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SERVIR I ESSER SERVIT
La vida, éz cada vegada me', un inteAcanvi de zenveiz. Ja ningd
pot viuAe'totzot, aZttat, 'en una ttaA zotitania, zenze t'ajuda
La companyia detz deméz. Totz enz necezzitam pnou i ta noztna vi-
da zenia un catvani inzupontabte zenze ta catoA d'una Omitia,
zenze t'ajuda de ta zocietat o zenze ta joioza ctaAok d'una'zin-
cena amiztat.

Penb, pen zenvin atz deméz, hem de zenvin com a penzonez. S'ha
d'entendne que tothom zentieix pen una o attAa coza, encaut que un
no hagui pnez conc.-inca de tez zevez pozzibititatz. Ez una dez-
gnhcia Onezta que atgd ze zenti LnLLtAI, inzeAvibte, 'incapa ç de
donan una maneta.

Pen donan un bon zenvei, e t¡icaq i convenient, ez a pneciZ tenin
una adient capacitat, pozzein unz adequatz coneixemen/z técnicz . i
dizpozan d'una genenoza catitat humana.

Hi ha també una ttaAga ttizta de vintutz humanez, ben attunyadez
d'attenozeZ pnepanacionz t'ecniquez o de zo6izticade4 adquizicionz
intet.tectuatzque poden anniban a donan un zentit vatuóz, un aiee
etegant, o una ezpeciat AinoA a tez noztnez obAez. EnZ AWAim a
un dembte on.-g-nat com pot ezzen et zentit optimizta de ta vida,
o bé a una caka acottidoka, o bé a un takanna de bon humok, o bé
a una conztancia vatenta davant tez Aezponzabititatz, o be' a una
paciència in6nangibte.

Hi ha mazza egoizme a t'hoka de Amin, en
La noztAa activitat. Eh penza melo en attb
detz deméz que no en attb que podem o6enin.
gnaciadament, a tAobak ta ventadena ategtia
d'una entnega zenze condicionz o d'una .taca

et moment de pneztan
que nozattAez AebAem
No hem anAibat, dez-
d'un zenvei genenóz,
ben acabada.

Senvin atz deméz éz neatitzan-noz encentadament com a penzonez,
nequeneix zentin ta joia de veune com ta noztAa vida éz comunica-
ció amiztoza, zupoza boAtiA de l¡initivament de ta 6o4ca au6agadona
d'un egoizme mon.-tat L anniban a tez ptatgez amptez L ttuminozez
d'una OateAnitat

To -ta enz necezzitam. Tot  podem tkobaA et guzt det zenvei genenóz
zi zabem minan un poc melo entta detz noztnez intenezzoz o de tez
noztnez convenanciez. Ea necezzita tan zotz un poc d'agozenament
i una miqueta de bona votuntat.

L'equip patAoquiat
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SER FELIÇ... Com? (XX.
per Gregori Mateu

No són noticia 

Vivim, espesses vegades, perse-
guits per la noticia espectacu-
lar, agressiva, inquietant, que
s'afica pertot arreu mitjançant
les ones herzianes o be en forma
de paper imprès. No ens deixen
qUasi mai lliberat d'elecció.
Les noticies estan aqui, aprop
nostre,repinyant la nostra inti-
mitat, pellucant la nostra aten-
dió.

Pareix, aixi mateix, que tan
sols ha succeIt allò que els dia-
ris ens ofereixen com a nova es-
pectacular per a mereixer la nos-
tra atendió. Aleshores és ben
cert que hi ha una llarga terin-
ga de notícies, bones, joioses,
agradables, estimulants, que gai-

rebé no tenen ressò perquè no
posseiexen ganxo a bastament com
per a omplir els llocs d'honor
dels informatius.

La dolorosa crisi econòmica, els
trets gens edificants de molts
de personatges públics, els
darrers assassinats, les funes-
tes malures de tants delin-
qüents, qualsevol feta escandalo-
sa del darrer aprofitat de torn
o la funesta tragedia d'un acci-
dent, ocupen, sens dubte, els
Hoes d'honor dels nostres dia-
ris.

I és ben cert que hi ha una zona
amplíssima de la vida humana,
més vivaç, més rica, més hum! -
nosa, però que no sol atreure
gaire l'atenció curiosa dels pes-

cadors de noves. No es pot ven-
dre la bona notícia. Es massa
corrent.

Ningú parla dels mils de nins i
nines que van cada setmana a les
catequesis parroquials per
aprendre les tasques d'una convi-
vencia humana millor, per a viu-
re l'alegria de l'amor,
mirant-se en el mirall clar de
Jesús.

Hi ha un Ilarg estol de joves
que, contra tot pronòstic i mal-
grat la forta oposició de molts,
Iluiten agoseradament per a en-
tregar la seva vocació al servei
de Jesús i dels germans i que
pensen que viure pels demés és
una soca interessant.
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textuv G. Bis.uerra 	 C. Obrador

PREMSA FORANA
El nassat dio 11 de juny i en el

local de la Prema forana de Mallor-
ca, carrer de la • Princesa, 24, de
Sant Joan, tingué Hoc la renovació
dels càrrecs direci ius que durant dos
anys han regit el curs de l'esmenta-
da associacio.

A les 21 hores i en segona convo-
catòria, començà la reunió amb la
despedida de l'anterior 	 Junta, amb
un parlament a càrrec del President
cessat, Santiago Cortês. Aleshores,
es va constituir la taula d'edat
seguida es presentaren els noms deis
candidats. Desprès d'un temps de
reflexió -en el qual poguerem assa-
born- un petit per- 6 saborós "bufet"
fred- començaren les votacions.
Fruit de les quals sort( elegit per
majoria com a President de l'Asso-
ciació, Carles Costa de la Revista
Sant Joan.

Foren 24 les representacions de
les 36 revistes que estan adherides a
l'Associació, que daren el seu vot
entre les quals hl fou present la

nostra revista "BELLPUIG".
Al mateix temps foren elegits sis

càrrecs que recaigueren a les per-
sones segiients, les quals juntament
amb el President formaran la nova
Junta que regira els designis de l'As-
sociació de la Premsa Forana durant
dos anys.

Pere Mulet de la Revista "Es
Sai g"

Lluc Oliver de la Revista "S'en-
cruia".

Gaspar Sabater del "Dijous", Jo-
sep Cortés de "Flor de Card" i Jau-
me Tugores de "Sineu" i Pau Reines
de la revista "Lloseta".

JOSEP QUINT-ZAFORTEZA HA
MORT

Dia 19 d'aquest mes ha mort a
Ciutat Josep Zaforteza i d'Olives,
persona molt relacionada amb el
nostre poble i amb la comarca.

Era en l'actualitat Vice-Presi-
dent del Museu Regional d'Artà,
essent el membre representant de
"Sa Nostra" dins la Junta. En oca-
sió del nou estatge del nostre
Museu, a les noves i belles ins tal. -
lacions de "Sa Nostra", fou un en-
llaç molt útil entre les dues enti-
tats.

Al cel sia.

PROJECCIO DE "EL TORRENT"
Dia 15 de juny es projectà en el

saló d'actes del Centre Social, "El
Torrent", obra del pollencí Pere March
filmada en gran part dins el "To-
rrent de Pareis".

Els assistents en sortiren ben con-
tents després d'haver passat una
agradable vetlada.

NOCES D'OR SONADES
El passat dissabte dia 9 va ser de

gran festa a Sa Plaça de S'Aigo i al
carrer de S'Abeurador. Resultava
que el nostre amic i col.laborador
Pere Obrador Garau a) "Claret" i la
seva esposa Antemia Servera Rosse-
116, celebraven les seves Noces d'or.

Hi va haver sarau per tot lo alt:
Missa a Sant Salvador, concert per
Ia banda de música local, actuació

" EL MESTRE ANDREU FERRER I
L'ENSENYEMENT A ARTA" (1916—
1928).

Ha sortit de la impremta, aquests
mateixos dies, un Ilibret prou inte-
ressant per l'estudi que ofereix so-
bre la personalitat del Mestre Sacris-
tà D. Andreu Ferrer i Ginard i la se-
va labor educativa a Artà entre els
anys 1916-1928.

La seva edició constitueix la sego-
na publicació de la Col.lecció -Els
Nostres Educadors- de l'Institut de
Ciències de l'Educació de la tiniver-
sitat de Palma de Mallorca.

Felicitam coralment a l'autora
d'aquest treball M Bel Sancho Ore11
de la qual esperam mes aportacions
dins aquest caire.

De llibres com aquests n'haurien
d'aparèixer un cada mes.

ball obert per "Artà balla i canta"
gran ref resc a la casa dels .homenat-

jats. Es contaren per a cents els fa-
miliars, amics i coneguts que hi ana-
ren per a donar-los l'enhorabona.

BELLPUIG, des d'aquestes linees
vol donar els molts d'anys a Mestre
Pere i a Madò Antònia per aquesta
jornada, desitjant el mateix pels al-
tres.

EXPOSICIO HOMENATGE A JOSEP
FRANCESC SUREDA i BLANES.

En el "Circulo de Bellas Artes"
de Ciutat s'obrí una exposició-home-
natge al metge-pintor Josep Sureda

Blanes, persona tan ¡ligada amb la
nostra vila.

La inauguració de l'Exposició, que
hagué lloc dia 11 de juny:  propassat
constituí un èxit de gent i de parti-
cipació.
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EL FUNCIONAMENT DE L'INSTITUT "LLORENG GARCIAS I FONT"
0 LA LLUITA CONTRA LA MANCA D'ESPAI

LIB "Liorenç Gardas i Font" va començar a funcio-
nar com a Centre Estatal el curs 80/81, després de
fer-ho durant tres cursos com a Centre municipal Ho-
mologat utilitzant l'edifici actual.

En aquests quasi quatre anys, la matrícula d'alumnat
s'ha incrementat en un 40,3% (passant de 179 alumnes
a 300) 1 el nombre de Professors ha passat de 16 a 25.
Es cursen ja 10 opcions distintes al tercer de BUP i al
COU, en front de les 4 que es cursaven el curs 80/81 i
s'han instaurat tres assignatures noves (que causen al-
tres tantes opcions al Primer 1 Segon de BUP) com són
les EATP d'Informetica i Alimentació, i el Frances que
es pot cursar a qualsevol curs.

Aquestes cirsumstencies han provocat el desborda-
ment físic del Centre, degut que el nombre de grups es
de 10 (6 el curs 80/81) i, com es sabut, ha resultat
imprescindible habilitar un local provisional perquè l'ins-
titut només compta amb 6 aules quan en realitat se'n
necessiten 13 o 14 per poder atendre tots els desdobla-
ments.

Per tot aixb, la Biblioteca s'utilitza constantement
per sessions de video i altres activitats (seminaris, reu-
nions, etc...). el Saló d'Actes es ocupat per un grup de
Tercer de BUP 1, també, per les classes de Diseny i Di-
buix Tècnic, el laboratori de Física es veu "envait" per
les activitats pràctiques d'informàtica 1 per les de
Ceràmica, el Cabinet Medic es utilitzat com a aula per
al desdoblament d'assignatures optatives aixr com els
despatxos per tutories, interferint-se aquesta tasca a
l'hora d'atendre els pares, la qual cosa ha de dur-se a
terme dins la sala de Direcció, etc... No entrarem a
analitzar, perque seria molt llarg fer-ho, les greus
molèsties que ens provoquen a tots les dues aules sepa-
rades del Centre i ocupades per dos grups de Tercer de
BUP

Es evident que, a causa de tots aquests fets, a certs
moments la confusió i el desordre no han pogut evi-
tar-se, encara que l'actitud i predisposició de pares,
professors, alumnes i personal no docent són, en gene-
ral, admirables. Perb Lambe es cert que en altres aspec-
tes s'ha donat una série de passes endavant prou impor-
tants.

Al marge del f et purament academic, ja analitzat al
principi d'aquest escrit, es podria destacar:
  La creació, i definitica instauració dins L'Institut a
nivell de Seminari en quant a dotació económica, del
Cabinet d'Orientació Educativa, impulsat pel SMOE i
que constitueix la primera experiência al respecte dins
els Centres de Batxillerat Estatals de les Hies.
  La reestructuració i ordenació de tota la burocre-
cia, tasca prou dificil a la vista de la situació (!!!) en
què es trobava el Centre a 30 de Juny del 82.
  El control econbmic de totes les despeses, el que
ha possibilitat, juntament amb l'ajut importantíssim de
l'Associació de Pares, un notable increment en la dota-
ció de material didàctic: video, multicopista, ordina-
dors, gravadora electrónica i material per als Semi-
naris, que d'ençà del curs anterior ja compten en pres-
supost individual, encara que de moment sigui mínim
(60.000 pessetes al curs 82/83 i 180.000 al curs 83/84 a
repartir entre els distints Seminaris).
  La realització sistemetica d'activitats culturals, im-
prescindibles per complementar i reforçar els contin-
guts de les distintes assignatures i, també, l'experièn-
cia que s'ha duit a terme el segon trimestre quant a
les activitats extraescolars setmanals, dificultada quasi
sempre per qualcú, que els cursos anteriors ja no "so-
portava" les activitats del SMOE, i que, enguany, s'ha
dedicat a interferir-les i desprestigiar-les utilitzant
com a úni c . argument davant els alumnes la coacció
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dels examens, aconseguint amb tot aixà la més perfec-
ta de les autodesqualificacions davant un Claustre que,
quasi per unanimitat, va aprovar es duguès a terme
l'experiència. Els ecologistes dirien que es tracta de
"raras avis" inadaptades a l'ecosistema on es troben.
  L'aprovació definitiva el dia 6 de Maig de 1983 de
l'Estatut de Funcionament Intern que contempla la
creació del Claustre General possibilitant la participa-
ció de tot el Professorat i de tots els Delegats dels
alumnes en les decisions que afecten ia marxa del
Centre d'una forma important com va esser, per
exemple, l'elecció de Director el Juny del curs passat.

En resum, es pot dir, que el Centre disposa d'una
mecànica de funcionament, millorable, és clar, però
que permet deixar al marge les improvisacions.

Ara bé, manquen encara váries coses perquè la tasca
dins l'Institut es pugui dur a terme en fluidesa, comodi-
tat i coordinació, i resulti de debò positiva per als qui
en definitiva l'han de rebre: els alumnes.

Urgeix, en primer Hoc, la redacció de l'Objectiu Ge-
'neral o Pia de Centre (el que es diu "Ideari" a l'en-
senyament privat), ja que resulta imprescindible que
tots els estarnents que integram la col.lectivitat esco-
lar sapiguem a qualsevol moment i tenguem ben clar
quin "tipus" d'escola volem desenvolupar. Cal que els
Professors ens definiguem al respecte i arribem a con-
sensuar, oferint els nostros acords perquè puguin servir
com a document de partida: no es pot continuar utilit-
zant el Claustre General per a deliberacions eternes
que haurien d'esser tractades i resoltes ja dins la Plani-
ficació General de cada curs obeint les directius
l'esmentat Pla de Centre, i tampoc per provocar s .r-
preses i escandols a ningú.

Es fai neLessal., tLe, rnditicar ,'Lstatut de Fun-
cionament Intern adaptant-lo a la LODE, que molt
prest estarà vigent i que inclou la creació del Conseil
Escolar com a Organ suprem de direcció dins l'escola.

I, per acabar, és obligatori tractar sobre l'ampliació
de l'Institut. Deixant al marge el calvari psicolbgic que
ens esta provocant tot el rosari d'esdeveniments que es
van produint d'ença que va començar la histèria (per
desgracia encara sense acabar), sera prou important
aprofitar de la millor forma possible els nous espais per
tal d'adaptar el Centre a la nostra conveniència i ne-
cessitat aconseguint aixr una infraestructura de la que
ara no disposa l'edifici: gimnas, aula de música, aula
per activitats plastiques (disseny, dibuix, pintura, gra-
vat 1 modelat), sala per a audiovisuals, saló d'actes i
biblioteca permanents, aula per EATP, Seminaris, Gabi-
net per a l'Orientació Educativa i per a Tutories, etc.

Pere) no tot estaré solucionat quan disposem (?) de
totes aquestes "meravelles"; caldrà també que pares,
professors i, sobre tot, alumnes participem més del que
ara ho feim en la vida del Centre.

Artá, a 8 de Maig de 1984
Miguel Palou

panado 12 de jun4_0 el ObiApo de nuentaa
11icke-14A MnA• Teodoao Uboda, aca7pariao poa
el Paenideate de ta Caja de Ahoaaun PAOVinCia.0
SA. Za(oateja, vinitaaon nuentaa vilia y con-
caetamente el tatleA del enculton 2oan Sa-ta-
-iate, pa-ta admiaaa „La genial obaa de ta "Veage
de la Pau".

"Bellpuig" entuvo paeAeate a la entaeviAta
en la que Ae concaetó que nalvo inpondeaableA,
ea et paóximo meA de octubae Ae haala entae-
ga de ta eta-tua paaa Au entaonijaci45n, en to
alto de "Na BuagueAa".

YnniAtió et ObiApo en et hecho de que ta
Viagen no tlevaaa el co4a3dn ya que AU denomi-
nación ei ta de "Veage de ta Pau" y no "Veage
de( Sagnat Coa", y que pouta ta techa de ta
inauguaación habaci peAegainación deAde §énova
a to atto de ta montaña donde queda-tú enclava
da -Ca en -ta-tua.

Be magiAtaal podemoA catalogaa et taabajo
que ha aeatisadp nueAtao inAigne aittiAta,:loan:
Saaanate, et runt con AU habifunl maeAtata
en-tú a panto de finali3aa una de ta-i obaaA
que de Aegu4o Aend adMi4adn poA mitta4eA de
nativoA y roadneoA que viAitan nueAtaa iAla.,

Actualmeate la eAtatua tteva 2.500 kgA.
de peno, y una altuaa de 9,70 metto4, 	 .4. -

6n la paeAente to-to ne pueden obneavaa Ian
dimenAioneA de la obaa. )oan noAtemiendo una,
mano de ta miAma, ta cual pena nada menon que
50 A41.1.04 y ALL tongitud eA de 0,82 metaoA.
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VIATGES • I I
M I 0111011k

G.A.T. 820

C/. Binicanella, 12.- Tel 58.55 15/52 CALA MILLOR
Carretera Cala Gulla -Tél. 56 40 17 Cala Ratjada

COMBINADO LAS PALMAS-TENERIFE:
9 dias, Hotel xxx, A.D. + traslados 	

CIRCUITO MARRUECOS, 9 días desde
Palma en hoteles xxxx y P/C 	

BARCO ALCUDIA-CIUDADELA-ALCUDIA:
Salidas: lunes, miércoles y viernes,
precio ida y vuelta 	

VUELOS TR ANSCCANTÍNENTALES:
BUENOS AIRES, ida y vuelta 	
NUEVA YORK, ida y vuelta 	

VUELOS CHARTER:
Madrid, ida y vuelta 	
Barcelona, ida y vuelta 	
Málaga, ida y vuelta 	

28.100 pts.

49.500 pts.

4.000 pts.

141.600 pts.
43.950 pts.

10.500 pts.
5.950 pts

12.900 pts.

TARIFAS ESPECIALES DE AVION, ida y vuelta:
Hamburgo 	  54.000 pts.
Dusseldorf 	  44.400 pts.
Londres 	  20.000 pts.
Paris 	  30.100 pts.
Roma 	  38.800 pts.

CRUCERO POR EL MED1TERRANEO:
Visitando Túnez, Palermo, Capri, Nápoles y
Génova. Salida desde Palma desde 	  51.500 pts.

VIAJE DE NOVIOS: Reducción por pareja 	  25.000 pts.

Para otros destinos: - CONSULTENOS.

Foto pel

record
Pel que tots sabem, aquest any,

no hem pogut dur en aquestes planes
noticies fresques de la festa francis-
cana de Sant Antoni de Ridua. Pere),
posant la rrià a l'arxiu fotogràfic, ens
hem trobat amb aquesta fotografia
d'una carrossa d'altres anys on veim
vestuaris d'antigua usança i la ca-
rrossa tirada per cavalls (no existien
els tractors). Molts d'any per altres
ocasions.   

Recede/
poeta

Pei tont aiguaviz de ta sekka ossuda
e 014 hi ttemuga et matdot de t'autumne

4sobne t'a6egit de t'honitzó muzti
hi cova un gkop de mata 16eni6tea.
Et vent eguina entke eLo sembnatz magnetiz
atupa ets gakkoveAz de bondevekez

tkeu, mig Ott, tez quietudz de pottagueka.
I-tau/tat:6 mannó4 12(h:sett tackez pek ta coma
on ta 6nedon 6'encatteix mott daixo-daixo.
Convutsa, ta cata eAtin pen oneevutta
etz en t¡itatzOgazzeAz de ta bnomena.
Tenc notea d'anhetz pek entkacavak encaka,
mo pokt etz patmettz ben bui/z de companatge.
Et dia monnoteus i com 6i arias amb ckoszez
eo6ega envek:z ta Oneka det ckepuscte,
engotidon de ctanou gativances.

bé que et vekz, si ve, vendka a taudatez
i'em'tnobanh senz ta pedka ezmotadona
zentint com ma it.tusió ja sen va en 04A.41.

Eo ctaven yonavie4 de l desaia
at cotigat cannatatge de tez honez.
Et penzament btegadis Ont i no et moguiz,
empenyonant t'ahin,'4'empetta de tnizteza
tkezquen cuxianez de sitenciz 6ata4

at 6 ono de ta cova bnuna det meu tedi.

Joan Mesquida
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Me))ifty.Mmito,
AQUESTS DIES PASSATS s'han acaba
les ses classe s . a ses escoles.
:s ben segur que s'hauran repar-
:ides un bon munt de carabaces
)en grosses dins es nostro po-
ale. Es pares en tendran una bo-
la culta, sense haver-ne sembra-
les.
kra que també hl haura hagut
alguns notables, aprovats i qual-
lue "sobresaliente". Es que amb
:enta de gent jove que actuel-
nent estudia hi té que haver de
lot, gusts i disguts, i molts
s'hauran de passar l'estiu prepa-
rant per examinar-se pel setem-
Dre. Jo crec que valdria més fes-
sin es cap viu durant es curs,
?studlant un poc més, perb entre
nasse i classe molts les agrada
Fer sa volteta pel "Dorado" o
Del "Nelson", i tot no pot es-
ser. "0 marge o caramull de ro-
ques". (En aquest cas, "cara-
paces").

**** ***************** ********* *
DIUEN QUE A S'ESCOLA DE SA CEN-
TRAL hi ha hagut més sol.lici-
tants per l'any qui ve, que pla-
ces hi ha. Per lo tant, ja podem
fer es cap viu, i punyir el qui
toca i alla on toca, per veure

de fer més aules per tots ets
al.lots que hi vulguin anar, o
més ben dit, pels pares que pre-
fereixen enviar-hi els seus
fills.

*******************************

AVUI NO PARLAREM DES CLOTS, perb
si d'una altra cosa que sembla
tant o més important. Es tracta
des CANS QUE ES PASSETGEN per
(lins es poble, sense que ningú
les digui "com va hermano".
De fet és una brutor, per tot a-
rreu es troben "restos" de ses
feines majors i menors que fan
per alla on les dona la gana. No
hi ha dret. Prest passarem pes
poble més brut i desordenat de
sa comarca, i aixb no pot esser.
Posam es crit al cel i demanam
es posi remei. Es cans a caseva
o a darrera ses ovelles o da-
rrera es caçador, perb no per la
vila fent "números" que feren sa
sensibilitat de sa gent que té
seny. Feim el primer avis.

****** ************** *** **********
DE SES FESTES SE'N PARLA POC EN-
CARA, o és que enguany no s'hi
pensa?. Diuen ses males llengues
que ses . agrupacions de ball de
bot d'es poble no es posen d'a-

cord i que no volen actuar jun-
tes. A veure si mos quedarem sen-
se uns dels actes més partici-
pats de mes festes, o bé s'haura
de contracter una agrupació de
fora. Ja fadem riure. Tant bo
com és anar units. Idb, no, ca-
dascú pel seu vent. Veurem com a-
cabara!...

********************************
A LA FI HA ARRIBAT S'ESTIU. Ja
n'hi havia que dejen que no en
feria. Idb si, ja en fa i ben de
valent. Ara podrem anar a sa
platja a torrar-mos sa panxa,
s'esquena i tot lo que es mini-
biquinis permetin. En s'estiu to-
thom viu, manco és lo que chu es
refrany.

Groc, Verd      

programa de festes 

A les 1830 hores: Partit de FUTBOL, entre els equips:
ALEVINS COLÒNIA DE SANT PERE - C.D. ARTA.

A les 23 hores: 
GRAN VERBENA, amb l'actuaci6 dels conjunts:
LOS 5 DEL ESTE - MALLORQUINS.

DIUMENGE , 1 de juliol

A les 11 hores: 
Regates oficials 22 Minega D'OPTIMIST
Al mateix temps a la platja partit de "VOLEY" entre

els equips PETRA - SANT SALVADOR.

A les 1530 hores: 
CARRERES DE BICICLETES

A les 2130 hores: 
El GRUP DE TEATRE POPULAR DE MANACOR pre-

senta: ES VEINAIS VE1NADEGEN.
(entrada gratuita)

DIVENDRES, 29 de juny

A les 10'30 hores: 
Pal ensabonat, cucanyes i altres jocs infantils a la

platja.

A les 18 hores: 
A la plaça, actuaci6 del GRUP CUCORBA que repre-

sentarà per a tots els nins "ANSA PER ANSA".
(entrada gratuita)

A les 23 hores: 
A la plaça, recital de dansa i música tradicional pel

GRUP SIS-SOM.
(entrada gratuita)

DISSABTE, 30 de juny

A les 12 hores: A la plana, carreres de NATACIO
amollada d'ANNERES.

A les 15 hores: 
En el passeig de la mar, tirada al plat per a locals, or-

ganitzada per la SOC1EDAT DE CAÇADORS D'ARTA.

DIUMENGE, 8 de juliol

A les 9 hores: 
Concurs de Pesca

A les 16 hores: 
Regata local de 420

RELIGIOSES: Dia 29 a les 20 hores: 

CELE 'BR ACIO DE L'EUCARISTIA. 
A les 16 hores: 
Regates oficials organitzades pel CLUB NAUTIC.      

11291



Cartas al diretor(9* 	
	ES PORTS 

EL ARTA REGIDO POR UNA GESTORA

Presidente: Jaime Mora
Vice-Presiden_te: Antonio Flaquer
Secretario  -
Tesorero: Antonio Ferrer
Son los integrantes, por ahora, de la Gestora que a

partir del 29 de junio regirá los destinos del Artá, tras
Ia Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado día 19
de junio en los locales del club, y con muy poquísima
gente (unas 25 a 30 personas).

Se cierra así un capítulo, en donde los destinos del
club parecían muy oscuros, con grandes nubarrones,
pero que ahora se han disipado y la marcha del club, la
formación del equipo puede empezar.

Existen bastantes indicios que estas mismas personas
con la ayuda de las necesarias podrían ser definitiva-
mente los que formarían la directiva final. No adelan-
temos acontecimientos, pero si nos alegramos de que
al final las cosas vuelvan a su cauce y que a partir de
ahora, los socios y simpatizantes den una ayuda, moral
y económica, a esta nueva Gestora.

Ciclismo
El pasado 27 de mayo hubo circuito .'
ciclista en Artá. (Fue la primera tar-
de dedicada a pruebas ciclistas-en 10
que va de año).
En Alevines Figuerola se impuso a
Alzamora (local), si bien hay que ha-
cer notar que este está, clasificado
en "benjamines". •
En Infantiles, el Manacorense Feme-
nías se impuso con claridad 'delante
de Mir y Gabriel Mel's, que fue-el
que más lucha le dió al vencedor,..af -

escaparse a mitad de la carrera,
ser alcanzado a pocos metros de ia
meta. La 'prueba estelar, reservada...
a Cadetes fue copada en sus , puestos..
de honor por cuatro de lós muchos -
corredores que constan en la planti-
lla del C.C. Baleares. La prifbera
plaza para Juan Tur, seguido de sus
compañeros Llabrés, Palmes y To-
ni Canals.

BESOG OLE PA 111111111
DANSK BAR KNOLD OG 

Miguel Gili Flaquer

tet
(DANSK KOKKEN)

Camino Vecinal de Genova? 37 	 San AguatIn

Telél. 40 II 46
	

Palms de Mallorca

Sh. Dikectok de BELLPUIG:

Muy Sh. 014:0: Dude taz cotumnaz de ezta Revitta
que Ud. tan dignamente dinige, quitie4a expitetaA
mi agkadecimiento a nueztAot hijoa pok ta
okganización .de ta Aiesto con motivo de nuettAaA
bodat de- oko, a todos tos que nos honkakon con Au
atittencia a ta misma, a ta banda de masica tocat
pok Au atatencia at acto, a tos mú4ico4 que
detinteketadamente tocakon en ta cetebkación de ta
Eucaitittia, y etpeciatmente a ta agimpacitin "Aata
Batta i Canta" que detinteAetadamente te sumó a ta
uta, autokidadet y gua4diat que cotabokakon en

ta cikcutación, y una atención etpeciat a nuett/to
gkan amigo tomeu Catath, pok ta cetebkación tan
intima y emotiva.

A todos, MUCHAS GRACIAS.

Peke Ctaket

:

CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
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