
-vuit
-sis
-set
-nou
3.- Quin partit ha sigut el
guanyador de les passades elec-
ciona autonòmiques?
-PSOE
-CB
-£U
-PP-LM
4.- Si parlam de Rabindranath
Tagore, sabràs que parlam de
-un poeta
-un pintor
-un músic
-un Déu de l'índia .
5,- A quin terme municipal col·lo-
caries Sa Dragonera
-Calvià
-Andraitx
-Deià
-Sóller

^r^^j}^^,

SABLES QUE...
- una de quatre morts de Millor-
ca, està produïda per el càncer?
- lluna de mel, és una expressió
que ve de molt antic, quan les
mares de la dona, després de
casar-se, posaven cada nit,
i durant una lluna, un pot de
mel damunt el comodi dels nuvis?
- cada vint-i-set dies es renova
la pell del cos?
- ha mort el periodista i escrip-
tor Blai Bonet?
- el perímetre de l'illa de
Mallorca, és aproximadament
de 265 Km.?
... HD ÄRA JA HD SAPS ü!

Biel Tovell.
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CL lo, roc o,

ftMcla.
-Can va 1 cruna?
-3a ho veuó. AnnÀ&ava ¿ino a
¿'e¿¿any a campnan. iaíac. peí.
pef. meu. hone.

-Cie. pensava que. i! en. cnave¿
a votan*
-A votanJ, ja -fa 75 die* gué.
votà/vern, pen. que. ho diu¿?
-Toijvi, pe/L aque¿te/> papenete^
que. duu6 one. -ta ma.
-Caifa! fe/> he. canpnade/> pen.
vengonya, EM tu què. tno&e/J
no mo¿ Ratta anneglan. fe/> teufa.-
de/> d'AnJany, ana voíen que.
iaa&é. anneglem ¿e¿ de. Peina!
-Ido així, a&£nò que. mo¿ coman-
daven, encana, peno ana ja fa
can a coió.
-/Vo jo no n'he. confinada cap
ni una 4. ja peden venin, a ca
nomina, tanmateix, no en canpnané.
-¿e/LLò, ¿ó pen. l.'e¿gl¿¿ia!.
-Penò é¿ XL de. Peina,
-Bé, S>¿. deixeu, anon, tanmo-
tejjc no maó entendnem,
-No, ni CHE. això ni en ne¿>.
-Sí, teñó nao, one. -00 votan, i.
tat, e¿tic. regona que. també,
votane^ coninoni. a jo.
-I com havia de. votan, ccninaù.
¿>i nomèa hi. havia una Mi^ta!,
-S-if penò n'hi havia de. tatxadeA
i. e¿tic. -òeguna que. tú vanelo
¿en. una d'eMe¿ -i de. poc. m'en
fJanÀa que. no fo¿u¿ ¿a que.
va posan. ¿'eApanadnap a n'e¿
d'e¿PP.
-I tú. deguene¿ votan, en Mane*
-Jo ni hi vaig anon* tanmateix...
-Janmateix!, havíem de. votan,
a n en Ioni pen. eMen. panÂa-
menianÀ.
-I pen. què. ho ha d'eMe/i, penque,
¿'umpfj, ¿e¿> (ktixapjea?.
-$e¿tu> que. ei¿ de. nti£pen/adn.

això a fo miMon. é¿ lo que. ¿a-
nÀeA tú, ja deven "El üadnòn
¿e. enee. que. ¿odo4 ¿on de. ¿u
condÍM¿n".
-I ana r/t/g me. votò din?, que.
•Mm una ¿faine?,
-Cunta de. gam&atò é¿ lo que.
eLt> tá, £4 teu* fo que. han de.-
mû^it/iat, éò que. tenen molta

canandena, Can que. pen. eM¿
tot ¿ol¿ no haguéòóin comandat
mai, ¿'han hagut d'aplegan. ar&.
en Ioni.
-Vi&ona, mé¿ que. ¡Mona, teñó
¿a Ifengo plena de. venJL
-Se¿ ve/iitató ofienen,
-Vete.'n a pongan, -ßum,
-Turn é¿ lo que. deu tenui davant.
eJtb uM¿ e¿ que. no veu. ett>
oMsLí> que. juguen a flut&of. duu
XL fiiócúna. fían eApenyadeA ¿e¿
naijole¿ i. ni ha un pednoLd
que. no enee. que. en vegem, mai

XL£Í.
-Caffo, que. e¿ teu. net é¿ eí
cap de. /¿£e¿.
-I tú. que. xapo M. no <XLp¿ ni
a on fa fan,
-Penò m'ho han dit.
-Sap-b que. en diven de. co¿e¿.
-I fû que. podnien dui,
-Sj-, val mé¿> catfan, penque.
qaan dàió cfncifcfie. co-fa, ¿oí
d'una ho agafen pe¿ cap que.
enema,
-Pen. cent, i enguany que. no
fanon cap excunMÁ peJLb vell¿?.
-feine, -i en fan cada pont,
-¿4 -42 que. onganiiza ¿Ajun-
tament.
-Aquesta te. pica a tá, com que.
no paguen ne¿]

-Totea efJÍA ho vanen pnaneine.
que. fa fonien.
-Lo que. hão de. fen. tú, é¿ apun-
tante, a n'aqueàteA que. fan
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a n'eA cfuSL de. fa 3a edat, pe-
no tú contal de. no haven, de.

pagan,., £ó que. etò raéó edLneta
que. e¿ cal d'un moXfUJt.
-3e¿ú¿ que. eLt> de. mot xennada,
tot lo dia íenó e¿ pef. pen. ¿a
Mengo.
-Penò die. lo que. penò, i. tú.
¿empne. meu. meu, meu meu fen
¿CL mitja monja vaò fût qai fot
i. vina ef. nei. penque, ja ho vaig
veune. ja que. t'umptineA e/> &ol-
¿o d'en4almade¿ a n'e¿ "rnÁLing"

com que. fe¿ negalaven!.
-¿nen pe/¡ meu home,
-Degué, poden, mitán, iota ¿a ¿et-
mano. Sapo que. ni fa¿ poMon.

de. nuxxu
-£M ¿i el deAxa¿ÁÍÁ anón, un
poc, iot fu dia hi ¿enÀa ...
-Vengonya hau/ue¿ de. tenui!,
le. n'en duguene¿ ianteA que.
no vanen &a/¿a/i.
-Ido hagu£¿¿in fet e¿ cap viu.
-Bé, &éf deixeu cavin, m'en vaig
penque, inc&ané. ¿> estany tancat
¿ ¿home. em fotnà un f£anp.
-¿1¿O4/ dio*.




