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Aprofitant l'escapada un poc furtivola dins l'actual terme de Son Serve-
ra, encara que en terres, altre temps, part del terme eclesiàstic  d'Artà, hi
trobam la possessió denominada, vulgarment, Sa Resclb -contracció de resclo-
sa, és a dir, lloc tencat, apartat dels altres, sense comunicació litera-
riament, La Resclosa. 

A Artà hi sovintegen aquestes contraccions linguistiques. Per citar-ne
algunes mostres diren que La Devesa, entre nosaltres, és anomenada, vulgarment
Sa Dev8 i Son Fortesa, simplement, Son Fortê.

El topònim La Resclosa surt, per primera vegada, a la documentació escrita
a l'acte de divisió de La Jordana de l'any 1528, duita a terme entre els ger-
mans Antoni i Miguel Sureda. L'any 1748 és del metge Pere Sanxo.

La Resclosa, semblantment, entre de ple dins la nostra cangonistica, branca
important de la història popular. Història documental i història popular, bona
mescla.

De Au-aqui, jo veig Sa Uana,
Sant Yo/tdi	 Ratalet,

Pula, Son Saud i Fatget,
Sa ReAclb i Sa Yoltdana
41, a Son Yane/t, de pcmAania,
vaig coi/t un /tau/et/et.

A Son Xe/tubL, 4órt d'ou

a Sa Yo/tdana,' de plata
L, a Son Yarte/t, de nata
i, a Sa ReAca, tan pou.   

A. ÇLLL

ARTA f ELS ARTANENcs: LES A.P.A.S DELS COL.LEGIS D'E.G.B.D'ARTA (planes 4 1 5
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Quan hi ha amor, tot serveix
Avui una attita vegada de nondatta.

Una vegada... en un pobte d'aquettz que no ez thoben en cap ma-
pa, hi vivia un bon home mott petit, que de tan petit que eta, to-
tilom zen neia; ett, penb, tnanquit, vwLa Aetig en ta zeva pet-
tesa petqu'é ez deia: "en et pot petit hi ha ta bona con6ituna";
necondant t'Evangeti: "Ai no  voz Aeiz com ingantz, que åÓn gent
petita, no entkateu at Regne dei Cet".

Un bon dia, t'ezcota dei pobte va kit una excunzió at bozc. Etz
inAantz z'ezcampanen pen a tecottin plantez, vetaqui que a
t'hona de neunin-ze hi Aattava un menut, Aattava En Pep. Una mica
angoixatz, començaiten a cencan-to: "Pep, on etz?", "Pep, kezpon",
penb tea, començava a Aen Aozca. Et meztite dugué eta ninz ni-
nez at poble c dona ta veu d'atanma. Tothom et va tiançan at bozc
pen a cancan En Pep. A mezuna que ez Aeia de nit, cneixia Van-

Et noztne amic petit, també z'azzabenta de ta tnizta noticia i
també ett, com un vei méz, ez poza a cátnen cap at bozc. "On vaz
tan petit?" ti deia ta gent, "tokna a caza que 6akhz ?PI& noza que
senvei". Penb ett, zenze Aen-ne caz, donant quatne pazzez quen eta
aanez en donaven duez, z'uni atz cencadonz.

Havien pazzat unez quantez ho/tez, quan ez zenti. un cnit ezga-
nniAóz:"Ez aqui! Ha caigut din un pkat!..." I tez ttanteknez
it.luminanen t'avenc on jeia, malAenit, et menut. "Cat baixak-he
diguenen uno, "tikem-ti una cokda" a tiegiken attnez; peAb el Aonat
eta mazza petit i ta conda, un cop a baix, no zenvi de tez ja que
t'inAant eztava inconzcient.

Ve zobte, obitint-ze paz entite tez camez, et noztte amic petit
ez Aica at Aonat i, com que ena petit, antiba a baix. Un cnit d'a-
legnia va omptit et bozc quan l'home petit, tnaguent et menut et
pozava en bnagoz detz zeuz panez. L'home petit, ezpolzant-ze tez
mano i una mica atondit, nebia Aelicitacionz de totz. EU, tot
content, ze'n tonna a cazeva.

Una bona vetteta que vivia a ta caza del coztat, quan et va
veune anitiban tan content ti va din: "Eztaz matt content avui, qui
et pazza?", "Oh! /viz", digué l'home petit, "aka Ai que en et min
hi ha d'havek cozez gkanz cozez petitez, que tot ez necezzi/a,
que no ez pot kebutjak 'tez, que tot 6a zeAvei at zeu dia". La ve-
tteta va entnan a cazeva dient: "Aixi tambi jo, encaka que vetta,
zeAvezc pen alguna coza", i va continuan dezgnanant et nozani que
havia començat com zempte, abano d'anan-ze'n a doitmin.

Et noztite amic petit, dezpnéz de vitae motto anyz, va monin. I
éz clan, va anan at cet, on hi va caben molt bé penqu'e atta to-
thorn &S petit.

Publicat a "Pontaveu". Pa4nbquia Punizzima Concepció. Saba-
deli)

L'equip pannoquiat

La Dirección y Consejo de Redac-
ción de "Bellpuig" no se respon-
sabiliza del contenido ideológi-
co de los artículos de sus cola-
boradores o redactores.

@@@@@@@@@@@@

ECOS
NACIMIENTOS: 
14-10-84.- Pau-Jordi Cabrer Gó-
mez.- Hijo de Pablo y de María
del Carmen./.Santa Margarita, 33.
21-10-84.- Daniel Muñoz Tous.- Hi-
jo de José-Rafael y de Laura.C/.
R. Blanes, 77-3g-D.
20-10-84.- Mikel Pascual y Coli-
nas.- Hijo de Bartolomé y de Ma-
ria del Pilar.C/. Costa y Llobe-
ra, 1.
1-10-84.- Guillermo Esteva Massa-
net.- Hijo de Juan y de María-An-
gela.C/. Ciutat, 47.
26-10-84.- Benjamin Pozo Barbe-
ro.- Hijo de Jose y de María de
los Angeles.C/. Poud'Avall 31.
29-10-84.- Miguel Angel Gil Té-
llez.-Hijo 	 de 	 Jose 	 y	 de
Antonia.C/. Pureza, 3.
26-10-84.- Cristóbal Massanet y
Frontera.- Hijo de Vicente y de A-
na.C/. Ciutat, 43-1g.

MATRIMONIOS: 

14-10-84.- Jaime Ginard Palou con
Magdalena Fuster y Santandreu.C/.
Gran Vía, 29.
12-10-84.- Jaime Danús Negre con
Francisca-María Jaume Gil, Las Ca-
hazas.- Canyamel.
27-10-84.- Miguel Mestre Genovard
con Juana-María Riera Gomila.C/.

 de S'Aigua, 1.
27-10-84.- Miguel Caldentey Bis-
bal con María-Angeles Ribera y A-
lonso.

DEFUNCIONES: 
16-10-84.- Bartolomé Carrió Gela-
bert C/. San Pedro, a) Cuní.

	

19-10-84.- 	 Carmen 	 Romero
Fruto.C/. Costa y Llobera, In a)
D'Es Talayot.
23-10-84.- Francisco Barbón y La-
gares.C/. Huerto, 17 a) Barbón.
27-10-84.- Magdalena Sard y Sure-
da.- C/. Mte. Blanes, 7 a) Sarda.

	

30-10-84.- 	 María 	 Ginard Pap-
cual.C/. S. Servera, 32, a) Fil
Morat.

	

31-10-84.- 	 Manuel	 Platel 	 Ló-
pez.C/. M. Blanes, 5 a) Platel.

.1■1■/.. 	

TOTS SANTS
El primer de Novembre, festa de

Tots Sants, és una diada en què
la gent del poble, i molts de fo-
ra, rendeixen visita quasi obli-
gada al nostre cementen.

Enguany, com sempre, ja de bon
dematí, la gent desfilà a peu i
en cotxes cap al Hoc on tots hem
• d'anar, per arreglar les seves
tombes i ..ninxos, on hi descansen
els nostres avantpassats, deposi-
tant les minors flors i abundant
cera. Al capvespre,a les quatre,i
com ja fa uns anys, és celebrà
una missa a la capella del mateix
cementeri, a la qual va assistir
bastante gent, que amb molt de
fervor i recolliment, pregb pels
seus difunts.
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AQUESTA QUINZENA no sabem per on
hem de prendre, ja que pareix que
tot estb amb ordre i el poble
esta quiet.
No podem criticar s'Ajuntament
perque tot mos ho fa bé. Es jardí
del carrer de Santa Margalida ja
fa un altre aspecte, es veu que
hi han fet feina i bona. Ash una
paraula du "rumbo" de quedar bé.
Es clots des carrers es tapen,
quan toca.
Des discs de circulació pareixia
que s'esperava sa nostra empen-
ta ja que fa uns dies que han
posat els que feien falta. Aixi
que res tenim que dir, donam sa
cullerada de mel al qui la me-
reix.

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

ES QUI ES MEREIX una "estocada"
es el "club de fútbol".
Es que ja no podem baixar més.
Som es "farolillo rojo" fa un pa-
rei de setmanes.
Si no es posa remei, no treurem
es carro, com es sol dir. I si el
deixam encallat, com més temps
passarem, més s'enfonsara. Hi va
haver un bon aficionat que mos va
dir que sa culpa la té sa bande-
ra. Mos explicarem. Al camp hl ha
tres banderes. Sa Nacional, sa de
s'equip i sa Catalana. Idb bé, és
sa darrera sa que fa nosa. Diuen
que si hl posam sa mallorquina,
s'acabarh es "maleficio" i ben
prest anirem dins els tres
prImers.
!I que heu véssim, va dir es
cego!.

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

NO SABEM A QUI pertany fer neteja
segons a on. Pero es Talaiot de
Ses Paisses diuen que fa "oi".
També s'estació des tren. Al qui
pertoqui que prengui mesures.

Groc, Verd i Negre

MI_ _       textes: G. Bissuerra i C. Obrador           

PRESENTACIO 	 NOU METGE 
El passat 26 d'Octubre a ves- 	 Seguint la ratxe de canvis de

pre, i als jardins de Na Batles- metges i en sustlturló del Dr. Ri-
sa, va tenir Hoc -com ja anun- cardo Farriols ha vengut proce-
rihrem al darrer número de la dent de Mancor de la Vall, el nou
nostra Revista- la presentació del metqe Dr. Bartomeu Barceló. Li de-
llibre "La aventura de vivir" del sitjam des d'aquestes columnes
qual és autor el Pare Gori Mateu. una bona i llarga estbncla entre

Fou un acte no massa 	 Ilarq, nosaltres i encert amb els seus
perb molt ben organitzat i que pacients.
comengb amb l'actuació de "Arra
balla i canta", fent com sempre
les delicies del públic. A conti-
nuació, va fer la presentació del CANVIS DE CARTILLES DE LA S.S. 
llibre En Gaspar Sabater Vives, 	 Amb motiu de la vinguda del nou
cap de Premsa del Govern Balear i metge, s'ha aprofitat per a 	 una
membre de l'Associació de la reordenació de les cartilles de
Premsa Forana, el qual disertb la S.S. De tal manera, si vos fit
damunt la bona feina que ha feta xau ien , el número "clave" que apa-
l'autor d'aquest llibre. reix al Document d'Assistencia

Seguidament, el P. Gorl pren- del Treballador damunt el nom del
gué la parula i dona les gracies metge assignat, la distribució
als qui havien fet possible queda així:
aquest acte i al nombrós grup de 	 "clave" 306120 pertenIxen al
persones que assistien al mateix. Dr. A. León (nou Delegat de Sani-

Després es passa clins la casa tat d'Art).
per admirar les tres exposicions	 "clave" 306221 al Dr. B. Barce-
que en tres sales diferents, om- 16.
plien els ulls dels assistents, 	 "clave" 306322 al Dr. E. Corra-
ja que hl havia obres d'En Miró, 	 les.
Rivera Bagur i César Estrany. 	 Per cert, no s'ha de mirar el

Al transcurs de tot 	 nom del metge assignat, sin() úni-
per donar un amblent adequat, es ca i exclussIvament 	 el 	 número
duo musical Pep Fco. Palou i Jau- "clave".
me Ginard , ens oferiren unes ben 	 De totes formes, els metges
aconseguides interpretacions del ens han comunicat que cada
seu repertori, i fins i tot ens pacient sera niure d'elegir el
deleitaren amb un pupurri so1.11- mptge que vulqui independentment
citat per alguns espectadors en- del número "clave".
tuslastes de la bona música. 	 Els mateixos metges, als con-

Enhorabona idb a ells, al Pare 	 sultoris solucionaran els papers
Gori, als organitzadors de la del canvi de metge.
vetlada i a totes les persones
que participaren a la realització
d'aquest acte.	 NECROCOGIQUES

El passat dia 17 ens va deixar
CURSETS 	 En Mateu Gayb.

A Na Batlessa ja han començat 	 "L'amo En Mateu Papa", el qual
els cursets de brodats a ma, cre - 	 ha estat en moltes ocasions un
veta, punt antic i de masseteso 	 bon col.laborador de "Bellpul g ",
també de cerbmica 	 obra de pauma. amb les seves populars gloses.

De principi hi ha molta parti- Des d'aquestes planes donam la
cipació i entussiasme. Esperam que condolença a la seva dona l demés
tengui contInuitat. familiars.

AJEDREZ 
En los salones del C.D. Arta, te, En Miguel Mecho, En Juan Bat-

a partir del día 12 de Noviembre le, En Faro, etc, etc...

un grupo de amantes al noble jue- 	 Esperamos la colaboración de

go del ajedrez y damas Intenta- 	 todos los padres, pues al mismo

ran, introducir entre la juventud tiempo creemos sera un entreteni-

local una afición, que sirva al miento para sus hijos, en sus ho-

mismo tiempo de esparcimiento en ras de ocio, no faltando la entre-

sus horas libres y el resurgimien- ga del jugador de I@ Gabriel 	 Ga-

to en Artá de una época añorada rau en la enseñanza y 	 organiza-

en donde hablar de ajedrez era ción del Tenis de Mesa, juego al

nombrar a una pleyade de Artanen- que tanta aficIón.arraiga en la
ses tales como: En Vallon, Mateu juventud Artanense.
Mengol, Tomeu Regalat, En Peble- 	 P. Matemales.
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La Revizta Bettpulg, dezpnéz d'haven zot.ticitat opinió zobne vaniatz puntz concennentz a
t'Educació gazica a ta  vital necondamtque en un pazzat númeto Aénem un eacnit zobne et punt
de vizta detz ditectonz detzCot.tegiz tocatz (zubvencionatz -Sant Satvadot i Sant Bonaventuna-
t'eztatat de Sa Ptaga ) en dquezt númeto votdniem donan l'opinió de tez A.P.A.S. d'aqueztz

nezpectiuz cot.tegiz, L, pen aixb 40.ticitantm atz zeuz Pnezidentz que moz conteztaz4in a tez
zegdentz pneguntez:

1.-Cannecz dinectiuz 	 vocatz de tez A.P.A.S.
2.-Quinez penzonez Aonmen pant dei Conzett de Vitecció
3.-Quinez penzonez Aonmen patt . de ta Junta Económica
4.-Quin éz et ziztema de Auncionament de t'A. P.A.
5.-Quinez tazquez méz impontantz dezannotta t'A. P.A.
6.-Què Aa Aatta a t'enzenyança a Ante.
7.-Dezptéz dei tamentabte incident dei Teat/Le Ptincipat, etz at.totz d'E.G.B. z'han
quedat zenze divenzionz etz diumengez,honabaixez. Heu penzat 	 nez, heu tengut con-
tactez amb etz attnez A.P.A.S. pen pattan-ne'n dei azzumpte?.
8.-Cam ze Ainancia t'A.P.A.?. Ez auAicient?.
9.- Pen qu'e oteiz que no z'inzcniuen totz etz panea a tez A.P.A.S.?. Què z'hautia de
Aen pen qu'é totz hi panticipazzin?.
10.- E.6 ceia de Panez, ze tonna montan?, tez neunionz Aetez .6(5n pen ta continuZtat o
pet mittonament de tez deAiciènciez ttobadez?. Quê. ez Oka aquezt any?.
11.-Digueu to que tnobeu zobne t'educació a ta Vita d'Anta?.
12.-Tnobanieu intepzzant Aen mo teunionz d'A.P.A.S. a ta vita?, den méz activitatz
conjuntez, etc... Què opinau at tezpecte?.

aqui tenim tez )tezpoztez.-

SANT SALVADOR
1.- Després de la darrera Assemblea
General que fou el 22 d'Octubre pas-
sat, els càrrecs directius i vocals,
són els següents:
President: Tomeu Sansaloni
Vice-President: Jaume Cursach
Secretari: Monserrate Santandreu
Tresorer: Maribel Reixe
Vocals delegats: Maria Cursach (1è),
Antonia Marti' (2on), Apol.16nia Ge-
novart (3è), Maria Cursach (4art),
Magdalena Alcover (5è), Ramona
Espot (6è), Biel Ginard (7è), i Pedro
Gili (8è).
2., El Consell de Direcció està for-
mat: Maria Teresa Fontanet (Entitat
titular).

Directora: Rita Sastre
Personal no Docent: Coloma R

poll
Pares: Esperanza • Morey i Pere

Gili.
Professors: Juan Carrie), Maria

del Carme Palomar, Margalida Ge-
labert.

Alumnes: Jaume Ginard i Sem
Guillem.

Representant pastoral: Rafel Um-
bert
3.- La Junta Econòmica fa uns me-
sos va passar a lo que• ara es diu
Control de Subvencions i el formen

les persones següents:
Inspector de zona: Gaspar Nicolau
Titular del Centre: Coloma Ripoll
Directora: Rita Sastre
Professors: Jeroni Cantó i Biel

Tous
Pares: Ramona Espot i Maribel

Reixe.
4.- La Nostra Associacio 	 tunciona
des de l'any 1980, i els seus estatuts
estan aprovats des del 13 de març
del 81. El sistema és: Socis _Volun-

taris que paguen 1.000 ptes cada•
any.
5.- Les tasques més importants o es-
pectacular rs: L'estiu montam un
Campament a Sa Duaia, procurant
que cada any sigui més complet i
més educatiu. Duim una Escola per
Pares. També feim sa venta de Ili-
bres de text, ajudant a organitzar
les excursions perquè aquestes siguin
més culturals.

També anam comprant materials
per l'ensenyament i Esportius que
l'Entitat no tengui. Solem fer qual-
que cosa en Teatre, i orientació es-
colar i professional.

6.- L'ensenyança a Artà pareix que
du bon carni". Falta donar coratge a
les persones que s'esforcen perquè
s'ensenyança a Artà vagi envant i
no s'aturi.
7.- Els. diumenges horabaixes mos
preocupen. El passat diumenge 28
d'Octubre els alumnes de 8, a les
3,30 del capvespre, al pati del col.le-
gi montaren una tarda de jocs infan-
tils i d'entreteniment per s'al.lotea,
n'hi anaren bastants i pagaven 25
pts d'entrada pels fons del Viatge
d'Estudis. •

També hem tengut reunió amb re-
presentants de les A.P.A.S. dels al-
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tres col.legis d'EGB. damunt aquest
tema. Temps lliure i Esports que
mos preocupa a tots.
8.- LAPA nostra se fináncia de ses
quotes dels socis i del benefici de la
enta dels llibres de Text.
Es suficient "si i no" d'això de

pèn en part es fer més, activitats.
9.- Com hem dit abans, ser soci és
voluntari.

No s'incriuen tots perquè no
tenen ben clar el benefici que seria
per l'ensenyança i educació dels nos-
tres fills si tots fossen socis i parti-
cipassin en l'Associació.
10.- Escola de Pares, se torna mon-
tar, i sempre se procura millorar-la.
Aquest any començarà dia 19 de No-
vembre, i haura un nou sistema de
folletos, editats pel Centre de For-
mació La Salle de Valladolid. Ende-
més qui vulgui profunditzar damunt
es tema d'una xerrada, quan siguin
alguns interessats se farà una taula
rodona.

També tal vegada sera possible
posar a disposició dels pares i dels
col.legis unes cintes de Video.
11.- L'educació d'avui és de molta
Ilibertat. Això fa que l'alumne ten-
gui més responsabilitat, i per tant
necessita estar molt preparat.

Els pares, professors i educadors
tenim molta feina que fer amb a-
questa preparació.
12.- Les reunions d'APAS d'Artà
sempre tenen coses positives. Amb
ei temps farem més activitats con-
juntes, ja que els pares quan parlam
de fer coses pels fills som bons d'en-
tendre.

12.- Joan Llaneras i Bartomeu Pal-
mer.
13.- Hi ha uns estatuts aprovats pels
Pares dels alumnes.

Hirtia comissipns b'esports, de fes-
2tes, de relacions"arob els professors,
d'excursions, de pariecits, de primera
etapa.

Cada mes hi ha una reunió ordina-
ria de tota la junta.
14.- Assessorament a la Direcció del
Centre.

Formació d'una Escola de Pares.
(Juntament amb l'A.P.A. del col.legi
de Sant Salvador).

Ocupació del temps lliure dels
alumnes(Activitats esportives i cultu-
rals).

Col.laboració en el millorament
pedagògic del Centre.
15.- Una formació física encertada
per els nostres alumnes.
16.- Hem tengut un primer contacte
sense arribar a conclusions concre-
tes.

Creim que el cinema no represen-
tava ni omplia totes les possibilitats
de sana diversió i d'encertat espar-
ciment dels nostres fills.

No ha arribat l'hora de posar en
marxa un club d'esplai?. Ja hem
tractat aquest tema amb altres pa-
res.
17.- Mitjançant les quotes dels socis i
algunes subvencions rebudes que fins
ara han bastat per a satisfer les nos-
tres necessitats.
18.- Nosaltres tenim un cent per cent
de membres participants de l'A.P.A.
19.- Creim que l'Escola de Pares,
ara per ara, funciona molt bé. Com
totes les coses humanes es millora-
ble, però tenint en compte l'assistèn-
cia, la participació, les opinions dels
propis pares assistents, ha de conti-
nuar tal com ara.

Hi haura unes taules, endemés de
les conferències que estan en el pro-
grama.

S'oferiran uns serveis de VIDEOS
educatius gratuits per a tots els pa-
res que els vulguin

Hi haur .á unes carpetes informa-
tives i formatives, elaborades pels
serveis educatius de l'Universitat de
Valladolid.
20.- Creim que no es pot parlar úni-
cament del concepte educació pen-
sant en l'escola. Lambe eduquen les
autoritats, l'Església, els propis pa-
res. Per aixe) creim que cal millorar
l'educació social, Peducació política,
millorar les activitats del temps lliu-
re, valorar tots els medis educatius
que tenim a prop nostre i no des-
preciar allò que tenim a casa nostra.
21.- Tot aiiò que signifiqui unió -no
unificació- ens pareix molt encertat.
Estam oberts a totes les iniciatives de
mútua col.laboració, de molt bon
gust.

COLLEGI PÚBLIC      

1.- President: Bartomeu Ginard
Vice-President: Esperança Morey
Secretari: Guillem Artigues
Tresorer: Rosa Maria Julia
Vocals: Angela Ferrer, Jaume Gi-
nard, Antònia Fernandez, Lita
Bauzà, Antònia Llabrés, Sebastià Gi-
nard, Margarita Amorós, Salvador Co.
ne.sa, Margarita Payeras i Catalina
Portell.
2.- Consell de Direcció:

Bartomeu Ginard, Salvador Cone-
sa, Sebastià Ginard i Jaume Ginard
3.- Junta Econbmica: Rosa Maria Ju-
lia, Esperanza Morey i Lita Bauza.
4.- LAPA, funciona segons els seus
Estatuts. I periòdicament la Junta
Directiva es reuneix.
5.- Podem desglosar-la en dos grups:

A) de recolzament dels professors
biblioteca per aula
professor de música
montatge de tallers
activitats de sicomotricitat
coneixament del medi

B) d'iniciativa pròpia
aconseguir recursos suficients
per a dur a terme el programa

6.- Les condicions actuals són molt
acceptables, per-6 es podrien millo-
rar sobretot fent un ensenyament
més adaptat al medi, tant en
coneixement com en l'aspecte

7.- Els nostres nins es moven molt
dins l'entorn familiar, per tant la
manca en què els pares omplen el
seu temps lliure els condiciona.

De totes formes, abans de l'inci-
dent; tothom anava al teatre.
8.- Quotes dels socis, venda de l li-
bres i altres activitats.

Mai són suficients, per- 6 com qual-
sevol entitat realista, partim dels re-
cursos disponibles i els adaptam al
programa a desenvolupar.
9.- Aquest no és el nostro cas. El
fet de que l'Escola i l'APA haguin
partit al mateix temps ha possi-
bilitat que tothom formi part de
l'APA.

(passa a plana 6)  

SANT BONAVENTURA    

1.- President: Andreu Servera.
Vice-President: Joan Escanellas
Tresorer: Josep Dan6s
vocals: Jaume Massanet, Guiem Fe-
rragut, Jeroni Bisbal, Josep Orpi, Pe-
re Torres, Miguel Llodri
2.- Andreu Servera, Jaume Torres i
Joan Llaneras.           
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Ree ‘del
poete

eitalea "Yievia"

Dez que tenc 11 ,s de 4avó,
hi .gui4 	 ngut un genma

moz "guézzim dat ha ma,
"guéz eztat pen jo "quize
ez ftum pen dan. -me act/T.04.

Jo hom tengut companyenoz
que hem eztat com a genmanz
que moo hem donat zez mano
que éz Zo que 4an e6 tote4o4.

V'octubte dia dezzet,
mit noucentz vuitanta-quatne
moo va deixan En Mateu Papa
gnavat to que havia eztat.

A jo panticutanment
mott d'azzunto me va 44,
zit vida necondaké,
et tendné zempne pnezent.
a za dona, amb 4entiment,
també t'acompangané.

En Mateu Sancho Gaya
46n motto que t'han conegut.
En.a un homo mat agut
que ze Aeia apnecian.

A dinz ett ■sa doentia
no citee que mai hi entkat4.
F04 qui A06 que et zatudaz
ef nebia amb zimpatia.

De tot ez pobte eta amic,
de totA ho ita de cut.
Eta un at.tot ma5za bo,
a pezan d'havet out
to que, ana aqui, no ezcnic,
penque 4a mat en ez con.

Seo petipiciez pazzadez
no convé 'nomenan-tez,
ja va bazta veune-tez,
alta ja eztan pendonadez.

Que Véu et tenga a ta gfbkia
a un puezto nezenvat.
Jo cnec que et ze té guanyat

éz pen ett una victbnia.

Vezig que dezcanzi amb pau,
za vida va zen tot guenna.
Eo qui venim a ta tetna
mml p0c4 e4 qui dizAnutam,
tota za vida cencam,
zempne nozzegant p' en tenna.

Ana me de,spediné
que éz za dannena cançó
de tothom 60M ,sekvidolt
e4 meu nom Toni Metten.
Eo qui m'haja de mezten
hi cenca me t/iobana.

ARTA I ELS ARTANENCS

(ve de plana 5)

10.- L'any passat hi participàrem .al-
guns pares com espectadors, tots es-
t àvem convidats a les conferències.
Aquest curs se mos ha convidat a
participar-hi, però amb aquest punt
hem decidit no participar-hi si no
com l'any passat, per una sèrie de
circumstàncies:

1) Escola de pares més participa-
tiva.
2) No sols cicles de conferències.
3) Ideologia més variada.
4) Coordinació de totes les Asso-
ciacions, fora imposar sistemes,

11.- L'educació al nostre poble, refe-
rida a escola, té una situació privile-
giada. Com a pocs pobles de Mallor-
ca. Sobretot des de què s'ha aconse-
guit l'apertura de les Escoles pó-
bliques. Aixi" els pares tenen la l li-
bertat per a triar on fer l'EGB i
Pàrvuls. Després poden continuar es-
tudis de FP 6 B1JP.

A més, amb tres escoles d'EGB,
es pot evitar molt un dels problemes
més greus a l'escola: la massificaci6.
12.- Elaborar programes conjunta-
ment on es plantejassin solucions al
temps lliure, monitors esportius, e-
quipaments docents, etc, etc...

POR FAVOR
Si conoce la dirección de

un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Artfi,
comuníquelo a BELLPUIG.

millorm011
G.A.T. 820

C/. Birdcanella, 12.- Tel 58.55 15/52 CALA MILLOR

Carretera Cala Gulla -Tél. 56 40 17 Cala Ratjada

OTOÑO - INVIERNO 84/85

NACIONAL
Combinado Las Palmas - Tenerife:

7 noches, H. xxx, M/P 	  43.700. pts.
Baqueira-Beret: desde 	  16.080.- pts.
Andorra: desde 	  10.200.- pts.
Circuito por Andalucia:
7 días, H. xxx 	  31.300.- pts.

EUROPA

Frankfurt desde 	  43.400.- pts.

Londres desde 	  16.950.- pts.

París desde 	  24.850.- pts.

Austria desde 	  45.800.- pts.

Suiza desde 	  31.100.- pts.

Roma desde 	  36.900.- pts.

LARGAS DISTANCIAS

Nueva York desde 	  52.900, pts.
Cuba desde 	  99.500.- pts.
Buenos Aires: icld y vuelta, sólc avióo 139.715.- pts.
CIRCUITO Imperial de Lujo por Marruecos:
9 días en H. xxxx y xxxxx, M/P por	 48.200.- pts.
CIRCUITO Costa del Sol y Marruecos;
9 días, H. xxx. M/P por 	  34.250.- pis.

PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS, VIAJES DE
NOVIOS Y TERCERA EDAD. CONSULliEN1OS Y LE
KTENDEREAACS SIN COMPROMISO.

BESOG OLE PA
DANSK BAR KNOLD OG 1111

Miguel Gili Flaquer

(DANSK KOKKEN)
Camino Vecinal de Genova, 37 	 San Agustin
Yelet. 40 II 46
	

Palma de Mallorca

6
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CAVALLS DE LA FIRA 	 ES PORTS 
Per diverses interferències degudes al futbol, coinci-

dència de reunions hrpiques extraordinàries a altres
hipòdroms, etc, etc. el dia 14 d'Octubre passat, a la fi,
es va celebrar a l'Hipòdrom Son Catiu, la reunió Hipica
que s'havia de dur a terme, el dia de la Fira.

Aquesta reunió s'havia de fer el dia de la Fira, i si
les interferències amb altres esports ó aconteixements
socials, són molt fortes, com a màxim un diumenge en-
vant o enrera.

Gràcies a Déu, el dia catorze no va clarejar molt do-
lent, el capvespre va esser més be calorós que fred i la
gent que va acudir a Son Catiu s'ho va passar prou 136.
Abans de començar el comentari de cada carrera, és
necessari recordar un fet molt . lamentable que es va
produir i que no s'hauria de tornar repetir a preiximes
reunions. Es tracta, de la falta de serietat d'alguns ca-
vallistes TOTS ELLS DEL POBLE, que figurant els seus
productes damunt el programa, no varen participar a la
reunió i lo que és més greu,tampoc varen tenir la deli-
cadesa d'avisar als organitzadors de que no hi prendrien
pa'rt i que fessin el cap envant sense ells. Aix6 va oca-
sionar un retràs de quasi tres quarts d'hora a les tres
primeres carreres, doncs, a la primera els ponis varen
arribar una mica tard. A la segona es va esperar una e-
ternitat i al final es va fer la carrera sense Na F. Afo-
rius. La tercera ja va esser massa, doncs no es va pre-
seniar ningú a temps per a córrer quan tocava, però si
per a deixar que seis hi escapàs una somera, o ase, pel
mig de la pista, mentres es celebrava la quarta carre-
ra, amb l'extorsió i perill que va representar pels
participants a la dita carrera.

La primera va esser un domini absolut del cavall
d'en Redó, seguit d'enfora per l'ego d'En Josep de Ca-
rrossa i més enrera pel valent de Son Catiu, es a dir el
cavallet blanc d'En Ranxer.

La sortida de la segona va esser molt problemàtica,
doncs essent i només es va haver de repetir tres vega-
des! Na Fophi va demostrar estar molt be de forma, i
que no necessita passar per damunt els altres abans de
la sortida. Va dominar la carrera, de cap a cap, a pesar
de seguir-la sempre a l'aprop per na FkimaP, n'E. Ma-
rino i n'Eko.

Les someres i els ases no participaren, doncs com
s'ha dit abans, arribaren tard.

N'Elaro 3.13. va tenir una sortida fulgurant, i entre
els maretjos de Na Faula i els ases d'En Gatova, va
agafar tanta avantatge als altres que ja no li pogueren
fer res. Només s'hi va acostar Na Faula que, amb el
despiste que va tenir a la darrera curva, se li va es-
capar l'única oportunitat que li quedava.

A la quinta, galop local i n'Elsa guanyà sense proble-
mes degut als despistes de n'Aral B.

A la sexta, especial poltros de dos anys, ja es varen
delimitar molt clarament les posicions, inclús abans de
Ia sortida darrera l'autostard doncs n'hi v.; haver que
sortiren molt malament. N'Avita va dominar tota la ca-
rrera seguida de n'Holeta N'Hada Mora.

La sèptima, galop segona categoria, va esser molt
emocionant. En Cadalso Royal i n'Edith, varen tenir
una lluita continua que al final va resoldre el primer al
seu favor.

L'octava, al trot, lluita entre els tres de davant,Var-
colina P, Bellino L i Alteza R. Na Benat va guanyant
mentres els tres primers durant tota la carrera, fins
que a la darrera recta en- Bellino L treu n'Alteza R cap
a defora i na Benat pass à per dedins, però botà a da-
munt la meta i guanya n'Alteza R.La favorita de la ca-
rrera N'E.Marisol, se va arrabassar una ferradura a la
sortida i va perdre tota opció a recuperar-se.

La novena, va esser la de galop dels bons, fou una
lluita inicial entre tots per a desbancar na Deliciosa.
Se despista el Cordobés a la curva de dalt, i segueixen

en Bakan i na Vora-Vora. AI final en Bakan amb un re-
mat molt fort, guanyà a Na Deliciosa.

La presentació de poltros d'un any i mig, generació
J, ens va demostrar una vegada més de la falta de se-
rietat que necessita una presentació com aquesta,
doncs es varen presentar menys de la mitat dels pol-
tros. Això fa pensar que o 136 s'han de comprometer
a presentar-se o 136 s'ha de fer la presentació a la reu-
nió de Nadal i aixi' els poltros já estiran més fets i més
ben aregats. Els quatre presentats: Jeremi Joiell, Joly i
Jorn de Great, tenien molt bona presència, peròy les re-
accions a davant.el públic varen esser molt diferents.
Esperam que en poc temps tots pensin en moure les
cames i deixin de tenir por dels renous de la gent. El
"km. llançat col.lectiu" que varen fer en Jeremr, Joiell
i Joly fou guanyat clarament pen Joiell.

La darrera carrera va esser molt lluitada pen Tru-
man. Aguan -tà les succesives envestides den Vikingo,
n'Eklat de Vorze, Bang de Padoueng i finalment de
n'Espoir de Chapeau, però no n'hi va haver cap que li
f es posar el mac enterra. L'amo En Biel de Campanet
va esser el que va riure darrer.

Dagut a què no s'hayien entregat quan els hi tocava
actuar, varen despedir aquesta reunió amb l'actuació de
les someres. Va quedar ben clar que s'ase blanc d'en
Tomeu Gatova és el que ha d'arribar sempre a davant,
a pesar de ciLi l'a; -no En Guillem Mas volia fer guanyar
en Picó jove de tarta via que feia acabà amb un bon
susto i amb les carkies de son pare.

CAVALLET BLANC

414e4 4e4iftta4:
Basquet:

Seniors.- Avante 50 -S.S. Salvador 39
S.S. Salvador 80 -Ses Salines 63

Infantils.- Patronat A 123 -S.S.Salvador 29
S.S.Salvador 23- Sant Bonaventura 104

Fútbol:
Alevins: Poblenc 2- Avance 2 (27-10)

Avance 0 -Badra C.M. 4 (3-11)
Infantils: B.R.Llull 0- Avance 0 (27-10)

Avance 2- Escolar 1 (3-11)
Juvenils: Artà 2- Santanyr 3 (28-10)

B.R.L.lull 1- Artà 3 (4-11)
Penyes: S. Jaime 3- Bellpuig 0 (27-10)

Ferrutx 1 - Bar Alameda 1 (27-10)
Tenis 2- Bellpuig 1 (1-11)
Perles Manacor 0- Ferrutx 4 (3-11)
Bellpuig 3- B.J.F Petra 1 (4-11)



	 ES PORTS 	•

ekaaa die/Infrie ,

44a/m94,(45 AVeicrA047
Porrera p 1 -Artà

(moilitoca frtafrnekkst)

Artà 2-Badia O (wei,44,iame4496eada)

Si a Porreres només se va sortir a què no mos fessin massa gols, el passat
diumenFe enfrentant-se al Badia de C.M., l'Art a va sortir amb més idees,
amb mes força i més ganes (se tenia il.lusió -ara això se va jugar poc, po-
quíssim-). I el poc joc que es fer el possa l'Artà, tant a la primera com a la
segona part. El bon quefer de la defensiva i la lluita de la mitja va fer que
els rapids davanters de l'Arta (Marti -quin gran partit-, i Vallespir) duguessin
el Badia de c..., i aix6 que en Caldentey no va tenir el seu dia.

Se nota una certa recuperació que ja s'havia vista -en petites dosis- el dia
del Mallorca, pet-6 que pareix que ja se va notant més, ja sigui a la defensiva
(molt millor amb Pactuació d'En Tbfol -sustituint a Juanito-) i donant més
serenitat, i aqui convé recordar que es el •primer partit que al'Arta no li
marquen cap gol.

Gran gol de Serra, que debutava a Ses Pesqueres, i un gol de "misteri" per
Ia forma en qué es produi, gol aconseguit per Vallespir (era penal, no era pe-
nal, pet-6 el "pitador" Sr. Coll no el concedi i la pilota entrà) Queda un dub-
te, el march en Vallespir a un defensa del Badia, els espectadors estaven més
atents a lo que feia el Sr. Coll que a lo que realment succeii

A veure si ara, després d'haver guanyat al nostre rival comarcal, mos ser-
vira per aixecar-mos del lloc que estam i a les properes dates els resultats
són positius per l'Artà, el públic, l'afició i els jugadors en la seva lluita s'ho
mereixen.

MAYOL

JUDO 	 Artigues
Siendo ya habitual en competicio- Antonio Amer, y Mg Francisca Arti-

nes, el centro de Artes marciales de gues, en sus respectivas categorias.
Arta (Orient) participó en el I Trofeo Medalla de Bronce: Juan E. Piñeiro,
de Cala Ratjada de Judo infantil, ce- Guillem Artigues, Marc Balzac, Ga-
lebrado el pasado 28 de Octubre. 	 briel Alcina y Juan Nicolau.

Organizado por el el Dojo Orient y
	

Por equipos el resultado fue el si-
patrocinado por el Ayuntamiento y guiente:
diferentes casas comerciales, diría- 192 puntos: Orient de Cala Ratjada

dó pequeño por la masiva asistencia
mos que el local Bowling Center que- 82 	 : Kobukan de Santa Ponsa

73	 " : Shubukan de Palma
de competidores y público en general. 	 Dejando a un lado ciertos malos

Por lo que respecta a la clasifica- destellos de un representante de
ción individual de nuestros represen- Santa Ponsa, damos la más sincera
tantes quedó como sigue:

	
felicitación a todos los componentes

Medalla de oro: Juan Sansó
	

que asistieron a este I Trofeo.
de plata: Manolo Moreno, Juan   

de darrera hora... 
BUNYOL ADA TRADICIONAL NOTA DE LA REDACCId 

Avui dissabte i a la Plaga del
Mercat tindrh Hoc un ball obert
a cerrec de l'Agrupació "Artà
balla i Canta" en el transcurs
del qual s'obsequiarb als assis-
tents amb la ja tradicional bu-
nyolada.

Esperam que com cada any tin-
dre l'exit acostumat.

En el proper número sortire
una col.laboració "In Memo-
riam" damunt En Mateu "Papa"
i altres, que per haver-se
rebuda una vegada haver
tancat la present edició, no
mos ha estat possible in-
cluir-la en aquest número. 

Manoto Ptatet ze no  ha mancha-
do. Su ezteta de bonhomia, de e4-
pina de zactiAicio y de teat-
tad, queda/cá pekenne en .ta memo-
tia de cuanto tuvimoz ta at/Ante
y ta dicha de convivin con 6t. Hu-
mana y zencitto en -ou quehacet. co-
tidiano y todo un cabatteto y un
zeiion en et mundo del depon.-te, Aa-
ceta ézta, conaubatanciat a to
tango de -ou exiztencia.

Aunque ziemphe eztuvo pnezto a
cuatquieh Llamada, zet- a en 1961,
cuando coincidiendo con una de
taz etapaz mdz ctiticaz del
bot Local, tecogieta de mano de
otto ezAonzado, Pablo Pi44.4, ta
antoncha agonizante de "zu" Atta.
Manolo ze conzagnó a ta diAicit
tatea de hacet kezungit a ta hiz-
tótica entidad de -ou tetat.go y de
-ou modotta, y con ou apoztotado de
pottivo, zembtó ' Ses Peaquekez"
de Legón de muchachoz euAóticoz
e ituzionadoz.

Conzeguido et kevivat, Plata,
no ze automanginá, ziguió attiman-
do et hombno con todoz y de to
que 6uena; tezoteto, vice-p4ezi-
dente y dezpuéz zecnetanio aempi-
te4no, haz -ta que en 1982, Aatto
de aatud y tnaz tecibi4 un entta-
ñabte y catiñozo homenaje bajo ta
.e:gida de Pedno Mott, dejó et acti-
vizmo panaazumi4 6uncionez de pa-
tennidad motat y patnia4cat.

Manoto Ptatet ze noz ha matcha-
do, peto ah quedan Ala huettaz y
zu ejempto. Fue todo un cabattmo
y todo un zehot. Veacanza en paz,
Manolo.

J. Cazettaz F

813621




