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S'ha iniciat, a Artà, una ESCO-
LA DE PARES, que vol ser una ajuda
molt eficient, davant la problemA-
tica que sempre comporta l'educa-
ció dels nostres al.lots.

Aprofitant l'avinentesa d'a-
quest fet, "BELLPUIG" ha entrevis-
tat als presidents de les associa-
cions de pares dels tres Col.legis
d'Ensenyança General BAsica, inte-
resant-nos pels seus projectes
previts.pel curs recentment ence-
tat i també pels motius que els
ha induit a crear aquesta escola
de pares.

La dita enquesta la trobaran
a les planes centrals del present
número.



HE SOMIAT UN PAIS... (i II)
He 6omiat un pai on ta gent ,se nt-ca gene/tout i &)tidhnia

amb ta 'ont dea mé6 pobn.e. c neceimitats que ta mateixa quanti-
tat de dobten6 que ga,staven en ne.-, maquine6 joco t'empnaven
pen ajudan a ta 6amitia mi6enabta i en 6ituació dezeoenada.

He 4omiat un pais on e6 neoectava et dnet a ta vida Amy/6 de
néixen i on et6 ma vett6 nu/ utimat6 gaudien d'una gitan con-
6idenació a6ecte, cencant pen a ett6 to mitton, encana que aixa,
componthA utcni6iciz mo d'una pnivació en La Omitia.

He 6omiat un pai on et6 c/1.4.6tian panticipaven en t'Euca-
niztia mé6 pen convenciment c nece66itat que no penqu'e eistava
manat, i on ea cneient6 no a minaven et nettotge amb ta pon de
dedican atgun minut de mé6 at Senyon en ttoc de a ta tetevid

He 6omiat un paio on et6 cneients no e6 di,stingien 6otament
pet 6et d'anan a mi,ma et diumenge, Ain6 pet zeu compontament at
ttang de ia 6etmana, que quan ta gent e.6 donava ta pau en et
tempte no 	 6eien com un acte ma, 6ned	 nutinani, o.enó amb
t'acat6on de t'atimació mcitua c det pendó amb et6 enemi6tat6.

He 6omiat també que Déu utimava aquett paio i no Oia accep-
c4..on4 de pe.n.00ne.o aixi com 6eia 6ontik et 6ot pen a tot6, dioo-
6at a pendonan una i attna vegada. Això 6eia que ta gent d'aquett
paio vi6qué ,s contenta eoenançada. Que canta66in pen caut 6eva.
Que xiuta66in pea canne/us. Que tinguain et 6omniune a Yon de
ttavi.

Finatment, he 6omiat que aquut podia 6en. et meu paa, tot6
ho votgué.mim. (Adaptat de :Antoni Bonet)

L'equip pannoquiat
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"TOTS SANTS"

Como cada año ha pasado
el día de "lots !=; ants", el
día que todo el pueblo pasa
por el cementerio para ren-
dir culto a nuestros ante-
pasados. Rara es la familia
que no tenga que llorar al-
gún ser querido.

Aunque tenga el tono lú-
gubre y triste deseamos a
los que ahora vivimos, sa-
lud para vernos allí el ario
pr6ximo.

ROGAMOS A IOS SUSCRIPTO-
RES NO RESIDENTES EN ARTA
y que no hayan satisfecho
la anualidad del presente
año, estén atentos al co-
vreo, pues dentro de breves
fechas recibirán contra re-
embolso el importe del año
en curso.

Temps lliure 

Es un fet irreversible que, de
cada dia, augmenta el temps
Inure, deslligat d'obligacions
laborals i familiars. El temps
Inure estd a l'abast de totes
les persones i esdevé com una
nova forma de vivencia social
prou interessant.

El temps lliure és un espai de
benedicció per a viure gratuita-
ment, per a poder enriquir l'es-
perit amb Id fruició espontânea
de l'art, de la lectura, de la
contemplació.

El temps lliure pot esser una
profitosa reacció contra una
acumulació mecânica de coses,
com poden esser normes, obliga-
cions, horaris rígids, estudis,
treballs obligats, que ens pot
permetre d'esser nosaltres
mateixos, 	 creadors de noves
vivencies humanes.

El tempç lliure ens dóna l'oca-
sió de fruir d'un espai on l'es-
perit de l'home s'aixdmpla, res-
pira, es fa solidan i i estima Id
vida. Es pot aprofitar per fruir
del cel blau, de les estrelles
tremoloses, de la hum de l'ai-
bada, dede la magia del capvespre,
dels camins que s'estiren, de
!'exposició dels arbres, dels
boscos i de les fonts, de la
pluja, del vent, de la neu, de
la hum, de les muntanyes.

Ocupats quasi sempre amb el te-
nir per d poder sobreviure, ens
oblidam sovint de l'esser que
ens fa persones responsables i
lliures. Cal contemplar el mis-
teri múltiple de lesser de les
persones i de la vida dels
vivents, aixf com aprofundir en
la poesia amagada dins totes les
coses.

Els qui han retrobat l'encant
del temps Inure, l'aprofiten
per a viure noves experiències,
per Ilegir una nova plana del
llibre immens de la vida o per
anar a coneixer un nou Hoc del
jardí agradós de l'univers.

No pot haver-hi lloc en la
nostra vida per l'avorriment o
per matar el temps. Hi ha massa
coses que esperen la nostra con-
templació l que ens ofereixen
gratuItament el seu encant.

Gregori Mateu Estarelles
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Textos: C.Bisquerra

SI QUALQUE vegada anau per de-
vers l'esgresia, i vos pega per
guaitar per el Mirador, no vos
fitxeu en lo de prop, mireu el
paisatge que es veu allá lluny
deleitau-vos la vista. Encara
que lo més probable és que vos
hagiu de tapar el nas, perquh,
si baixau la vista, veureu un
panorama que no pareix vera que
visquem a un poble a on tenguem
recullida de fems. Hi ha bote-
lles, capses guides i plenes,
pells de conII1, porqueria de
tota casta. Ja comença a esser
hora que les autoritats perti-
nents hi posin remei, i que totes
les persones mallengues que hi
tiren trastos en paguin les con-
segilències.

QUE DEU passar amb l'aigua de la
vila, que ara ens diuen que no
és bona! Pel poble es diu que
tota la culpa la tenen les cases
que envers d'enviar les aigues
brutes pels emisaris legals, les
tiren dins clots i engolidors
que tenen baix la casa. Si
aquesta és vera tot el poble ha
de clamar venjança contra agues-
ta gent .1 els qui els permeteren
fer-ho i, com delen els nostres
gloriosos agermanats, que pag
qui deu. De totes maneres hem de
donar les grácies a l'ajuntament
per la honradesa i rápida in-
formació que ha fet arribar de
casa en casa, donant els con-
sells pertinents.

DE LO QUE també es parla és de
la manca de depuradora que tenim
a Art. Voldríem que el consis-
tori informás, in més prest pos-
sible, del que pensa fer o al
menys dir-mos com estan les ca-
ses en aquest moment, perque lo
que és ara fa mal passar pel
pont de Capdepera, amb una má al
volant i l'altra, estrenyer-se:
el nas. AixO és una vergonya, i
ja que se va sebre resoldre tant
bé (que inclús va sortir com e-
xemple a una revista cientifica)
lo de la cremació dels fems, es-
tam segurs que també trobareu
una sortida favorable a lo de
les aigües residuals.

HA MORT "SOR SOLETA" 
El día 27 de octubre y a la

edad de 92 años murió Sor Marga-
rita Massanet Guiscafre.

Nacida en Artá el 8 de febre-
ro de 1891, ingresó en la orden
religiosa de la Caridad siendo
su primer destino el convento de
Santa maría, donde ingresó el 7
de noviembre de 1917.

El 8 de octubre de 1919 fue
destinada al convento de Espor-
les y el 13 de agosto de 1927
fue destinada a Artá, ya que sus
padres requerían asistencia.

En principio estuvo en el
convento de la Caridad, y el 7
de abril de 1949 pasó al de Can
Morey, donde estuvo al cuidado
del parvulario hasta que se fun-
dieron los dos conventos,
pasando a la Caridad otra vez.
En abril del corriente año y con
motivo del traslado de las Her-

CIRCULAC ION 
Días pasados y en la entrada a

nuestra villa por la carretera
de Palma, concretamente en el
cruce frente al cuartel, hubo
un accidente de tráfico entre
dos coches.

Por suerte no hubo desgracias
personales, pero el arreglo de
los vehículos les costará casi
"un ojo de la cara" como vulgar-
mente se dice.

Pero seguramente no es la
primera vez, ni probablemente
será la última, que sucedan us-

QUE FEREM enguany amb so futbol!
Tenim l'Artá que perd defora i
perd dedins. Ell ja hi comença a
haver molts de futbo)ers que
s'estimen més no parlar-ne perb
no mos preocupem, estam segurs
que tot aix6 és una estraregia

manas a la Residencia, fue tras-
ladada ella también allí, pos-
trada ya en el lecho, no por
ninguna . enfermedad concreta,
sino ya por sus muchos años, no
pudiéndose valer por si sola
hacía ya unos cinco.

Han sido 56 años de su vida
los que ha pasado entre noso-
tros, dejando constancia de su
sencillez, abnegación y entrega,
quedando muchos recuerdos, sobre
todo entre los chicos, - ahora
ya mayores- donde tuvo a su
cuidado en Can Morey.

¿Quién no recuerda a "Sor So-
leta" como comunmente se le co-
nocía?.

Desde estas líneas vaya nues-
tro más sentido pésame a su her-
mana, sobrinos y demás familia,
como también a sus Hermanas del
convento .

Descanse en paz.

tas desgracias, o tal vez peo-
res, si no se pone remedio a
este conflictivo cruce.

Por lo tanto hacemos un
llamamiento a las autoridades
competentes para que se tomen en
serio este problema, que aunque
haya señalizaciones por donde
debe, falta una solución defini-
tive, ya sean señales en el sue-
lo, más discos, etc., que una
vez por todas remedien este
asunto, antes que tengamos que
lamentAr males mayores.

nova, amb la qual es fa guanyar
confiança a l'adversari, i quan
arribi l'hora o sigui els tres
darrers partits l'Arth ens
donarh l'alegria de quedar da-
vant o sigui, a segona divisió.

GROC, VERD, i NEGRE...

INTERESA INSTALAR TELEFONO EN ARTA
SI ALGÚN ABONADO

DESEA DESPRENDERSE DEL SUYO,

ROGAMOS SE DIRIJA A:

MARGARITA MOREY, C/ R. BLANES,7 - ARTA
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L'associació de Pares d'Alumnes del Centre Escolar Es-
tatal d'Arta es posh en funcionament l'any 1981 a rel
de la creacie de l'Escola Estatal i va veure aprovats els
seus Estatuts el 26 d'abril d'enguany . Té actualment 92
socis que paguen una quota anual de 500 pts. per a fer
front a les despeses que te'. Aquesta quota va ser el

primer any de 100 pts. despres passa' a 200. 1 avui s'ha
fet necessari degut a l'augment del nombre d'alumnes a
pujar-la a 500. Els components de la Directiva sen els
següents:

President: Bartomeu Ginard Flaquer
Vice-President: Esperança Morey Sureda.
Secretari: Guillem Artigues LiuII.
Tresorer: - Rosa Maria Flaquer
Vocars-:-Taume Ginard Limas, Lita Bauza Tous, Antonia
Fernández Gill, Sebastia Ginard Villalonga, Joana Aina
Genovard Carrió, Antònia Llabres Femenias, Salvador
Conesa Muntaner, Margarida Amoro's Sureda, Margarida
Payeras Sureda i Angela Ferrer Esteva.

Hem parlat amb el President de l'associacie de
Pares, Bartomeu Ginard, al qual h hem demanat que
ens contestas una serie de punts.
1.- Quin és l'objectiu principal de la vostra Associado?.
*** Els objectius ms importants es podrien resumir
aixi': aconseguir una col.laboració lo més eficaç possible
amb el claustre de professors de cara a una millor for-
macib dels alumnes en qualsevol materia que sigui inte-
ressant per ells: activitats culturals, esportives, etc. i a
Ia vegada aconseguir que aquesta escola sigui una esco-
la completa.
2.- Quines activitats anau fent?.
*** Es fan unes sessions de psicomotricidat que con-
sisteix en ajudar als al.lots a prendre consciencia del
seu cos a fi que puguin arribar a coneixer les seves pos-
sibilitats i els ajudi a expresar-se corporalment i els
faci més creatius. En aquesta activitat ens ha ajudat
Na Maria Bel Sancho a partir d'uns tests fets als al.lots

d'una sessi6 setmanal de dues hores. Pareix que ha
estat molt positiu.

Altres activitats són la distribucio del material didac-
tic, les excursions i pensam posar en marxa tambe
enguany unes sessions musicals.
3.- Quines dificultads teniu?.
*** La dificultad ms gran 	 que mes limita la nostra
feina es l'econo. mica: voldriem organitzar moltes coses
interessants pels infants, pero' falten dobbers. Si be,
amb les quotes, el tant per cent de venda de ilibres m al-
tres aportacions voluntaries procuram anar endavant.
4.- Quines relacions teniu amb les altres associacions de
Pares i col.legis?.
*** Fins ara no n'hem tengut cap.
5.- Com veis l'Escola de Pares que s'està montant ac-
tualment a Arta?.
*** Positiva. Creim que una escola de Pares sempre
sera posit iva.
6.- Creis possible, al manco a nivell de pares, una coor-
dinacio" a una mica d'unificació amb les altres associa-
cions? Què proposari-eu?.
*** Creim que es possible i seria positiva ja que redun-
daria en benefic i . de tots: pares, infants i escoles. Es
podria aconseguir una progrannacie conjunta a nivell
d'associacions i Lambe' de	 professorat, 	 respectant
naturalment les idees prbpies de cada col.legi, perb
creim que es podrien trobar molts de punts de coinci-
dència, p.e. en lo cultural, esportiu, etc... De la unio"
sempre en sortiria una minor qualitat de lo que s'ofe-
reix I més intercanvi i coneixement entre els al.lots.
Seria bo que aixo' es fes Lambe a nivell de professors.
7.- Com veis el futur de l'ensenyament a Arta?.
*** Amb molta d'esperança, ja que el nivell de l'ense-
nyament sempre sera millor si hi ha moltes ofertes i
am' els pares podran triar aquell centre que mes cre-
gum que els convé pels seus propis fills. El que hi hagi
distints centres evitara també l'aglomeracie d'al.lots i
el desdobiament de cursos. Aquest futur el veig molt be.
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L'Associació de Pares d'Alumnes del Col.legi de Sant
Bonaventura d'Arts té aprovats els Estatuts des del 10
d'abril de 1980. Té actualment 242 socis que paguen
una quota mensual per cada mes de curs de 125 pts. La
directiva de l'Associació esta composta d'aquesta
manera:
President: Pep Orpi Font.
Secretari: Jaume Torres Domenge.
Tresorer: Pep Danús.
Vocals: Jaume Massanet, Llui's Ferrer, Pere Torres,
Andreu Servera, Miguel Llodra i Joan Escanellas.

Per desig exprés del President de l'Associaci6 hem
parlat amb el Secretari, Jaume Torres que ens ha
contestat les preguntes formulades.
1.- Quin és l'objectiu principal de la vostra Associació?.
*** Aconseguir que els pares participin ms en
Peducació dels seus fills, s'integrin en el col.legi i en
les seves activitats complementaries.
2.- Quines activitats feis?.
*** En aquest moment, les activitats previstes per
aquest curs son:

a) reunions peribdiques amb els professors per a
mantenir una col.laboració mútua.

b) excursions conjuntes entre alumnes, pares i
professors, fonamentalment excursions a peu i dins el
terme d'Arta.

c) l'Escola de Pares.
3.- Quines dificultads teniu?.
*** Que hi ha un important sector de pares que no esta
conscientitzat de la importancia de la educació dels
fills, que no participa ni en l'escola de pares ni en les
activitats que el Col.legi pugui organitzar.
4.- Quines relacions teniu amb les altres associacions i
col.legis?.
*** Intentam compartir aquelles activitats que de
forma conjunta poden donar un minor rendiment, es el

.

cas de l'Escola de Pares.

5.- Com veis l'Escola de Pares?.
*** Es molt necessaria. Els fills són massa importants
per educar-los sense sebre lo que es fa. Ho demostra la
favorable acollida que ha tingut la primera sessib.
6.- Creis possible, al manco a nivell de pares, una
coordinació o una mica d'unificació amb les altrs
associacions? Que proposarieu?.
*** Es una qiiestio" que fins ara no ens hem plantejat.
7.- Com veis el futur de l'ensenyement a Artà?
*** Crec que podrien coexistir rensenyanca pública i la
privada, sempre que el Ministeri dediqui la mateixa
subvenció per alumnes a ambdues. Crec, aciames, que la
privada ha de constituir una opció distinta a la pública
per a poder elegir la que millor s'adapti a la que cada
pare desitja pel seu fill.

L'associaci6 de Pares d'alumnes del Col.legi d'EGB de

Sant Salvador d'Arta va començar a posar-se en funcio-

nament l'any 1980 i va veure aprovats els seus Estatuts
el 13 de marc de 1981. Actualment té 101 socis que
paguen una quota anual de 1.000 pts. La Directiva esta

formada d'aquesta manera:
President: Bartomeu Sansaloni.
Vice- President: Jaume Cursach
Secretari: Monserrat Santandreu
Tresorer: Maribel Reche.
Vocals: Antonia Marti", ApoIonia Genovard, Maria Marti',

Magdalena Alcover, Ramona Espot, Gabriel Ginard,

Pere Gili i Jeroni Ginard.
Els vocals tenen la funció de Delegats de curs. Cada un
té la responsabilitat d'un curs.

Parlam amb el President de l'associació i li dema-

nam, com ho ferem també als altres, aquestes pre-

guntes:
1.- Quin és l'objectiu principal de la vostra Associacio?.
*** Són molts i els principals uns quants: procurar aug-

mentar la formació cultural, moral i esportiva dels

alumnes amb actes i activitats extraescolars. També

hem fet reunions amb els pares i professors amb la

finalitat que aquests contactes servesquin per a educar

minor els al.lots i que els pares estiguin me's informats
de l'actualitat educativa. Col.laborar amb els professors
i la Direcci6 del Centre i junts millorar el nivell d'ense-
nyament del Col.legi.
2.- Quines activitats feis?.
*** En feim bastantes. 1 tenim idees i ganes de fer-ne
més. Organitzam la venda dels llibres escolars: aixe
ingressa uns beneficis per a poder realitzar activitats.
Organitzam charles culturals, de formació de pares.
Cada any s'ajuda als d'octau això suposa moltes ho-
res- a posar en escena una obra de teatre que es repre-
senta al Salon del Centre Social. Organitzam excursions
apropiades per a cada curs. Durant l'estiu montam un
campament a Sa Duaia: cada any compram coses perque
sigui ms complet; s'hi fan tres torns. Aquest campa-
ment no es només d'esplai, també es educatiu. Lambe'
anam comprant materials pel CoLlegi fer faeil l'en-
senyament i materials esportius que l'entitat no tengui
necessitat de comprar o no pugui. Donam als d'octau
una tercera part dels ingressos de la venda de llibres
per ajudar a les despeses de l'excursió de fi de curs:
cada any suposa una quantitat de 60 a 70.000 pts. A
aquesta i a totes les excursions hi va un represen-
tant de l'Asocciació, normalment el Delegat de curs.
Solem fer també cada any una xerrada d'Orientació Pro-
fessional pels al.lots que acaben l'EGB.
3.- Quines dificultats teniu?
*** Tenim poques dificultats perque la Junta Directiva
ens repartim bastant les tasques. La dificultad més gran
es la despreocupació de molts de pares. S'haurien de fer
socis tots els pares i preocupar-nos més tots per Pedu-
cació dels fills. Veim un cert desinteres de molts que
no just no col.laboren sinb que inclús critiquen la feina
que fan els altres. Sortosament hi ha un bon grupet de
pares que, deixant de banda les cri'tiques, fan molta
feina i amb iLlusió.
4.- Quines relacions teniu amb les altres associacions i
col.legis?.
*** Hem tingut poc contacte. Amb rassociacid de l'ins-
titut hem presionat aquest any passat davant el Mi-
nisteri d'Educació i Ciencia per a aconseguir l'ampliació
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RECEPTA
per madó Antònia Gill

de l'institut amb sis aules més. Crec que es va aconse-
guir. Amb l'Associació de Sant Bonaventura fa dos anys
que es feren unes diades esportives amb els pobles
veins: el dia que es feren a Arta' Porganitzarem junts i
pagarem les despeses de la Maria les dues Associacions.
I enguany hem montat aquesta escola de pares oberta a
tothom: aixa hauria de quedar ben clar. Esta organit-
zada per aquestes dues Associacions, però oberta a tots.
5.- Com veis l'Escola de Pares?.
*** Des de sempre ens ha preocupat la formació dels
pares. Creim que per educar els fills en aquests temps
que correm mos falta molta preparació. El curs passat
aconsegui-rem montar 5 xerrades amb uns temes molt
actuals. Hi va venir molta gent, cada vegada més. A-
questes xerrades les varem organitzar noltros amb la
idea de què no ho fés just una persona sinó diferents
persones capacitades. Si varem triar el P. Gori Mateu
va ser perquè pensavem que era el moment d'aprofitar
la seva estncia a Arta'. Aquest va ser el motiu de per
què les xerrades de l'any passat les dirigis totes ell
passas aixi davant altres persones igualment preparades.
En acabar el curs els pares ens demanaren una continua-
ció. Davant aquestes ganes de la gent hem organitzat
aquesta Escola de Pares que pretén anar al fans dels
problemes amb un estudi i dedicació serioses. I repe-
tesc, esta oberta a tots. Tothom sera' ben arribat.

BISTECS FARCITS

Ingredients: 

Bistecs de vedella,

Xulla de la part del pit

Una truita francesa

Unes tires de pebre vermell, tomAtiga, ceba,

un tassb de vi de Jerez, una fulla de llorer, un

grapat d'ametles, esclata-sangs o "champiñones",

sal i pebre nagre.

Manera de fer-se: 

Els bistecs se farceixen amb les tires de xu-

11a, de la truita i de pebre vermell. Per enda-

vant s'haurA salada la carn i posat un poc de pe-

bre negre.

Una volta col.locades les tires perdamunt de

la carn, s'enrodilla la carn, se fermen els ro-

dets amb un fil i se sofreixeixen dins la pella.

Se fa un sofregit amb tomAtiga i ceba, posant-se

dins el sofregit un poquet d'aigua, un tassó de

vi de Jerez i una fulleta de llorer.

Quan els rodets són cuits, se treuen i se cola

la salsa. Una vegada colada, se lleva el fil i

es col.loquen els bistecs all dins. Se piquen

les ametles i s'hi posen juntament amb els escla-

ta-sangs o "champiñones", acabant-se de fer.

6.- Creis possible, al manco a nivell de pares, una
coordinació o una mica d'unificació amb les altres
associacions?. Què proposarreu?.
*** Tot lo que facem els pares pels fills és poc.
fossin molts els pares podri"em fer més i la unió fa la
força. Si aquesta força l'empravem per augmentar el
nivell cultural del poble d'Artà, ben aviat es coneixe-
xeria. Seria bo que ens posassim en contacte. Crec
que es podrien fer activitats, sobretot extraescolars,
de conjunt amb els altres col.legis, evitant, emperò,
que cap d'ells s'imposas damunt els altres.
7.- Com veis el futur de l'ensenyament a Artà?.
*** Podem aconseguir lo que sempre havi -em desitjat
tots: una escola estatal per aixi" els pares poder triar
on volen enviar els seus fills amb una igualdat i una
ensenyança lliure, evitant tota casta de domini o la
supressió d'alguna d'aquestes escoles.

mi lor.411
G.A.T. 820

C/. Binicanella, 12.- Tel 58 55 15/52 CALA MILLOR
Carretera Cala Gulla -Tél. 56 40 17 Cala Ratjada

IMPORTANTE 
Para todas las salidas del R.C.D. MALLORCA, du-

rante la actual lina, VIATCES MILLOR en combina-
ción TUR AVIA, le facilitará billetes avión, hotel
y entrada que en cada caso se publicara.

TEL AVIV
8 dias, 64.100 Ptas (H. 5 estrellas, 72.440)

JERUSALEN
8 dias, H. 3 estrellas, 65.750 ptas, con desayuno

EGIPTO
Clásico en avión, 8 dias, 88.900 Ptas. pensión
completa Hotel de 14.

EL CAIRO
8 dias, 59.900 Ptas.

CRUCERO POR EL NILO
A todo confort, 112.900 Ptas. pensión completa

MOSCU-KIEW
8 dias, 89.900. H. de 14. pensión completa

LOS BALCANES
15 días, 102.900 Ptas. H. 14. pensión completa

RUMANIA
8 dias, 45.900 Ptas. H. I. pensión completa

INDIA-NEPAL
15 cads, 188.900 Ptas. H.1 4 . pensión completa

TAILANDIA (JAPON)
15 (lids, 267.900 Ptas.H.14. pensión completa

CHINA (HOWKONG)
16 dias, 286.900 Ptas. H.1 4 . pensión completa

TURQUIA (ESTAMBUL)
8 dias, 46.900 Ptas. H.1 4 . pensión completa

CUBA
10 dias, 79.900. H.1 4 . pensión completa

PARA OTROS PUNTOS DE EUROPA, ETC....
CONSUL TENOS
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R E I.E.IA
SENTI M I ENT( )S

JOYMIAS

VIKY

BESOG OLE PA	 1111
DANSK BAR KNOLD OG 11111

Miguel Gili Flaquer

tot
(DANSK KOKKEN)

Camino Vecinal de Génova 37
	

Ban Agustin
Teléf. 40 Il 48 	 Palma de Mallorca

RACCI
DEL POETA

Chi iec de dele)Wf/tX...

Oh! Bec de Feknutx, tan cab,
et as det tempz patnianca,

quan et mati ucometent
ja 1Ça , 6itz de ttum cana,
amb boikez tekzez e ttews
t'he vizt ta tuta embenada,
pigand de nevetts, cot66,
xatut, humit de no6ada.
Canmin6, ana, et vot pintan,
et so t ixent pek tu gattu
i et goig ttuent, d'un cet bau,
anneu, ezcampaka entakke.
Oanzek, anniba t'onetjot
penb entén, que tu no battez
penquè et -s bkaçoz dus caigutz
zenvant ben l¡enm tu cottadu.

Ah! Bec de Fennutx, tan cafb,
,zón vengez -to -tes tu atbu?
Vet c»,iz tan Aon6 dets eztetz
ja deu ezzek endevinaine.

Ah! Bec de Fennutx, tan cab,
amb banba nosa de cannitx,
que un dia danez,gnatut,
kecek an en Guzti Ltadne.
Guandia encata deu, u,sen
tu 6nedez nit d'hivennada.
Diguu-me, qui inga et teu gep?
t'empneny de -tan-tez getadez,
o e.	 an,- tants que no sao quant
tat votta et 6o -C , que 0 i catea
i et cau aix4:, a cacaknetez,
damunt tez nuez ezpattez.
Com tub que t'has enveftit!
et veig ta cann concovada,
Oncit de cops i de bony-o,
amb tatt que et baden t'entnanqa.
No orn, tampoc aquettt nin
que antany ats teuz peu -5 jugava.
Tenz tu, tota pen a tu,
ta ttanga contnada tazza.
Tenc jo, i no tot pen a mi,
un cap-se-tó d'ezpenancez.
Pe -t tauta, ten	 'ampte epa -ii,
conkeuz, que et On d'eztovattez.
Seuz, anhetant ta tti6on
de ta badia enonyada
que ets diez de temputat,
et mo6tna caixadez banques...
i enta, una 6ehha uptendent
pekquè endotci4 ta minada.

Jo et votia aixeca't un cant,
tnempat, amb veuz det 13, 6catge.

Oh! Bec de Fekkutx, tan cab,
que def pinan te'n 06 jaca.

Joan Mezquida
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Visto "desde"
el matadero

+++ Desde que el Badía jugó con-
tra el Mallorca, ¡qué pasada nos
dió!
+++ Desde que Rodrí tiene que
jugar de central y de ariete,
¡Que bién se gana el sueldo!.
+++ Desde que Toni Riera empezó
romo preparador, ¡Qué poco tiempo
duró el chico!. Mala suerte, To-
ni, otra vez será.
+++ Desde que Nicolau sigue "sin
jugar", no sería mejor sacar a o-
tro juvenil? Este veterano se
está "pasando".
+++ Desde que cierto jugador del
Atco. Ferrutx prefiere la pesca
que a sus amigos de peña, ¡Qué
lección le dieron!.
+++ Desde que el Club deportivo
Artá "cambió" de entrenador, le
damos nuestra más cordial bienve-
nida.
+++ Desde que se empató en Porre-
ras, el lema sigue "Cambio de
preparador y victoria". Te desea-
mos mucho éxito Juan.
+++ Desde que J. María está más
"vigilado", ¡Qué bien lo hizo en
Porreras!.
+++ Desde que Genovart vuelve a
jugar ¡Cómo se nota está izquier-
da!.
+++ Desde que Mateo "Garbeta"
está lesionado, ¡Cómo lo nota la
peña del Bellpuig", ¡"ánimo,
Mateu"!.
+++ Desde que lo vemos "desde el
matadero" sería elegante que
nuestros vecinos lo tomasen con
un poco de imaginación y gran
sentido del humor.
+++ Desde que seguimos teniendo
juveniles, ¿Será verdad que pron-
to tendremos cantera?.¡Animo,
Directivos!. Es sólo empezar... y
cuidar.

Una docena "completa"

ESPORTS 	 Tercera Nacional

Artà 0-Badia 3
Como se temía el Artá fue am-

pliamente derrotado por un equipo
que en todo momento supo aprove-
charse de los errores locales. E-
vindenció el Artá, una vez más,
de falta de fuerza y de ideas
sobre el terreno de Ses Pesqueres
(que según vemos necesita una
limpieza de piedras) y no supo, y
menos pudo poner cerco a la meta
del Badía y en todo el partido
sólo dispuso de dos oportu-
nidades, una de Podri que se fue
muy alta y otra de Agustin que
pegd en la cepa del poste
derecho. Poco balance para un
partido de rivalidad, y que ésta
estuvo más en el aire que en el
terreno de juego.

La pérdida de los dos puntos
fue el detonante para dar la baja
al entrenador Sr. Riera, y poner
en su lugar (dicen que provisio-
nalmente) a Juan Alzamora ( ¡ Suer-
te, Juan!, la necesitarás.

Correcto arbitraje del Sr.
Nadal Simó que supo capear un
partido duro en un principio y
que el público pidió más de lo
que verdaderamente hubo. Tarjetas
para Russo (por simular una caida
en el área) y otra a Suarez por
entrada muy fuerte a un contra-
rio.

Porreras 0-Artà
Nuevo preparador, un punto po-

sitivo y la gran labor del meta
J. María, apoyado muy bien por
la defensa. Muy poco más en un

Mal estan las cosas futbolísti
cas de Artá, la jornada del 22-23
de octubre fue un auténtico heca-
tombe y ningún equipo pudo sacar
algo positivo, todos fueron ven-
cidos de manera muy autoritaria.

En la jornada pasada las co-
sas fueron mejores y se consi-
guieron buenos resultados y en
donde lo más triste fue la
pérdida del partido del Bellpuig,
en otro tiempo tan victorioso, y
la de los infantiles en su largo
desplazamiento a Sóller.

Muy bien van situados tanto
los juveniles, con fuertes golea-
das, y el equipo del Ferrutx (un
serio aspirante al título final
de peñas).

día muy frio en "N'Hevereta" de
Por reras.

Eso sí, demasiadas tarjetas y
que pueden suponer una debacle
así como viene la liga, hay va-
rios jugadores muy cargados
(Suarez y Russo con tres, Maimó
Rodri, Ferrer y Mascaró con dos).
Hay que pensar que se dispone de

NICOLAU.
Así nos gustaría verlo, al menos
un domingo si y otro también.

RESULTADOS
22-23 Octubre
Al.- Poblense 4- Avance 0
Inf.- Avance 1- España 2
Juv.- Badía 3- Artá 1 (Pins)
Peñas.- P. Amer 2- Bellpuig 0

Ferrutx 2- Foto J. Luís 3
3@ N.- Artá 0- Badia 3

29-30 Octubre
Ben.- Artá 6- Badía B 1
Alv.- Avance 2- España 1
Inf.- Sollerense 1- Avance 0
Juv.- Artá 3- Ses Salines 2
(Ginart, Pins, J, Riera)
Peñas.- B.J.F.S. 1- Ferrutx 3

Bellpuig 0- Badía 1 (1-11)
3P N.- Porreras 0 -Artá 0

una plantilla muy reducida.

A esperar que el próximo domin-
go frente al Santanyí se sepa
vencer y dejar un buen sabor a
los numerosos aficionados que a
pesar de todo siguen acudiendo en
el campo local y en los desplaza-
mientos.

Fe




