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editorial
LA "MOVIDA' ELECTORAL

MEW	

Ningú dubta que aquests darrers quatre anys
el nostre Ajuntament ha fet feina z que el po-
ble ha millorat en molts d'aspectes.

Ja tenim una escola pública d'EGB -per cert
molt pen ubicada i equipada. Gracie ks al gest
generos i decidit d'una persona, D. To fol Fer-
rer, fill del poble -per cert, per quan oficial-
ment "fill illustre"?- s'ha aconseguit Na Bat-
lessa. S'ha aconseguit que l'Hospital fos un lloc
digne i acollidor. S'ha recolzat el Club de Ter-
cera Edat. S'ha fet un esforç per a afavorir
algunes zones ajardinades del nostre poble.
S'ha iniciat el polisportiu. S'ha seguit treba-
llant per la Residencia. S'ha duit a terme a
la Colonia l'enllumenat públic i s'ha aconse-
guit, a la fi, el tan suspirat telpfon, entre al-
tres coses. Cal valorar tambe positivament
l'entrada en, funcionament de la primera fase
d'ur.k ambicios projecte d'enllumenat public a
Arta. S'han as altat alguns carrers. .S'ha fet
la re forma de es ofjctnes municipals. I sqgu-
rament s'han fet mes coses que ara aqui no
recordam.

No hi ha dubte que s'ha fet feina. Però, a
lo millor, el que es criticable per alguns ha
estat la manera ,de treballar, carregada bas-
tant d'autosuficiencia. Potser es pot desco-
brir una maioria municipal amb una certa acti-
tud "creguda", sense que aquesta impressió
vulgui desmereixer tot el que s'hp fet. Per ven-
turq s'han de fer les poses aixi amb deciszo,
pero amb un pec mes d'humilikat i çontant
sempre amb els altres. Es referira a aixo algun
grup quan diu sque no està massa d'acord amb
la forma en que s'han fet les coses?

Per altra banda, cal dir que no s'ha fet tot,
ni que tot el que s'ha fet, s'hagi fet de la ma-
nera millor possible.

Vendran les eleccions i es tornara a parlar
de la Depuradora que ja sembla el tema topic
de sempre.

El re tom de les aigiies a la siquia del Molt
de Dalt, recuperant et regadiu dels prats.

La possible propietat municipal del camp
de Ses Pesqueres tomara a sortir a rotlo.

L'abandó del Poliesportiu, sobre tot de les
pistes de tenis. No hauria estat bo crear un

patroqat esportiu qmb protecció municipal
perque se n'encarregas?

Repetim, c,om ja diguérem en certa ocasió,
ng volem esser caOstrofistes- que la circu-

lacio dins el poble es quasi un "caos". Anar
contra direccio, aturar per qua lsevol ximpleria
el trafec rodat o fer motocros -o autocros com
l'oltre dia- per l'escala de Sant Salvador, etc.
son coses normals al nostre poble.

Sembla que no hi ha hagut incentiu perquè
es conservassin les fa canes de les nostres ca-
ses.

Hi ha hagut un poc de llarga ma en les cons-
truccions de fora vila i que, per cert, moltes
no eren dels foravilers.

Algú es demana si s'han afavorit determina-
des zones o carrers i se n'han oblidat d'altres.

¿S'ha pensat en la possOilitat de fer per les
afores del poble un Çami o carrer ample per
enllaçar amb el cami de l'ermita evitant aixt
"trailers" que ho fan tot malbe per alla on pas-
sen?

Tampoc tenim papereres i hi ha racons bas-
tant bruts.

Constatam també una manca d'interés per
l'hospital comarcal o por la proteccio de l'es-
port en general.

Els coloniers segueixen demanant un dispen-
sari i que s'arregli el creuer de la carretera
a Ca'n Picafort, entre altres coses.

I pass9nt a un altre punt, ens demanam: i
l'oposicio dins l'i,kjuntarnent? Ha existit? ¿Que
no hi ha oposicio perque tots s'entenen i estai
d'acord treballant en un mateix, sentit, perque
no se'ls deixa treballar o perque hi ha un cert
passotisme, cansament o desengany?

Hem dit tote,s aquest,es coses sense ànims
de criticar, sino mes be amb el desig que es
tenguin en compte a l'hora de començar les
ofertes electorals.

Benvolguts partits politics: siau realistes,
prometeu el que podeu fer. Siau coherents i
sincers i no ens obligueu a haver d'interpretar
les vostres paraules.

Posau-mos-ho fàcil a l'hora de triar, a l'hora
-d'elegir.
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notícies
NOVA BOUTIQUE

El passat dia 13 s'inaugurà
una nova "boutique" al carrer
de Rogues 15.

A la venda hi tenen roba
de nins i sabates, roba de pre-
mamá, bisuteria i també per-
fumeria. Esta regentada per
Aina M Durán i Petra Ginard
i respon al nom de "BAUXA".

Enhorabona, ide), a aquest
nou negoci i més per la seva
situacio, ja que per aquesta
zona no n'hi havia.

E XPOSICIO
El dia 28 de mar9 quedara

oberta una exposicio del nos-
tre popular escultor Joan Sa-
rassate a la vila de Manacor.

Esperam que, com es cos-
tum, tenguin la maxima ac-
ceptació les seves obres.

DIADA DE GERMANOR
El passat dia 22 de març

i convocada per l'APA del
Col.legi Sant Bonaventura,
es va viure una diada de ger-
manor a "Cala S'Hort" dels
Olors que, entre pares i alum-
nes, arribaren a uns 150 par-
ticipants. Es feren jocs, missa
i també una enquesta i posada
en comú d'un tema viu da-
munt la familia. El dinar va
ser de frit i porcella rostida.
S'hi va anar a peu, en bicicle-
ta i en cotxe.

ARTANENCS AL PUIG TOMIR
En les acostumades excur-

sions de cada primer diumen-
ge de mes i organitzada per
7.1n raig d'artanencs" (com
ells se firmen), el passat diu-
menge dia 8 una cinquantena
d'artanencs pujaren al Puig
Tomir. Tengueren ocasió de
veure una casa de neu on hi
dinaren.

Ens han comünicat que a
la propera, dia 5 d'abril, ani-
ran al Castell del Rei de Po-
llença. Queda tothom convi-
dat. S'avisarà per pissarra
com sempre. Enhorabona
a caminar s'ha dit.

nota
XXIV EXPOSICIÓ

COLECTIVA
SETMANA SANTA -87

A tots els interes-
sats que hi vulquin dur
obres. Hi ha de temps
fins dia 11 d'abril a
les oficines de la Caixa.

COOPERATIVA S. SALVADOR

El passat dijous dia 12 es
va celebrar al local de la Co-
operativa Sant Salvador una
junta ordinaria on es tracta-
ren les següents questions,
entre altres:
- Es va donar el balanç de
l'any 1986 havent-hi un supe-
ravit de 3,5 milions de pese-
tes.
- Se reelegiren per unanimi-
tat (faltaven el 20% de socis)
les tres vacants de la junta,
essent elegits els següents:
- Antoni Lliteras Ferragut
(nou secretari ja que en Jau-
me Flaquer Salas no podia
esser reelegit després ide 8
anys de ser-lio) En ,Jeroni Gi-
nard Sunyer i En Guillem Ma-
ssanet Tous, (el curiós és que
cap dels tres són foravilers).

També s'informa que aquest
any passat, la cooperativa
havia girat 600 tones de ga-
rroves i 140 d'ametles.

EN PERE PUJOL
ES NOTICIA

Fa una mesada que en Pere
Pujol, escultor i artista, ha
donat per acabat un pas de
Setmana Santa que una con-
fraria de Son Servera li havia
comenat. El tema elegit ha
estat La Pietat que en Pere
ha realitzat magistralment
aficant-hi elements folklôrics
mallorquins, sobretot a la
vestimenta de la Verge. En-
horabona, Pere, i ja en parla-
rem mês pausadament i deta-
lladament mês envant.

TRASPAS DE LOCAL

Mentre al local "Nova I-
mate" hi fan remodelació
per l'apertura d'un nou bar,
la tenda ha estat traspassada
al carrer de A. Blanes 18,
on d'ara envant atendra els
seus clients.

MILLORES A L'INSTITUT

L'APA de l'Institut ha donat
una nova empenta per a mi-
llorar aquest centre en lo
posible. S'ha plantejat la re-
novació de la caldera de cale-
facció que fins ara era de
llenya per pasar-la a petroli,
com també el renosar les tu-
benes de la part vella. El
presupost suposa uns
2.000.000 de ptes. de les
quals n'han aconseguit del
MEC. 1.879.000.

Dins aquest presuyost tam-
bé inclou la dotacio a l'Insti-
tut d'una aula d'audiovisuals.

Enhorabona a l'APA i que
l'alumnat se n'adoni i ho con-
servi.

necrològica

HA MORT LA CENTENARIA

El passat dia 22 de mar
mori en la pau de Déu mado
Biatriu Gelabert Serra, a)
Jaumina.

Era sa "padrina" més vella
d'Artà ja que comptava 101
anys. Made) Biatriu havia nas-
cut el 24 d'agost de rany
1885. Filla de roan i Francis-
ca-Aina, casa amb Joan Serra
Bisquerra l'any 1910, fruit
del matrimoni nasqueren els
tres fills Bernat, Joan i Antò-
nia. El seu home i la filla An-
tônia moriren ja fa 14 i 10
anys respectivament.

BELLPUIG dóna, per tant,
la mês sentida condolência
als dos fills Bernat i Joan,
als que desitjam llarga vida.

Al cel sia Madò Biatriu.

ADOBADA
Mês que adobada, apedaça-

da es pot dir el que han fet
a la carretera de Ciutat a
Cala Ratjada, passant pe l.
nostre poble. Es ver que han
tapat els clots, i que era ben
necessari, però finsquan ten-
drem que sufrir els ',parches"
d'O.P.?. No seria mes renta-
ble asfaltar-la de bell nou
i aixi com Déu mana?.

DIUEN QUE DIUEN:
* Que "Es Rebost" canvia

de lloc. Sembla que passa
al carrel- G6mez Ulla i on és
ara hi posen un aura super-
mercat denominat "Spar".
Sera ver? No estaran massa
veinats?.

* Que dos dels que deien
eren candidats a ocupar el
trono de la Sala per U. M.,
Tomas Orell i Andreu Serve-
ra, res de res. Sembla que
ells no hi tenen res que veure,
al manco aixi ens ho han a-
firmat els al.ludits, però la
gent qualcú hi ha d'aficar.
Altres n'estaran contents.



Ara fa 1_
25 anys

BELLPUIG, 8 de marzo
de 1962, ng 27.

* De SILUETA DEL MES
de febrero entresacamos de
las lineas semifolklóricas de
su autor R.G.B. el repaso .que
hace de las fiestas "dels dar-
rers dies" y sus costumbres
entre las que nos da las rece-
tas de la graixonera dolça"
y "de s'agre terminando, así,
después de hacer un repaso
de cómo se celebran: "... Pero
muchos artanenses saben di-
vertirse sin hacer salvajadas.
Van por las calles y cantan
bellas melodias populares
al son de las 'simbombes, xor-
racs, ferreguins, corns, llau-
nes, picaroU i castanyetes'..."

* En TRAILER DEL MES,
vemos el anuncio de la captu-
ra de un "botxí" por D. Barto-
lomé Galmés Carrib y cedido
al Museo que así ... se ha
visto enriquecida la Sección
de Historia Natural...". Tam-
bién que "... se han iniciado
las obras de reforma del Cen-
tro Social...". Siguiendo en
esta sección "... D. Juan A-
morós piensa iniciar en breve
la construcción de una mo-
derna estación de servicio..,".

* De ECOS ARTANENSES,
clue los sementales de la Pa-
rada del "Corral del Rei" este
ario fueron	 Obstáculo (ca-
ballo español) y Camperol
(garañón de raza catalana)".

* De gran valor histórico
es la colaboración desintere-
sada de D. Pedro Morell Ole-
za con el titulo "NUESTRA
COMARCA" con una "... ex-
tensa recopilación de datos
estadísticos, de sumo interés
comarcal".

* De AIRES DEPORTIVOS,
que a—, el día 4 de febrero
terminó el 'Torneo San Salva-
dor'. La clasificación quedó
así establecida: J.D. Artà
14 puntos Racing 9; Atlético
6; Jartan 5 y Bell-puig 5...".

* DE LA COLONIA DE
SAN PEDRO, "la apertura
de un comedor escolar para
20 alumnos... "... el ingenie-
ro Sr. Zaforteza ha terminado
los estudios y los planes para
la conducción de la fuente
de 'Sa Jonquera' al pueblo...".
"... A paso agigantado la fa-
ma y el ambiente de la Colo-
nia d.e San Pedro va abriéndo-
se paso en ambiente turístico.
Este afio la demanda de sola-
res ha sido muy notable...".
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de la colònia
dreu Genovart

poble ha estat la calma i la
darrera quinzena al nostre

de dos:

que quasi no s'han produit

i tot, volem deixar constância

tranquilitat, de tal manera

fets massa destacables. Aixi

La nota general d'aquesta

	

* A la fi i definitivament

	

dificultats que la telefònica
ha tardat quatre llargs mesos

durant tant de temps.

vei per dificultats tècniques,

en subsanar. Ara, i finalment,
tots els abonats poden ja dis-
frutar d'aquest servei suspirat

celebrada a Son Macia el 21
* A la jornada vocacional

de març amb motiu • del "dia	totes les persones que havien	
del Seminari" hi hagué unasol.licitat el telèfon han vist
petita presència co-loniera;	ateses les seves peticions.	
els participants s'uniren als	Com se sap, quan pel mes	
joves i ahlotes d'Artà qued'octubre la Companyia Tele-

	

fônica inaugurà la xerxa de	 en bon nombre acudiren a
l'esmentada trobada.telèfons, unes vint families

es quedaren fora aquest ser-

col.laboracid 	
ARTA:

Disbauxa Permanent
A partir del segle XVII i fins pràcticament principis del

XX, i qualque pic, encara avui en dia, la disbauxa d'aquesta
alegre vila desborda els limits concebibles i segurament en-
tra a formar part de l'antologia de l'acudit i el desbarat.

s Corria el segle XIX, any de gracia del Senyor de 1850. Ar-
ta estava ple de contrabandist-es, putifeines, bandolers i al-
tra gent de mal viure (segons paraules de l'epoca).

Els bandolers assaltaven viatgers i possessions; els battes
de l'Havana se cercaven per Arta; ni la gent pagava al con-
sistorl ni el consistori pagava al govern de ciutat; el coll
d'Arta estava ple de mules accidentades degut al transit i
al mal estat del cami; ases sense coa objecte de venjances;
carreters estibats de multes de per tot Mallorca que no
pagaven; bufadprs i marits arrestats; un que d'altre globus
escapat de Valencia es cercava per les foranes de la nostra
vila; molts de desertors que venien al nostre municipi a
amagarse; corsaris que portaven presoners anglesos a
l'encara artanenc port de Cala Rat jada i altres'embulls que
esdevenien quotidianament i com a fet normal per la vila.

Devers l'any 1850 el gov,ernador demana al batte que li
doni comptes d'una operacio de pontraban realitzpda a Calg
Estreta. El Batte contesta que es la primera rpticia qqe te
del contraban, gye no n'ha sentit parlar. Tambe les histories
de bandidptge son freqiients: els porquerets de ses Pastores
eren continuament atacats per bandolers.

Pera en 1852 el Governador envià una carta al Batle de-
manant una llista de "vagos, contrabandistas y otras gentes
de mal vivir".

No era la primera vegada que li demanava però el Batte
no li contesta rnai. A mes, el Governador trobava impossible
que Arta fos l'unic poble condret qe tota Villa. A la fi el Bat-
le contesta i diu que per molt mes que ha cercat no ha tro-
bat dins la Vila cap persona inclosa en els grups anteriors .
Afegeix i,diu que la gent no necessita del contraban perque
el camp es molt generos: es cullen molts de cerepls i oliva,
Ia vinya va en augment i que la gent tot lo dia es al camp
a fer feina. "Parece jmposible, es verdad, pero no hay per-
sonas de esta condicion y clase" conclou el Batle.

Eren altres temps.
Jaume i Toni
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informacid local 	
carta arqueològica   

Lourdes Maraire es licenciada en Prehistoria e Historia Antigua
por la universidad central de Barcelona. Esté llevando a término
unos estudios arqueológicos en la comarca de Arté.

Ante la importancia del hecho. BELLPUIG ha querido entrevistar-
la para dar conocimiento de su trabajo. Ella accede gustosamente.

BELLPUIG.- ¿Cuál es el mo-
tivo de tu estancia en Artá?
LOURDES.- Estoy en la co-
marca de Arta _plara llevar a
término estos objetivos: rea-
lizar un estudio arqueológico
con un doble objetivo: en
primer lugar, la elaboración
de una Carta Arqueológica
y, en segundo término, esta-
blecer cuáles fueron las ca-
racterísticas de la ocupación
territorial, desde la Prehisto-
ria hasta la Edad Media.
B.- ¿Cómo determinaste el
periodo y zona de estudio?
L.- Más que nada basándome
en una delimitación física y
cronológica del campo de
trabajo, determinada, básica-
mente, por dos hechos: desde
el punto de vista geográfico,
la comarca de Arta puede
considerarse como una unidad
natural con unas característi-
cas comunes que la individua-
lizan del resto de la Isla; por
lo que respecta a los limites
cronológicos, han sido esta-
blecidos atendiendo al siste-
ma de trabajo utilizado; la
inexistencia o escasez de
fuentes escritas que hagan
referencia a las etapas cultu-
rales estudiadas, hacen de la
arqueología el (mico y/o prin-
cipal método de investigación
que permita obtener, a frayés

de los restos materiales con-
servados, datos sobre los
mismos.
B.- ¿Cómo llevas a término
tu trabajo?
L.- Estoy en pleno trabajo de
campo, estudiando los yaci-
mientos catalogados y
visitando todos los lugares en
los que pueda presumirse la
presencia de restos arqueoló-
gicos, tanto en superficie
como en el subsuelo.

Elaboro una ficha de cada
yacimiento en donde quedan
reflejados dos bloques d.e da-
tos: geográficos o informaci-
ón especifica del emplazami-
ento de cada asentamiento;
culturales o información
acerca de los restos materia-
les que pueda proporcionar
cada yacimiento. Si la vege-
tación no lo impide, tomo fo-
tografías visibles y levanto
un plano o croquis de los
mismos. Por último, realizo
una prospección del lugar, re-
cogiendo una muestra del ma-
terial que aparece en superfi-
cie y que, normalmente, se
reduce. a ,pequeños fragmen-
tos de ceramica.
B.- ¿Cuánto tiempo llevas
trabajando sobre el tema?
L.- Hace un ario que estoy
tratando el tema y consultan-

do bibliografía, tanto la espe-
cíficamente arqueológica
como la que hace referencia
a otros aspectos relacionados
con la Comarca de Arta. Ba-
sándome en estas publicacio-
nes he podido preppreparar y pla-
nificar la prospección arqueo-
lógica que estoy llevando a
cabo en estos momentos.
B.- ¿Cuáles son los resultados
iniciales de tu trabajo?
L.- Cuando llegué a Arta te-
nía un inventario de yacimi-
entos con el que podía empe-
zar a trabajar. Exceptuando
los pocos que han sido exca-
vados (Ses Paisses, Navetes
de Canyamel, Son Favar,
etc.) y que estudié a través
de la bibliografía oportuna,
la informacion que he podido
obtener de todos los demás
se reduce, en la mayor parte
de los casos, a datos impreci-
sos que hacen referencia a
la localización, tipologia de
los restos arquitectónicos y
adscripción cultural y crono-
lógica de cada yacimiento.

Paralelamente y, utilizan-
do como fuente la toponimia
antigua y actual deja comar-
ca, confecciono una lista de
posibles yacimientos, a con-
firmar o no, mediante la
prospección directa del lugar.

Maria Gelabert

noticies
parroquials

HORARI DE MISSES
PER A L'ESTIU

A partir del diumenge, dia
29 de març l'horari de misses
a Arta i Colônia sera el se-
güent
Dissabtes:
Esglesieta

Convent
Parròquia
Diumenges i t'estes:
Colônia
Convent
Parròquia
Sant Salvador
Colônia
Convent
Parròquia

CONSELL PARROQUIAL
Enguany s'ha de renovar

una tercera part dels mem-
bres representants de grups
en el Consell Parroquial i
s'han d'elegir, per part de
tots els cristians (parròquia,
convent, esglesieta i Sant
Salvador) tres representants
per a formar part també del
Consell Parroquial.

Es per això que diumenge,
dia 29 de març, es repartiran
a totes les misses d'Arta unes
paperetes a les quais hi podra
escriure cada un, durant la
setmana, tres noms. Aquesta
papereta amb els tres noms
s'entregara a les misses del
diumenge, dia 5 d'abril. Els
qui tenguin més vots seran
els elegits per a representar
l'assemblea dels feels dins
aquest Consell Parroquial.

Es important la participa-
ció seriosa de tots elegint
les persones que creguem
més aptes.

TROBADES D'ACCIO SOCIAL
Durant aquesta Quaresma,

tindrem dues trobades d'Ac-
ció Social.

La primera sera el dijous,
dia 2 d'abril a les 21'30 a la
Casa d'Exercicis. En ella En
Tomeu Català, responsable
de la granja terapèutica de
Ses Sitjoles per a la recupe-
ració de drogadictes ens par-
lara del problema de la droga
avui i del que podem fer nol-
tros des del- nostre poble.

La segona sera el dijous,
dia 9 d abril al mateix lloc
i a la mateixa hora. Ens par-
lara En Biel Pérez capella
i delegat d'Acció 'Social a
Mallorca.

Aquestes trobades volen
ajudar a animar un grup d'Ac-
cio Social que treballi en 136
dels més pobres i marginats.

Tots hi quedau convidats,
especialment els qui vulgueu
treballar en aquest camp.

19'00 h.
20'00 h.
20'30 h.
21'00 h.

10'00 h.
10'30 h.
12'00 h.
18'00 h.
19'00 h.
20'30 h.
21'00 h.
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	política loca

VALORACIÓ
DELS GRUPS POLÍTICS

enfront de la
GESTIÓ CONSISTORIAL

La revista BELLPUIG, amb lnlca intenció de servir el poble, ha pensat fer un petit sondeig
als distints grups politics que configuren el nostre Ajuntament en vistes a començar a animar
les properes eleccions municipals i autorldmiques.

per aixà que formulam aquesta pregunta als diferents grups politics del nostre consisto
ri:

QUINA ES LA VALORACIO GLOBAL DEL VOSTRE GRIP RESPECTE A LA OESTIO MUNICIPAL D'AQUESTS DAR-
RERS QUATRE ANYS? SENYALAU ELS ASPECTES POSITIUS I NEOATIUS. SEOONS EL VOSTRE PUNT OE VISTA.

Per ésser AP un grup que ha participat amb
dos regidors en la gestió del nostre
Ajuntament, assumim la nostra responsabilitat
en la part que ens correspon, en els encerts
i errors que hi ha pogut haver en aquesta dar-
rera legislatura.

PSOE
Abans de fer una valoració de la gesti6 mu-

nicipal dels darrers quatre anys, creim oportú
recordar la situaci6 del grup socialista després
de les eleccions municipals de maig de 1983.
Vista la composicib del consistori, amb cinc
regidors de la Candidatura Independent, cinc
de les candidatures conservadores i tres socia-
listes, nostra va ésser la responsabilitat de
quê hi hagués una majoria progressista, i per
ideologia mos inclinarem per pactar amb el
grup independent, rebutjant les ofertes de la
dreta. A rel de no pactar amb els conserva-
dors, deixa la disciplina del partit el nostre
cap de llista, quedant el grup socialista amb
dos regidors.

Nosaltres hem defensat la nostra rab a cada
un del Plens, ja que creim que és on s'han de
discutir els assumptes que interessen al poble.

Estant en aquests moments en perlode pre-
electoral, el que nosaltres entenem que no s'ha
fet, o el que s'ha fet malament i tot el que
s'hauria de millorar ho exposarem al nostre
programa electoral, i no per a criticar-ho, sinó
per a intentar donar solucions.

Creim que cal destacar la responsabilitat
de tots els grups representats en el nostre
Consistori, ja que moltes vegades, i sense pen-
sar en partidismes ni interessos particulars,
s'han sacrificat per a l'interés general, que
no és altre que procurar el bé del poble d'Artà.

Com aspectes positius podem destacar:
Obres a Na Batlessa, a l'Hospital, vestuaris

al poliesportiu, asfaltat de carrers, ornamen-
tad() de places, enllumenat públic a la Cole).-
Ilia, projecte i primera fase de l'enllumenat
&Arta, neteja de torrents, remodelacib de les
oficines municipals, llum al cementeni de la
Colònia. Concerts amb el Conseil de Mallorca,
de biblioteques i escoles de música. Restaura-
ció de la pinacoteca municipal, escola d'arte-
sania, potenciació de festes populars com els
Reis, sa Fira i els Darrers Dies, instal.lació
del repetidor de TV3 i perfeccionament dels
altres canals, elaboracib del projecte del tea-
tre a Na Batlessa, celador rural i concessió
del local al club de la Tercera Edat.

I com aspectes negatius podriem anomenar:
No dur a terme l'aprovacib de les Normes

Subsidiaries, cosa que ha duit al mal funciona-
ment urbanistic. Manca d'exposicions i confe-
rències a la casa de cultura, decdiment del
ritme de feina del SMOE no dur a terme la

dconstrucció de la depuradora d'aigües
residuals.

Aixi mateix creim que una de les coses més
negatives durant aquesta legislatura ha estat
la manca d'oposicib a la gestfb de la majoria.

Per tant la valoracib dels darrers quatre
anys ha estat globalment positiva.



independents

GABRIEL B I SQUERRA I FERRER
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La resposta global és positiva. Creim que
hi ha molts de motius per sentir-se satisfets.
No Únicament per aquelles realitzacions que
sem més vistabIes (Na Batlessa, l'Hospital, la
nova il.luminació dels carrers...) sino princi-
palment per altres motius, com per exemple:

1. Creim , que s'ha avançat molt en el camí
d'acceptacio social de la Institució. Els arta-
nencs comencen a creure de veres que l'Ajun-
tament és qui realment pot garantir l'obtenci6
de beneficis col.lectius perquè hi ha una ges-
tió clarament orientada a aquests objectius.
Creim que l'Ajuntament s'ha sabut guanyar
el respecte dels artanencs perquè els ha tengut
en compte com a destinataris dels seus tre-
balls.

Z. Arta és a punt de tenir cobertes les seves
necessitats minimes. En aquests anys s'ha tre-
ballat amb força per crear instal.lacions de
les quals no es disposava. Això ara ens permet
poder pensar d'ocupar-nos ja d'aprofundir la
qualitat de vida, de treure profit d'allò que
ha costat els esforços de tots.

3. Les realitzacions municipals de l'últim
quadrienni han estat decidides, practicament
totes, amb la unanimitat de tots els regidors,
no únicament amb els vots de la majoria.

CDS
CENTRE
DEMOCRATIC
I SOCIAL

En la composició del Consistori dels darrers
quatres anys, globalment ha existit una "majo-
ria" que ha treballat i una "oposició" que els
ha deixat treballar, exposant els seus punts
de vista i les seves critiques constructives,
que a vegades han estat acceptades i la majo-
ria, ignorades.

Consistori elegit
municipals.

(Foto d'arxiu)

4. L'Ajuntament d'Artà ha generat confian-
ça. Arta genera, en ambients externs, admira-
ció.

De la gestió municipal destacariem com a
aspectes positius: la cooperació per part de
l'oposici6 recolzant la gestic') del grue Indepen-
dent en la majoria de les propostes, evitant
discussions banals que podrien entorpir el de-
senvolupament d'unes realitzacions en les que
existeix un acord de fons, perquè són necessa-
ries pel poble, encara que es discrepi en la
forma.

Com a aspectes negatius: els excessius aug-
ments dels arbitris municipals, tractantse d'un
Ajuntament amb superavit i essent un poble
amb una renta "per capita" relativament baixa.

a les darreres eleccions  

•	 col.laboraciô     
A. Gili

UN ARTANENC CENTENARI A L'ARGENTINA 
Gabriel Bisquerra i Ferrer,

un artanenc emigrat de jove
a l'Argentina, dia 18 del pas-
sat febrer, compli els cent
anys d'edat, rodejat de tota
la seva nombrosa familia.

Aquest artanenc va néixer
a Arta el mateix dia de Pally
1887, fill de Gabriel i de
FrancinaAina.

De molt jove va viure a
Son Baleu i a S'Alsinar de
Sauma. Posteriorment emigra
a Argentina i s'establi a Tu-
cuman, amb unes germanes
seves.

Als 45 anys, rany 1932, tor-
na a Mallorca i retorna a A-
mèrica ja casat amb Margari-
da Ferrer.

El matrimoni residi a Tu-
cuman, Salta, San Juan i da-
rrerament a Berazategui.

L'any 1974, després de la
llarga absència de 42 anys,
el matrimoni Bisquerra-Fe-
rrer tengué el goig de retor-
nar a Mallorca. Aleshores
ell comptava ja els 87 anys.
Va ser un viatge molt sospi-
rat, essent ambdós molt ben
rebuts per familiars i amics.

La seva esposa mori fa un
grapat d'anys, emperò ell dins
Ia seva edat -segons noticies
rebudes recentment- es con-
serva lúcid encara que es ma-
neja dins una cadira de rodes.

Enhorabona, conco En Biel
Bisquerra i familiars.



 

hace 40 años 	Per S. Riera 

FASE INTERMEDIA

Porreras, 23-3-47
PORRERAS 1 ARTA 1

Ferrer
Nadal Jiménez

Ginard, J. Genovard, Salord
Pérez, Servera, Sastre, Ginard M., Tano

Gol: Sastre
Arbitro: Ripoll S.

Arta, 30-3-47
ARTA 1 MURENSE 1

Ferrer
Nadal Jiménez

Ginard J., Genovard, Salord
Pérez, Sastre, Massanet, Servera, Tano

Gol: Genovard
Arbitro: Font

Montuiri, 6-4-47
MONTUIRI 0 ARTA 1

Ferrer
Nadal Jiménez

Ginard J., Genovard, Salord
Pérez, Sastre, Truyols, Servera, Llinás

Gol: Pérez
Arbitro: Fuster

Son Servera, 13-4-47
SERVERENSE 0 ARTA

Ferrer
Nadal Jiménez

Ginard J., Genovard, Salord
Pérez, Sastre, Truyols, Servera, Llinás

Goleadores: Pérez, Truyols
Arbitro: Mestre.
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coliaboracid         

LA UNIVERSITAT EN VAGA M. Santandreu

El moviment universitari ha tornat esclatar.
Denou anys després del famós 68, encara que
amb connotacions diferentes, la Universitat
Espanyola torna declarar la seva disconformi-
tat amb el Ministeri d'Educació i Ciência i es
llança a la recerca d'uns drets que cada cop
són mês restringits i deixats de banda.

La immensa majoria d'universitaris de l'Estat
Espanyol (mês concretament la branca de Filo-
sofia i Lletres) estan en vaga. Alguns des de
principis de curs, altres des de fa gairebé mês
d'un mes, però tots reclamen de forma simul-
tània una série de reivindicacions a les quals
el Ministeri està donant l'esquena.

La Universitat de les Illes Balears també
està adherida a tota aquesta movilització, en-
cara que la vaga ha estat recolzada de diferen-
tes formes per part de les diverses branques
de que es compon, els universitaris han prota-
gonitzat movilitzacions de tot tipus (marxes,
manifestacions, tancaments, etc.) amb el desig
d'ésser escoltats d'una vegada per totes exigint
mês participació en l'elaboració i planificació
del seu futur. Cal dir també que eis "penenes"
( professors contractats per la Universitat )
també s'han afegit a la vaga per contes de veu-
re's afectats pels plans de reforma que el Go-
vern vol implantar en 1 1 L.R.U. ("Ley de Re-
f orma Universitaria").

Des del començament del conflicte la im-
prescindible coordinació universitária a nivell
estatal s'ha anat incrementant. Mitjançant
encontres de representants de les respectives
universitats de rEstat s'han anat fermant caps
fins al punt d'arribar a l'elaboració conjunta
d'una taula reivindicativa per presentar al
M.E.C. i poder arribar a una soluci .

La taula reivindicativa que els universitaris
presentam consta dels següents punts:
1- Dissolució de les Comissions encarregades
de relaboració de les Directrius Generals.

2- Participació d'alumnes i professors dins
les Comissions de Treball del Consell d'Univer-
sitats.

3- Informació i transparência de tots els mo-
viments i reunions del Consell d'Universitats
i de les Comissions de Treball, així com també
qualsevol elaboració que facin.

4- Debat del nou projecte dins les Universi-
tats abans de l'aprovació per part del Consell
d'Universitats.

5- Supressió de la "Propuesta de Real Decre-
to por el que se establecen Directrices Gene-
rales de los planes de estudio de los títulos
universitarios de caracter oficial".

6- Participació de l'alumnat dins les futures
Comissions del Consell d'Universitats per a
l'homologació de plans d'estudis.

7- Critica al "Proyecto de regulación de las
Plantillas Universitarias".

8- Modificació de l'L.R.U.
El proper cap de setmana (3, 4 i 5 de Març)

es tornaran reunir a Granada els representants
universitaris per tal de concretar definitiva-
ment les reivindicacions esmentades (les ante-
riors trobades de representants havien estat
a Alacant, Múrcia, Madrid, Salamanca i Barce-
lona ).

La continuïtat de la vaga és mês que facti-
ble, malgrat la gravetat que això suposa de
cara a una possible anul.lació de l'any acadè-
mic 86/87 (hi ha universitats 9ue estan a punt
de fer-ho). El curs perilla, es veritat, però
també és veritat que el futur dels uhiversitaris
es presenta molt negre, ple d'incoherêncies
i amb massa interessos enmig que no fan mês
que enfonsar-la mês del que està. De moment
els alts mandataris han baixat del seu castell
disposats a negociar. A falta d'un enteniment
per ambdues parts la vaga continua i la totali-
tat de la Universitat Espanyola está paralitza-
da.



pluviòmetre
Resum comparatiu dels hiverns

dels tres darrers anys
fora el març i abril d'enguany 

84-85 	85-86	 86-87
227

	

32'2	 177'0

	

1485	 73 ' 2

	

148'0	 97'7

	

73'4	 97'6

	

56'0	 160'5

	

71'8	140'l
427
93'5

Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

44' 0
60'8
63 ' 0
50'0
43 '8
68' 2
2'4

162'8
23 '2       

TOTAL	 518'
	

671'1	 768'8
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informacid local
DEL NOSTRE INSTITUT

SETMANA CULTURAL

Ben segur que els nostres lectors s'adonaren d'unes deficièn-
cies en la composició de la informaci6 i entrevista respecte a
la Setmana Cultural. Avui reprodufm fntegra71nt dita informació
pregant la comprensiel dels nostres benvolguts lectors.

Aquest passat mes de Fe-
brer es va realitzar a l'Insti-
tut Llorenç Garcies i Font
la ja tradicional setmana Cul-
tural. A fi d'aconseguir infor-
maci6 sobre el que havia es-
tat i com havia anat aquesta
"Setmana Cultural 87" yam
xerrar amb un parell d'alum-
nes i amb en Pep Toni Guar-
diola, un dels organitzadors.

Les opinions dels alumnes
es podrien resumir en tres
punts:

a) La setmana cultural ha
estat bé però hi ha hagut una
gran falta d'assistência a les
activitats. Hi ha molta gent
que "passa" de tot.

b) La gent ha reaccionat
d'aquesta manera perquè a
mates activitats l'assistència
era lliure i no hi havia san-
cions al respecte.

c) De cada anys la Setmana
Cultural és millor ja que es
van afegint activitats noves
i la gent té més opcions per
triar.

Després de fer aquesta mi-
ni-enquesta als alumnes yam
xerrar amb en Pep Toni que
ens ho va explicar tot amb
més minuciositat.
BELLPUIG.- Creus que
aquesta Setmana ha estat
realment educativa per als
alumnes de l'Institut?
PEP TONI.- Per un 25% dels
alumnes si ho ha estat, és
a dir, només per aquells que
ban assistit a les activitats.
B.- Ha dificultat aquesta
manca d'assistancia la realit-
zació de la Setmana Cultu-
ral?
P.T.- Si, per-6 sobretot ha
afectat a les activitats que
es dueien a terme el capves-
pre. N'hi va haver que es van
haver de suspendre per manca
de gent.
B.- Quins creus que han estat
els motius d'aquesta manca
d'assistência?
P.T.- Els motius poden haver
estat dos: la manca d'atractiu
de les activitats o, per altra
banda, que l'assistencia no
era obligatòria. Jo m'inclin
cap el segon motiu ja que
amb 21 activitats, sense in-
cloure els esports, l'atractiu
està assegurat.

B.- Entre els alumnes es ru-
morejava que aquesta seria
la darrera Setmana Cultural
a l'Insitut.
P.T.- En principi no, però
tot dependrà de requip direc-
tiu de l'any qui ve. Personal-
ment havia pensat que envers
d'una Setmana Cultural po-
driem fer l'any cultural.
B.- Ens estranya el que dius.
P T.- No t'estranyis. T'ho ex-
plicaré. A l'Institut els dime-
cres decapvespre hi ha una
hora lliure i les activitats
es podrien fer aquestes hores
com a complementaci6 a l'e-
ducació que es rep a l'Insti-
tut.
B.- La Setmana Cultural cos-
ta molts doblers. Com heu
resolt l'aspecte econòmic?
P.T.- Enguany hem destinat
les ganancies del Ball de Dis-
fressos a aquest fi. Es van
fer 120.000 ptes. per-6 encara
no sabem si bastaran. Econò-
micament va ésser un êxit,
maldarrient no hi hagués tanta
gent com els altres anys. El
que va ésser un fracas va és-
ser l'ambient. Hi ha gent que
per a divertir-se només sap
fer el gamberro.
B.- Aquest és el primer any
que els alumnes organitzen
activitats destinades a patro-
cinar econòmicament la Set-
mana Cultural. Creus que
pot tepir continuitat?

P.T.- Si, i hauria de ser una
feina de la recent creada as-
sociació d'alumnes i no només
limitar-se a fer una activitat
sine, moltes més a fi de poder
dur envant el projecte de
l'any cultural.
B.- Afegiries res mês a tot
el que has dit?
P.T.- Només que a una Set-
mana Cultural l'assistència
no pot ésser mai obligatòria
ja que sinó es convertiria en
una "presó cultural". La lli
bertat és una part fonamental
de la cultura. L'fis que es faci
d'ella depèn de la responsàbi-
litat de cada persona.

La Setmana Cultural va
constar de 21 activitats im-
partides per professors i es-
pecialistes. Els matins les
activitats estaven dividides
en tres blocs:

- Carnaval (maquillatge,
mascares, etc.)

- Estudi (tècniques d'estudi,
creativitat)

- Cultura (ecologia, ioga,
dança, etc.)

Els horabaixes es realitza-
ven diferents activitats, com
taules rodones, cine-forum
i d'altres com el concert de
la Banda de Joves d'Artà o
un Ginkama de Carnaval.

A més d'aquestes activitats
els horabaixes es van dedicar
als esports.

Miguel Pins Obrador



de marc, amb l'assistència de tots els regidors.

política local
Sessió plenaria del dia 10

111
Telex 69565 VGOR E	 G.A.T. 820
( all  Binicanella, 12- 1.4_ 585515/52 CALA MILLOR

Carretera 	 Agulla, 19 - ‘7; 564012 CALA RATJADA

CIRCUITOS "SEMANA SANTA"

GALICIA y sus RIAS 	  30.900
Salida: 15 abril, 6 dias.

PAISES BAJOS y PARIS 	  65.900
Salida: 12 abril, 9 dias.

HOLANDA-BELGICA 	  61.900
Salida: 13 abril, 8 dias.

ITALIA al completo	  62.100
, Salida: 13 abril, 10 dias.

AUSTRIA. 	  74.200
Salida: 11 abri]., 10 dias.

YUGOSLAVIA, tour de Slovenia
y Venecia. Salida: 17 abril, 4 dias 	  56.900

ROMA 	  39.700
Salida: 16 abril, 5 dias.

VENECIA 	  39.800
Salida: 16 abril, 5 dias.

ESPECIAL NOVIOS

TENERIFE 	  35.100
1 semana.

LAS PALMAS . 	  31.700
1 semana

MADRID 	  Z9.500

Estos precios incluyen avión, desde Palma,
traslados aeropuerto y estancia en hotel con
desayuno.
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El Sr. Batle diu que, d'acord amb tots els
ajuntaments de Llevant, s'hauria de fer una
instancia al Delegat del Govern _perquè demani
al Sr. Ministre de Sanitat que informi de forma
clara i concreta de quines són les intencions
del seu ministeri sobre l'Hospital Comarcal
de Manacor. Es aprovat per unanimitat enviar
el mateix escrit que l'Ajuntament de Manacor.

També dóna compte que la Comissió de Go-
vern que era l'encarregada de decidir sobre
l'ordinador de Na Batlessa, troba convenient
comprar-ne un de les mateixes caracteristi-
ques que el de la Sala i així, en cas d'avaria
d'un d'ells, es podria fer la feina amb l'altre,
ja que tendran el mateix sistema de programa-
cio. Pere), aixi i tot, no aniran conectats. Sera
un poc mês car que el que .es pensava d'un
principi, però es creu convenient instal.lar el
mateix sistema a ambdues bandes.

S'acorda adherir-se a la campanya del Car-
net Jove. Actualment hi ha 1.500 empreses
que t'han compromès a fer un descompte als
posseldors d'aquest carnet. Poden tenir-lo tots
els compresos entre els 15 i els 25 anys. Es
demana poder-lo tramitar al mateix Ajunta-
ment, per així evitar als joves haver d'anar
a Ciutat, pel sol fet d'aconseguir aquest docu-
ment. Es farà un descompte a la Sala, en la
tramitació de documentació a tots els que dis-
posin d'aquest carnet.

La Sra. Secretaria, dóna compte al consitori
del superavit del passat exercici, que fou de
mês de 39 milions de pessetes i endemés in-
forma cLue el patrimoni del nostre Ajuntament
és de mes de 1-67 milions de pessetes.

El Batle proposa allargar per tres mesos mês
el contracte al jove que hi ha a l'Arxiu i a la
Biblioteca_, dient que encara no bastara. La
regidora C. T. Bonnin, del CDS, diu que no és
legal allargar aquest tipus de contracte i pro-
posa de fer-n'hi un fins a final de feina, es-
sent acceptat per unanimitat.

S'adelanten els doblers del lloguer de l'Hipò-
drom de Son Catiu.

El Banc de Crédit Local "de l'Estat" s'oferí
fa uns mesos per a finançar el nou enllumenat
de la Vila i ara, quan ha arribat l'hora de la
veritat, resulta que tot són traves i sera més
pràctic i no mês car, fer-ho amb una entitat
de crédit comercial. Entre les varies ofertes
rebudes, pareix que la millor és la feta per
"Sa Nostra".

Es contracta definitivament el Guarda Ru-
ral, fora passar a ser funcionari. Es valora
molt positiva la seva labor, considerant-lo un
bon vigilant i un cumplidor del seu deure. Pa-
reix 9ue qui mês l'alaben són els foravilers que
en mes d'una ocasió n'havien demanat un.

Sessió plenaria del dia 16 de marc.
Faltaren els regidors A. Amorós, C. T. Bon-

nih, R. Servera, J. Torres i P. Mislata.
El darrer punt de l'Orde del Dia, del ple del

dia 10, no pogué ésser tractat Rer no haver
arribat tota la informació necessaria del "Lo-
gotip i llibre d'estil per els treballs gràfics de
PAjuntamentu.

En poques paraules intentaré descriure-ho.
Això es perquè tots els documents que faci
el nostre consistori, sempre siguin iguals, l'es-
cut i les lletres que l'acompanyen. Fins ara
cada vegada que anaven a la imprempta per
encarregar impresos, havien de fer el model.

A partir d'ara, cada tipus d'imprès tendra el
seu motlo, sempre seran iguals. Es un sistema
que totes les empreses dravantguarda han a-
doptat i el nostre Ajuntament també vol adop-
tar ara.

Els pocs regidors assistents ho discutiren
molt, trobant-ho un poc car, però cregueren
que era necessari ja que és una feina feta per
a sempre. El cost es de quasi 700.000 ptes.

El regidor del CDS, A. Llaneras, demana
que es posi solució als poals dels ferns i es miri
de retirar els cans que són amollats descara-
dament en arribar la fosca. El Batle li contesta
que pareix que Rebalim S.A. ara vol començar
a recollir ef ferns a partir de les 10 del vespre
i que endemés, dins uns dies arribaran els nous
contenidors. Però, així i tot, &ha de mirar de
solucionar els problemes que causen les bosses
i els poals fora tapadora, que. van contra la
normativa vigent.

S'acorda ajudar a s'Ermita, probablement
pagant els materials de les reparacions i també
sels ajudarà econòmicament, segurament pa-
gant-los la seguretat social.

B. LI.



VIDRIO ALUMINIO SANEAMIENTO

.1. Bernal, .1. Zafra y .1. Genova•d

Carretera Santa Margarita, 57 - Teté fono 56 26 35

ARTA (Mallorca)

BELLPUIG	 7 1112 8 març 1 9 8 7	

	esports
FUTBOL
PREFERENT

Andratx 6
	

ARTA 1
ARTA 1 Campos 0

Varem guanyar amb un e-
quip local, amb un equip jove
i producte d'una idea (pIanifi-
cació per a tenir els jugadors
que acaben de juvenil, em
referesc als de 3 4 regional).

Ara contam amb ells, ara
mos mantenim a Preferent.
No jugam bé, però tenim un
equip que lluita, que &esforça
i que podria anar a mês si
hi hagués esperança i eufòria,
com altre temps.

Ara bé, els aires futbolís-
tics, per l'Artà, no bufen gai-
re bé. Hi ha desencant, can-
sament per part ' de direc-
tius, afició, jugadors, etc.,
i això que feirn punts, gua-
nyam partits, anam per da-
vant, pet-6 la gent no acudeix,
no sern parla als cafès i el
mês greu... els problemes
futurs venen molt negres.

Aqui podrem posar un a-
nunci: 'Ts cerca Directiva".

Els d'ara estan cansats i se'n
van. Els interessats podeu
preparar el futur. Amb els
equips juvenils i 3 4- regional
i la labor feta pels nostres
entrenadors (Joan Cartf-r,
Pep Cabrer, Mascar6) se veu
progrés, però qualcd amb ale-
gria i serietat i amb ganesz
pot aconseguir que l'Arta
tengui el que no es veu...
"EtWORIA".

ALTRES RESULTATS 
3 4 Regional
Barracar 4
ARTA 3
JUVENILS
ARTA 9
Felanitx 2
INFANTILS
Montuiri 3
AVANCE 3
ALEVINS
AVANCE 1
PENYES
P. Orquídea 5 BELLPUIG 2
BELLPIJIG O	 Alameda 1

CLASSIFICACIO
REGIONAL PREFERENT

LA UNION—CADE PAGUERA 	 1-3
LLOSET1 NSE—ESPORLES 	 1-1
SES SALI NES—MARGARITENSE 	 1-0
RTVO. L. VICTORIA—ALCUDIA 	 1-3
PORTO CRISTO—CULTURAL 	 5-1
POLLENSA—CARDASSAR 	 4-2
FELANITX—ANDRATX 	 A-1
ARTA—CAMPOS 	 1,0
STA. PONSA—ARENAL 	 6-1

STA. PONSA
	

29 17 48 64 32 38 +12
Llosetense
	

29 16 67 44 25 38 +10
Alcúdia	 29 14 87 42 22 36 +8
Andratx
	

28 15 67 49 26 36 +8
Cade Paguera
	

29 15 68 49
	

36 +6
Pollensa
	

29 16 3 10 48 35 35 +5
Campos
	

29 11 12 6 25 21 344 +6
Artá
	

29 13 79 38
	

33 +4
R.L. Victoria
	

29 12 6 11 50 43 30
Margaritense
	

29 13 4 12 37 41 30 +2
Esporles
	

299 9 11 43 45 27 -3
C4rdassar
	

29 10 7 12 46 59 27 -1
Ses Salines
	

29 10 7 12 46 59 27 -3
Arenal
	

29 9 6 14 33 43 24 -6
Porto Cristo
	

29 9 4 16 41
	

22 -8
Felanitx
	

297 5 17 27 45 19 -11
La Unión 	29 6 5 18 29 55 17 -13
Cultural
	

283 6 19 26 77 12 -14

ARTA 1
S. Juan 1

Porreres
ARTA 1

AVANCE 8
S'Horta 2

S'Horta

BASQUET 	
guanyava i a aquesta victòria
se li ha de donar importancia
per la moral que pogueren
agafar els jugadors.

Santanyí 53

FEMENI

AUDIOLUX 47
Cardassar 34

Dia 15 de març ens visitava
el Cardassar, convençudes
de guanyar, per-6 ni amb 4
tècniques personals ens varen
poder guanyar les llorencines, ,
a mês de tenir l'arbitre de
part seva alguns moments.
La primera part les artanen-
ques sortiren amb molt de
coratge i amb moltes ganes
de guanyar, i ho varen acon-
seguir sense pensar-ho dues
vegades. Tot el temps domi-
naren les ..artanenques. Co-
mençant la segona part, que
no va ésser tan forta, ni tan
plena de punts, va ser quan
comença rarbitre a pitar les
tècniques: a l'entrenador,
al banquet i a dues jugadores
i aixi acaba el partit amb
un bon resultat i gràcies al
públic que hi assisti j que ens
va donar molts d'ànims en
tot moment.

AUDIOLU X 35
El darrer partit jugat a

Felanitx va esser com tots
esperavem.

L'equip local va dur a
terme durant tot el partit una
defensa individual a partir del
mig _camp, el que immpedia

que les fartanenques poguessin
fugir amb facilitat.

S'ha de dir que requip Joan
Capó va en tercer Hoc de la
classificació.

Dia 5 d'abril jugam el dar-
rer partit de la Higa contra
l'Escolar.
CADETE
VIALSA 57

Coll d'En Rebassa 21
Partit entretingut el que

es va veure a Na Caragol.
Molta superioritat artanenca
que es demostra al llarg dels
40 minuts.

Feia tres partits que_ no

VIALSA 56
Després d'una prdrroga es

va conèixer el guanyador d'a-
quest partit. Es va ter un bon
partit. Hem de tenir en
compte que l'escenari era
el poliesjoortiu de Santanyi
i l'equip local comptava amb
la moral de jugar a casa seva
i amb el suport del públic.

El partit va ésser igualat
encara que l'equip artanenc
es demostra mat superior.

P. Vaguer

Joan Capó 64



La Vignassa sei un lluocco,
dei una grande baccanale,
on nessuno menja pocco
da budelli cabritafe.
"L'anorèxia" dil doctore,
e una cosa sabutta,
mesmo tragga una cornutta
quei digitali con fiore.
Sire Antonius cuniale
marquesi dil guinavetto,
le dissobra un solo petto
per matare l'animale.

Ils frattelli carrionensis,
sono lei anfitrioni.
Pregamo a Dio les perdoni
son cagatta abündensis.
Suo pregonno jo fare
des restanti comensale.
Apelanse: barrinale,
duquesi do aubarcare,
saietta das llixivale,
pescatto calamarensis,
il nombratto doctorensis,
cum batlesis comunale.
Presentazione fetta,
ipso facto la ricepta.

Mil ratottas traginieri
(ma o meni un quintatto)
De mosteli un bon grapatto
com pulgui a la greixoneri.
Filamenti da grainieri
de femos ben amaratto.

Mi persona molto passa
perque nés intelligenti:
Ma conclusiong urgenti,
no manjare a lia Vignassa.6

Pere Ginard

RECEPTA CULINARIA
DEL XEFF FOGC5

BELLPUIG	 20 marc 19871272

aiiMMIN■	

xerrim xerram
El 1918 JA HI HAVIA QUEI-
XADISSA, pes clots, brutor
i gamberrots. Mirau un exem-
ple: Es carrer pla de Na Bat-
lessa, un des mês transitats
de la vila, dóna s'efecte que
es tresca per ses muntanyes.
S'han obert uns clots que pa-
reixen avencs. Senyor batle:
rentau-li sa cara.

Es mateix any, conten que
es pares de primer estimaven
mes es fiis. No les deixaven
sortir de nit i a ses ordes de
ses autoritats corresponien
es pares. Avui, tot allô s'és
perdut. Ara fa fava, veure
estols d'al.lots a les deu des
vespre anar a lloure per defo-
ra, que no fan petjada dreta
pes carrers mês cèntrics, cri-
dant i fent grosseries sense
que ningú les doni un petit
avis.

I SA MODA? Ja no conei-
xem ets homos ;emb ses do-
nes. A aquest pas ses mares
les ensenyen es cami de l'in-
fern.

processó. Diuen que el Crist
ttessucitat digué:
- Un altre any em trobaré
amb mumare per devers Sos
Monjos.

Es vou que llavors també
cuinaven faves.
I DE SES ELECCIONS, QUE
EN DIREM?
Es partits mês capdavanters
preparen quatre "remutxaies"
per pegar foc a s'olia electo-
ral. N'hi ha que pareix que
lo mateix les dóna marge o
caramull. No penseu mala-
ment. Ara vê sa nostra. Vota-
rem es que mês mos entrin
per s'ull dret. I seriosament.
No com aquell que a ses "al-
tres" eleccions vota un falan-
gista i un comunista pierquè
es seus llinatges feien 'boni-
to".

Pensau que, votem qui vo-
tem, tendrem es governants
que mereixerem, després no
mos passi lo den Rai, que es
queixava des servici d.e Co-
rreus, perquè havia enviat
50 factures només n'hi paga-
ren dues.
I AQUEIXES FAROLES NO-
VES que se colguen tan prest
com ses gallines?

AFEG1T0-4
DE COMANDAMENT

Els qui tenim la sort d'ha-
ver conegut l'amo en Tomeu
Barbassa, sabem que perso-
natges com ell, nomes en neix
un cada centúria. Home fes-
tiu i rioler. Ho tenia per un
no res desengadulir el dimoni
i obligar-lo a aplanar el puig
d'Alpara.

Un capvespre, panxa plena,
en el bar de Na Joana els bu-
dells li cantaven una simfonia
de borborigmes. Satisfet d'a-
quella musiqueta digué:
- "Ses rialles des ventre sen-1
ses llagrimes des cul. Lo ma-
teix ii passa a s'oguer batle.
0 no ho saps? Idd escolta: Ai-
xe) era un ogué de muntanya.
Una matinada, ulls encord.i-
llats i tèrbol de pensament,
per dins el seu cap d'olla senti
la trescadissa 'd'uns angelets
blaus cercant la persona cab-
dal per timoner de la vila.
Engerla ses veles de sa misé-
ria es temps que l'enteniment
llambrejava sementeres de
vent ensucrat.

De cap i fet, es turó des
puig fiter es converti en el
casal de la Sala i ses egües
en regidors, dels quals es gora
n'era el secretari. Alla er re-
beren amb majestat i xecali-
nes. Tot seguit l'asseven a sa
cadira major i es gora, vull
dir es secretari, li cobri es
calderó amb una corona de
piasses.

Per fer taiada rodona,
cordaren a sa ma dreta es
bastó d'autoritat. Pots creure
que l'aguantava com un fus.
- Que xerri, que xerri,
s'espolsaren es consistoris.

S'ogué seriós i greu com
una verge davant l'inevitable,
esverga dues potades a sa
postissada del tron, bramant
es discurs de presentació:
- Bestiar de cabresta, d'orella
grossa i petita. Cavalls, mu-
fats, ases i someres. Germans
meus tots. Avui sa pastura
n'hi dóna a betzef. Som es
batle des poble que és com
dir es cavall de llavor.
- Sa meva tasca? Fer complir
sa justicia. Per començart
declar fills escalivats es gora
de Son Farté, s'aset d'Argai-
da, sa somera d'en Petris, s'a-
se d'en Sarol, es mul romput
de Ses Pastores i es cavall de
Sa Jordana.

Faré un abeurador...
- Abeurador m'has dit?

Un verduquer que el vetla-
va, vegent-lo somnolent i e-
ternit, de peu de moix
col.loca dins la boca un erissó
puat, les quals pues el torna-
ren a la realitat.
- Viva el môn i sa mare. Que
ho és de lleig ésser es batle'.

L'amo En Toni Saig que
havia comprat dos mens, es
Divendres Sant les havia tan-
cats dins dha , caseta a Sa
Carbona, quan l'endema hi
va anar sa caseta era buida.
Rates de vint'ungles el priva-* 0 han estat aquestes quatre
ren de menjar panades. rates saiardes que van de "pi-

En Xeix i En Ros, dos car- cos-pardos" de nit i no els
nicers, es temps de sa pyoces- interessa els vegin sa cara?
só de "s'Encuentro" de Pasco, 0, sera que es bossot de s'A-
d'un paraula passaren a una juntament li ha agafat sa cu-
altra, d'un crit a un crit i des ;,,curutxa? Sigui lo que sigui
crits a tocs i bufetades. Es haurem de barriscar espel-

\Públic es desentengué de sa mes.




