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una xerrada amb 	

MODIFICACRY DELS ESTATUTS

FORMACIÓ DE LA CORAL

BALANÇ ECÓNOMIC 1987

El passat dia 4 de març tingué Hoc una
assemblea de socis del Club de la Tercera
Edat d'Artà, al saló d'actes del convent dels
Franciscans.

A aquesta assemblea es presentaren dos
punts importants. Primer, la rectificació
dels articles 6, 8, 10 i 18 dels Estatuts. I
segon, la presentació del balanç econòmic
de l'any 1987.

Les rectificacions dels estatuts foren a-
provades per unanimitat pel centenar de
socis assistents a l'acte. ReproduTm un ex-
tracte de dites esmenes.
"Art. Les convocatòries dels socis es fa-
ran amb 8 dies d'anticipació i seran anuncia-
des pels medis de comunicació locals: prem-
sa, râclio, bandos, etc.
Art. 8.- Será competência de l'assemblea
general extraordinária
- El nomenament de la Junta Directiva i
la seva renovació.
- La disposició dels béns.
- El modificar els estatuts.
- Acordar la dissolució de l'associació.
Art. 10.- La Junta Directiva estará compos-
ta per: President, un vice-president, secre-
tari, tresorer i un minim de 3 vocals i un
màxim de 8.
Art. 18.- Podran ser socis del Club les per-
sones físiques, pensionistes i jubilades, com
també els seus cònjuges".

Acabada la presentació i una vegada apro-
vada per la majoria dels presents, el presi-
dent es dirigi als socis demanant que si hi
havia res a dir, "ara és el moment, demà
no hi sereu a temps". Nine' va xitar, que-
dant tothom d'acord.

El segon punt, referent al balanç del 87,
fou 'legit pel secretari de l'associació Sr..
Massanet, que a continuació reproduim.

ENTRADES.-
Saldo any anterior:

	
647.846,- ptes.

Per quotes socis
	

1.015.800,- ptes.
Consell Insular
	

1.500.000,- ptes.
Donatiu La Caixa
	

65.000,- ptes.
Donatiu "Sa Nostra"

	
73.000,- ptes.

Donatiu Ajuntament d'Artà 275.000,- ptes.
Ingresos loteria
	

200.000,- ptes.
Varis
	

11.816,- ptes.
Total ingressos
	 3.788.462,- ptes.

DESPESES.-
Per manteniment
	

288.108,- ptes.
Obres local
	

1.051.000,- ptes.
Compra mobles
	

986.787,- ptes.
Festa Aniversari
	

134.740,- ptes.
Festa Sant Antoni
	

219.602,- ptes.
Canastra i adornaments Nadal 40.000,- ptes.
Compra loteria
	

200.000,- ptes.
Varis
	

52.144,- ptes.
TOTAL DESPESES...	 2.972.381,- ptes.
SALDO ACREEDOR...	 816.081,- Ptes.

Bellpuig aprofità l'avinentesa per fer una
xerradeta amb els responsables del Club,
Srs. Sánchez, Jaume i Massanet, els quals
ens digueren que actualment el club compta
amb 870 socis i que els han aprovat l'acondi-
cionament de la sala del pis per traslladar-
hi el "bingo" i també la biblioteca i sala de
lectura, i per les dones tenir una sala d'en-
treteniment i feina. La sala d'entrada, serà
sempre ja per sala d'estar i bar.

També tenguérem una xerrada amb la res-
ponsable de la coral que recentment s'ha
formada dins el Club de la 34 Edat, Na Ma-
ria Genovard.

Ens diu que està bastant satisfeta de la
feina desenvolupada i que tenen projectat
fer un concert al Club el proper dia 20 de
març a les 18 hores. Són 17 els membres
de la coral entre homes i dones, i ens diu
que interpretaran 10 o 11 peces a dues veus.
Les cançons són en general d'abans de 1936,
entre les que destaquen; "Española, españoli-
ta", "La Paloma" i 'Ven Cirila, ven".

Aixi que el diumenge dia 20 horabaixa,
s'estrenarà aquesta coral de la Tercera Edat
d'Artà. I pensen ja fer un altre concert a
la Residência el proper dissabte dia 26 a
les 17'30 h.

Des d'aquestes planes, BELLPUIG encorat-
ja a totes aquestes persones que d'una mane-
ra desinteressada, fomenten la cultura dins
el nostre poble, sense regatejar esforços
i sentint-se joves, malgrat els anys.

G. Bisquerra.



	editorial	

CARRERES

CARRETERES

Les mostres de desencis, desengany i resignació a l'hora de parlar de l'estat de les car-
reteres que travessen la nostra comarca són, des de fa temps, habituals i acostumades.

Desventuradament o sortosament, ens trobam enfora dels òrgans de Govern i regència
que haurien d'estar al corrent de la deixadesa, inasistència i abandó en què es troben
certes calçades del nostre terme.

La xifra d'anys que hem passat amb promeses, mirallets i esperances ja comença a
ser respectuosa. Tanmateix és cert que queim molt a esquerra met de Ciutat, i també
que n'hi ha que tenen més prioritat (z...?) que els de per aqui. De fet, ara, amb les noves
senyalitzacions als marges, la cosa queda quasi perfecta (senyal que encara pensen en
nosaltres?). Aplaudim aquesta brillant idea; però xiulam amb força que el trajecte del
Coll d'En Grua (Coll d'Artà) fins al poble estigui en l'estat en què es troba, que la carre-
tera d'Artà a Alcúdia sembli una cd1.1ecció de clots, sotracs i revolts, o que l'Avinguda
de Costa i Llobera ens recordi "el Gran Cañón del Colorado".

El criteri que segueix el Ministeri d'Obres Públiques quant a manteniment i conserva-
ció de les calçades públiques de la nostra illa el desconeixem (fins al punt que ens con-
fon i tot), però quelcom ens fa pensar en una certa insolvència i

Mentrestant, seguirem recorrent aquestes vies nostres, amb molta prudència i caute-
la, és clar, ja que sabem que de no fer-ho aixi, ens exposam a qualque contratemps seri-
ós o, com a mal nenor, a perdre alguna roda. Aix!, doncs, continuarem conduint en
compte, desafiant les inclemències que ens brinda el circuit, i esperant que ens assenya-
lin, a la fi, el final de la carrera.
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DINAR DE COMPANY ONIA

El primer diumenge del passat mes de Febrer es reuniren
per primera vegada, en un restaurant del centre de Villa,
tots els mossos artanencs de la quinta de 1963, celebrant
al mateix temps el vint-i-cinquè aniversari d'aquest fet.

Encara que aquell any entraren en quintes 39 mossos, per
diferents motius totalment justificats, en faltaren una dot-
zena, que esperam puguin assistir en anys propers.

De totes maneres, tots els assistents varen disfrutar de
bon de veres, al recordar anècdotes i coverbos del temps
de la mili.

Molts d'any i salut per a tornar-hi.
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notícies
UN QUART DE SEGLE

D'EXPOSICIONS
XXV EXPOSICIO

COL.LECTIVA LOCAL
D'ARTS PLASTIQUES

Inaguraci6:
Dia 26 de març a les

2045.
Hores de visita:

Festius: de 11 a 13 i de
20 a 21'30.

Feiners: de 20 a 21'30.
Nota: 

Hi poden participar tots
els artanencs o residents.

Els interessats hauran de
deixar les seves obres a la
biblioteca de la Caixa, de
les 18'30 a les 20 fins dia
22 de marg.

Restará oberta del 26 de
març al 3 d'abril de 1988.

LA CAIXA D'ARTA

EN HORABON A!
La familia de BELLPUIG

s'alegra pel naixement d'En
Lluis, ja que son pare, Cli-
ment Obrador, és un dels
puntals que fa possible que
la revista arribi a les vostres
cases. I no en parlem de Na
Pilar que, encara que no
formi part de la Redacci6,
ha hagut de menjar moltes
hores de soledat per mor
del ditx6s BELLPUIG.

Enhorabona als pares i
germanetes. Ja teniu, des
del passat 3 de març, el
"masclet". A veure si un
dia pot ésser digne succesor
de son pare en les tasques
de la nostra revista.

PREMIS "ALZINA"
I 'CIMENT"

El passat dimarts, dia .2
de març, va tenir Hoc el
tradicional sopar del GOB,
en, commemoració del seu
14e aniversari. En el trans-
curs del sopar es va procedir
a l'elecci6 dels premis "Alzi-
na" i "Ciment", destinats
a destacar públicament a-
quelles accions positives
i negatives que afecten al
medi ambient.

Després d'una elecci6 molt
ajustada es va concedir el
premi "Alzina" al grup Inde-
pendents d'Artà per Ia seva
actitud ecològica i protec-
cionista enfront a la urba-
nitzaci6 de Sa Canova.

EL P. GREGORI MATEU:
UN NOU LLIBRE

Amb el títol "Educar para
la felicitat" ha sortit publi-
cada una nova obra del nos-
tre benvolgut amic i col.la-
borador de BELLPUIG, el
P. Gori Mateu. Home d'espe-
rit inquiet que no pot deixar
de comunicar i expressar
el que sent i viu ens ofereix
en aquest nou llibre 278 pla-
nes farcides de conseils a
tenir en compte davant l'e-

ducació dels infants. Se'ns
ofereixen, en 12 gran apar-
tats, un ramell de possibili-
tats per canviar els nostres
sistemes educatius.

Han estat 25 anys dedicats
al contacte amb nins i joves
que li han fet assolir una
gran i llarga experiència
que avui ens ofereix, il.lus-
trada amb uns dibuixos pre-
ciosos de Maria Antònia Sas-
tre.

Creim que és una bona
eina pels educadors i sobre-
tot per als pares que vulguin

EDUCAR
FEL)ItAiL6AD

Gregorio Mateu

reflexionar damunt el tema
de l'educaci6 dels seus fills.

Des d'aquesta revista li
donam la nostra enhorabo-
na i l'encoratjam a seguir
oferint-nos obres d'aquest
tipus.



TENEN TOTA LA RAO
La primera informació

d'aquesta crônica d'avui es
mou entre la notícia i el
comentari que tot seguit
passaré a exposar-vos: He
sabut que un grup de jove-
nets del nostre poble han
fet arribar una carta al Bat-
le en la que li exposen la
seva _preocupació davant
un problema que els atany
de ben prop.

Com tots sabeu, •a la Co-
lônia no hi ha un lloc públic
per practicar cap . esport.
Si els al.lots o els jovenells
volen jugar a futbol ho han
de fer al mig de la plaça
o del carrer,_ cosa que està
prohibida pel mateix Ajun-
tament i que molesta als
veins. Per això, creim que
la jovenea té tota la ra6
i tot el dret de demanar no
un polisportiu, pen') sí un
Hoc on poder fer algun tipus
d'esport, futbol, bàsquet
o vo-leiball.

Els joves de la Colònia
se senten discriminats dels
d'Artà que tenen espai apro-
piat per practicar els
esports. Des d'aquestes ret-
xes vull recolzar la iniciati-
va d'aquests joves que han
plantejat el problema al
Batle. Si la Colònia és d'Ar-
tà i els coloniers paguen
imposts com els altres, és
ben just que hi hagi un camp
llogat o propietat de l'Ajun-
tament on es puguin practi-
car els esports. I no val dir
que a la Colònia hi ha la
mar i que es poden realitzar
esports aquatics. Aquests
només són possibles a Festiu
i a més resulten bastant
cars.

El tema està plantejat,
convé que l'Ajuntament en
prengui nota, ho estudii se-
riosament i adopti les deci-
sions pertinents.

EXCURSIO
DE LA TERCERA EDAT
Aquests si que s'han dei-

xondit fort ferm i, tant si
fa vent com fred, no hi ha
qui els aturi. Amb la bulla
de sempre, en aquesta oca-
sió els

sempre,
 de la terce-

ra edat recorregueren el
sud de l'illa, Llucmajor, A-
renal, etc. Que no decaigui!

LA MAR TREGUE
UN PEIXOT

Multitud de curiosos de
la vila i de fora poble anaren
el diumenge, dia 28 de fe-
brer, a veure un peixot que
havia tret la mar el dia an-
terior, prop del torrent de
Son Violi just a l'indret de
la caseta blanca. Segons
els entesos, el peix, que Teia
uns tres metres- era un hor-
ca de la família dels tau-
rons.

UNA DEFUNCIO
I UN NAIXEMENT

Després de tres anys de
no haver-se mort ningú de
la Colónia, el passat dia 4
de març morí una de les tres
persones més velles del po-
ble, Francisca Payeras Pla-
nisi, coneguda popularment
com "Sa madona de Sa Fon-
da". Des d'quí feim arribar
el ,nostre condol als seus
familiars.

També fou notícia el nai-
xement d'una nina que s'a-
nomena Margalida, filla de
Benet Capó Cursach (repre-
sentant del Batle a la Colò

-nia) i Margalida Genovart
Darder. Ara, com se sol dir,
ja tenen la parelleta. Enho-
rabona!

	de la colônia
A. Genovart

salón de belleza

ESTEL D'AUBA

Isabel Solano
Esteticista titulada

Carrer Joan XXIII, Tel. 56 29 50

ARTA (Mallorca)

Maquillajes
Limpiezas de cutis
Depilaciones
Tratamientos faciales
y corporales
Tratamientos anticelulíticos
Drenaje linfático.

NOVEDAD
Tenemos a disposición:

DEPILACION ELECTRICA.
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ECOS
ecos
FEBRERO

NACIMIENTOS 

Día 3 de febrero.- Josep Llufs
Gil Massenet. Hijo de Pedro
José y María. C/Sorteta, 32.

Día 10.- Margarita Barceló Bau-
A. Hija de Bartolomé y de
Francisca. Cl R. Blanes. 65.

Día 13.- Francisca Alonso Mes-
tre. Hija de José Antonio y
de Catalina. C/ Pureza. 5.

Día 14.- Pau Cruz Carrió. Hijo
de Manuel y de María. C/ Hos-
tal, 15.

MATRIMONIOS 

Día 6 de febrero. Alfonso Cobos
Ligero con Marfa Remedios Meyol
Nieto. C/ Quatre Cantons, 3.

Día 6.- Jaime Rosselló Picó
con Margarita Villalonga Fer-
rer. C/ Ponterró. 64. lw.

Día 13.- Gabriel Sureda Valls
con BArbara Carrió Llull. C/
Sorteta. 34.

Día 13.- Guillermo Serra Gela-
bert con Antonia Massenet Bau-
zé. Font de Sa Cala.

Día 14.- Antonio Riera Pomar
con Magdalena Sansó Sancho.
C/ Pedro Amorós. 15.

Día 20. Bartolomé Torres Ginard
con Magdalena Flaquer Picó.
C/ Abrevadero, 1. 1.

DEFUNCIONES 

Día 4 de febrero.- Catalina
Bernad Carri6. C/ Grec, 20.
72 años , a) de sa Butigueta.

Día 7.- Marfa Esteva Alzina.
Son Fort é Nou. BO años.

Día 11.- Catalina Massenet Ca-
sellas. C/ Ponterró, B. 94 a-
ños, a) Garameva.

Día 15.- Francisca Rayó Bisque-
rra. Cl Huerto, 13. 72 años.
a) Blanca o masseta.

Día 16.- Isabel Sureda Miguel.
C/ Huerto, 21. 61 años, a) de
Can Coves.

Día 18.- José Cirer Suau. Cl
Ponterró. 5. 52 arias.

Día 23.- Antonia Torres Carrió.
C/ Gran Via. 87 años, a) Ire
bai.

Día 29.- Bartolomé Nadal Gi-
rard. C/ Ramon Llull, 4. 94
Ethos. a) de sa butiga.

\ 

PLUVIOMETRE

AREA URBANA
FEBRER

Dia 20 	 0'5
Dia 24 	 4'2
Dia 25 	 7'0
Dia 27 	 3'5
Dia 29 	 48

TOTAL 	 2010

12 marc 1986
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el nostre entorn el nostre entorn

TAULA RODONA Tomeu Lliteras 	  MES DE k NATURA 	
Aina Cortês A L'ESCOLA

Tècnica del S.M.O.E.

Com ja estava anunciat,
el passat dia 26 de febrer,
al saló d'actes de la Resi-
dência, es celebrà una taula
rodona que havia creat ex-
pectacio. Fins i tot de
Tora de la nostra Peninsula
de Llevant hi havia assis-
tents.

VArem poder veure entre
el públic, entre altres, el
Sr. Luis Barbiela, inspector
d'ICONA, del Govern Cen-
tral. El cap del departament
de vida salvatge de la Con-
selleria d'Agricultura, Sr.
Joan Mayol.

Hi participaren com a po-
nents, el catedràtic d'eco-lo-
gia de la nostra Universitat,
el serveni Sr. Miguel Morey,
el cap de bombers del Con-
sell, Sr. Antoni Ferragut,
el president del G.O.B. Ma-
llorca, Sr. Miguel Rayó i
tambe hi participà el nostre
Batle, Sr. -Miguel Pastor.

L'acte, fou moderat pel
nostre paisà, el periodis-
ta, Sr. Jeroni Fito.

Els grans absents foren,
el premi Nobel de medicina,
el francès Jean Dausset,
qui dies abans havia excusat
sa no presència per mor del
canvi 'de data d'un congrés
mèdic on ha d'assistir.

Ens hauria agradat molt
poder escoltar d'un científic
d'aquesta categoria, la de-
fensa de la Natura i dels
boscs mediten-anis.

Qui tampoc comporegué
fou el Conseller d'Agricurtu-
ra, clue, segons s'ha dit, l'en-
dema s'excusA per no haver-
hi pensat. Es veu que li lleva
poc la son el tema dels in-
cendis i la repoblació fores-
tal de les muntanyes crema-
des.

Féu la presentació dels
ponents el Sr. Fito i acte
seguit donà la paraula al
president del GOB, qui co-
mençA dient: "represent un
club on hi ha gent preocupa-
da pec la politica forestal,
per lia seva explotació orde-
nada. Voldria poder demanar
al Sr. Conseller, més tard,
si compareix, a veure si el
nostre Govern en té de poli-
tico forestal i Ruins objec-
tius té". Demana que no es
permetés el pasturatge a
les zones cremades. Es quei-
xà que no es gastAs ni una
pesseta en recuperació fo-
restal als llocs on s'ha calat
foc. Recordà que als nostres
pressuposts no s'hi dedica
cap partida. Criticà als que

tenen la capacitat política
de decidir, dient que, de
moment, no han fet res. Di-
gué també que l'estament
ideològic que governa, no
vol prendre mesures d'aques-
ta mena, no es vol compro-
metre.

Acabà la seva saborosa
actuació, encoratjant als
assistents, a denunciar totes
les irregularitats que vegin,
a seguir la unia del GOB.
Aixi per ventura dins uns
anys hi haurà partida pres-
supostària proteccionista
de la Natura.

Després intervengué el
catedràtic Morey, qui donà
a conèixer, un experiment
que duu a terme la seva fa-
cultat, a la part d'Alcúdia.
Aquest consisteix, en haver
llevat tots els arbres arbusts
i herbes, d'un bon redol dins
un pinar. No hi calaren foc
pel gran perill que hi havia
de provocar un incendi. Per
tant, hi ha una bona capa
de fulles de pi, que fins fa
poc han evitat Perossió del
s61, però quea hores d'ara
ja hi ha indicis d'una petita
erossió, encara que per a-
quella contrada no hi ha fet
cap ploguda forta aquesta
passada tardor. Imaginau-
vos, digué, si haguéssim Ile-
vat les fulles o haguérem
pegat foc.

Aquest experiment, segons
digue, és per poder demos-
trar cientificament, en pèls
i senyals, la protecció que
fa a la terra una massa fo-
restal.

El Sr. Ferragut, començà
client, que nomes unes dèci-
mes, no arriba a un 1%, el
tros de muntanya de Mallor-
ca que és de propietat
ca, podria ser una de les
causes dels incendis. També
digué que el règim de tenèn-
cia de la terra podria ser-
ne un altre, al no participar
els arrendadors, que són
pocs, i els amitgers, de l'ex-
plotació forestal.

Finalment intervengué el
Sr. Pastor, recordant cue
Artà n'és molt afectat d in-
cendis i desforestació. Que
havia demanant una sèrie
de mesures al Sr. Consellerl
i una d'elles era, la creacio
d'una brigada que fes feina
dins les nostres muntanyes,
repoblant, fent tallafocs,
xermant, etc.

Demanà que el nostre Go-
vern, investigui, experimen-
ti. Qui sab si hi ha maneres
millors de reforestar que
agafar una eina i anar a
sembraryinets i glans. Tam-
bé digue que a bandes on
ara fa dos anys es repoblà
de pins, se'n veuen bastants
que han crescut, dins una
malla metAlica que se'ls po-
sà per protegir-los del besti-
ar.

Una vegada els ponents
hagueren acabat ses inter-
vencions, va haverhi un co l .-
loqui, amb preguntes molt
interessants, que per manca
d'espai no ens és possible
reproduir. Moltes d'elles
feien refència a la cadira
buida que fins al darrer mo-
ment presidi l'acte.

Hem d'entendre l'educació
ambiental com un procés
continuu d'aprenentatge el
qual no és suficient per ell
mateix sinó que ha de capa-
citar a l'individu per tal de
poder actuar i transformar
la societat en què viu, per
tant, aquesta educació ha
de començar en els primers
moments formatius de la
persona.

Aixi, doncs, l'objectiu bà-
sic que ens yam plantejar
va ésser despertar en els
nins les aptituds i actituds
necessAries per comprendre,
apreciar i protegir el medi
en el que viuen.

Partint de la celebració
del Mes de la Natura, hem
volgut donar a conèixer al
nin, no només la destrucció
del sòl provocada eels in-
cendis forestals, sino també
el concepte de la contami-
nació i el seu increment,
l'esgotament dels recursos
alimenticis, minerals i ener-
gètics, en definitiva, la de-
gradació general del medi
amb la desertització de re-
gions, l'alteració del paisat-
ge i l'extinció d'espècies
animals i vegetals que con-
dueix inevitablement a una
deterioració en la qualitat
de la vida humana.

La feina duita a terme
durant aquest curs és un
primer pas, una primera pre-
sa de contacte ja que volem
en el possible integrar l'edu-
cació ambiental dins el marc
curricular de les ensenyan-
ces obligatòries amb una

Els darrers actes del Mes
de la Natura es realitzaren
a la Residència. Una cin-
quantena de cossiols i una
dotzena de poesies estaren
a l'abast de -la gent que va
anar a aquesta exposició
que va restar oberta els dar-
rers dies de febrer.

De la taula rodona ja se'n
parla a un altre lloc d'aques-
ta revista. Es per això que
aqui ho passam per alt.

Del que va parlar en Lleo-
nard Llorenç caldria parlar-

metodologia centrada en
un contacte directe amb
la realitat circundant, de
forma que l'entorn sigui l'ob-
jecte d'estudi en eIs dife-
rents Ambits de l'aprenen-
tatge i de la investigació.

La tasca del S.M.O.E. ha
consistit en coordinar el
programa del Mes de la Na-
tura dins les escoles. Per
tal cosa s'han organitzat
grups de treball segons ni-
yells (Preescolar, Cicle Ini-
cial, Cicle Mig i Cicle Supe-
rior), amb els mestre d'Artà
i la Colònia de Sant Pere.

També hem comptat amb
la col.laboració del guarda
forestal, Joan Lillo que ens
ha assessorat sobre les acti-
vitats naturalistes més ade-
quades per dur a terme du-
rant les diferents èpoques
de l'any i ens ha acompanyat
en algunes sortides per tal
de facilitar l'estudi de la
vegetació, els aucells i els
mamífers que poblen els
nostres boscos.

Ens vOrem plantejar una
sèrie d'activitats generals
que són les següents:

- Ambientació adequada
en les escoles.

- Visites a l'exposició de
Cabrera i • passes d'audiovi-
suals.

- Itinerari de Natura din-
tre el propi terme d'Artà.

- Itineraris de Natura fora
del terme.

- Repoblacions i col.loca-
cions de nius i menjadors
per a aucells.

ne monogràficament a altres
articles. La referència ma-
gistral del professor va ser
pels que P escoltaren una
passa per conèixer el pre-
sent de la vegetació del nos-
tre entorn. Esperam que
el treball realitzat pels bo-
tànics de la U.I.B. surti pu-
blicat aviat i es conegui a
les escoles de la Peninsula
de Llevant. Seria una bona
eina de treball pels mestres
i alumnes per poder conèi-
xer i estimar més el nostre
entorn.

	pp

	Joan Vicenç Lillo Colomar

MES DE LA NATURA (i HO!	
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el nostre entorn

EL MES DE LA NATURA A L'ESCOLA (continuado)

DO
A CICLE INICIAL: flat's-

trade) del conte que vàrem
elaborar: "El Conte de l'Illa
Verda", amb dibuixos dels
nins.

A CICLE MIG:
Tercer d'EGB: dramatit-

zaci5 dels incendis forestals
i la desertització del sòl.

Quart d'EGB: dramatitza-
ció de la contaminació de
la mar.

Cinquè d'EGB: dramatit-
zació de la contaminació
de l'aire.

Altres activitats d'aquest
Cicle han estat:

- Elaboració de cartells.
- Sortida a un torrent amb

aigua.
- Sortida per tal de fer

l'itinerari de natura de Son
Moragues.

- A CICLE SUPERIOR:
Lectura del llibre "El

hombre que plantaba árbo-
les".

Col.loqui i debat sobre
el llibre.

D'acord amb aquestes ac-
tivitats generals es varen
concretar unes propostes
didactiques a cada Cicle
partint d'un centre d'interès.
Aixi, doncs:

A PREESCOLAR: mitjan-
çant la representació d'un
conte.

Comentari personal o poe-
sies damunt la Natura.

Elaboració de figures de
fang d'essers relacionats
amb la natura.

Recorregut de l'itinerari
Sos Sanxos-Alzinar Guiot.

S'ha elaborat un video de
les activitats duites a terme
pels nins i també volem
montar una exposició del
material que han elaborat.

Per acabar, volem agrair
a tots els professors i a tota
la gent que ha fet possible
amb la seva feina l'elabora-
ció d'aquest programa i es-
peram que pugui tenir un
seguiment amb tants bons
resultats com fins al mo-
ment.
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col.laboració

CRONICO"
ARTANENC
	 A. Gili 	

(continuació)

Dia 29 de desembre.- Ramon
de Villar fa testament, nome-
nant marmassors Fra Ramon
(de Fraga) _prior de Santa Ma-
ria de Bellpuig, entre altres.
Dona a Santa -Maria de Bell-
puig, 45 sous i a l'obra de
PALmudaina, 10 sous.

Any 1239

En el mes de març.- Miguel
Nunis entrega i encomana
a Arnau de Cabanes i esposa
un llaurador amb el qual po-
drà llaurar l'alqueria de Beni-
filia (ara diuen Benifela ) i
el rafal Alharich, en el terme
del Cap de la Pera.

Any 1240

Dia 9 d'abril.- G. de Rubi ven
a Berenguer de Montcada
i esposa Blanca, dues jovades
de terra i les que te en el
rafal, dit de Fonte, en el
terme d'Artà.

Dia 8 d'agost.- Conveni fet
entre el Bisbe de Mallorca
i el Capitol de la Seu i Fra
Ramon de Fraga, prior de
Bellpuig i els restants pre-
monstratesos.

El Bisbe no rebrà cap part
sobre els delmes de les pos-
sessions que els premonstra-
tesos cultivin am-b les seves
pròpies mans o pel seu comp-
te o sobre les altres posses-
sions cultivades pe altres
persones rebrà dues parts.

Dia 24 de setembre.- El Bisbe
de Mallorca D. Ramon de
Torrella fa l'entrega de la
parròquia d'Artà als premons-
tratesos de Bellpuig i en el
seu nom a Fra Ramon de Fra-
ga, prior de Bellpuig d'Artà
restants religiosos.
Firmen el document Fra

Ramon de Fraga, prior, Fra
Arnau de Pont, Fra Pere
d'Organyà i Fra Pere de Quet.

Dia 17 de desembre.- Ferrer
Bonafeu reconeix al seu sar-
raf Abdellà Benahuf en con-
tracte de redempció. El sar-
rai li donará 9D "bisantes"
de plata i les pensions anuals
i ell li entregarà dos parells
de bous amb dues relles i al-
tres aparells amb els .quals
llaurara la seva alquena de
Benicarax.

'continuara)

race de l'art

UN "RAMON LLULL" DE PERE PUJOL

A MADRID

I precisament al mateix
col.legi on treballa el P.
Gregori Mateu ha estat col.-
locada una estatua del Beat
Ramon Llull, obra del nostre
escultor Pere Pujol, amb
motiu de la celebració del
25 aniversari del Col.legi
"Raimundo Lulio".

Aquesta escultura mideix
uns 90 cms. d'altura i ha
estat col.locada en un Hoc
preferent en aquest centre
d'ensenyança de la popular
barriada de Vallecas (Ma-
drid). Tot Vallecas prengué
part a aquesta celebració
participant en un ampli i
variat programa d'actes o-
rientat especialment a la
diversió dels 2.000 alumnes
inscrits en dit col.legi en
les diverses etapes drEGB,
BUP i COU.

També des d'aqui la nostra
enhorabona a Pere Pujol,
autor de l'escultura i tambe
a l'esmentat col.legi i al
seu director, Gori Mateu.

EL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL
INFORMA

Prestaciones económicas para minusválidos
Existen una serie de prestacions econ6micas dirigidas

a personas que tienen una minusvalía ya sea de tipo fisieo,
psiquico o sensorial.

La LISMI (Ley de Integración del Minusválido) ha desarro-
llado un sistema de prestaciones sociales y económicas
destinadas a estas personas que no realizan ninguna acti-
vidad laboral, y por tanto no están incluidas en la Seguridad
Social. Estas prestacions son las siguientes:
1. Subsidio de garantia de ingresos mínimos.
Z. Subsidio de ayuda por tercera persona.
3. Subsidio de movilidad y compensación para gastos de
transporte.
4. Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.

Además de las siguientes ayudas para personas que estén
incluidas en el sistema de Seguridad Social:
1. Asistencia domiciliaria.
Z. Aportación económica por subnormalidad o minusvalía.

Para más información sobre requisitos, cuantía y tramita-
ción de todas estas prestaciones, dirigirse al Servicio
de Asistencia Social de 9:00 a 12:00 todas las mañanas,
Na Batlessa.

La trabajadora Social: Margalida Coll.
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--política local	                   

PLE MUNICIPAL DEL DIA 7 DE MARC    

El passat dilluns, a les 8 del vespre, es
reuniren de bell nou els nostres regidors mu-
nicipals, amb un Orde del Dia de 7 punts
que es tractaren amb rapidesa, ja que no
eren gens polèmics.

En primer lloc s'acordà demanar a la Con-
selleria d'Obres Paliques .que dreni la platja
de Sa Colônia i al mateix temps hi dugui
arena.

A proposta del President de la Comissió
d'Urbanisme Sr. Maria, es pren l'acord de
contractar un aparejador per a Vigilant d'O-
bres.

Es acceptat firmar un conveni amb la Ges-
tora del Poligon Industrial amb el qual s'in-
tentarà posar d'acord els propietaris dels
terrenys. Pareix que es vol donar una parti-
cipacio dels beneficis a aquests.

La Gestora es comprometrà a la Urbanit-
zació i l'Ajuntament a la classificació del
sòl com a industrial. Això serà quan arribin
les normes subsidiAries. Pareix que ja són
pel cami, de venguda.

S'acorda l'esbucament d'una porxada feta
dins una zona que està qualificada de verda
i la qual es construi l'any 1974, com és 16gic,
fora permis.

Aqui es varen abstrendre els regidors
d'AV. El portaveu explic à la seva abstenció
dient: "no és que no estiguem d'acord amb
l'endarrocament sinó que no ens volem pro-
nunciar sobre una cosa de fa tants d'anys .

Els altres punts foren aprovats per unani-
mitat.

El Sr. Batle donà compte d'una série de
decisions preses per la Comissió de Govern
o algunes vegades per ell sol, degut a la ur-
gência del tema.

Tots els regidors assistents digueren estar-
ne enterats i conformes.

El regidor Ginard dona a conèixer la situa-
ció de fes obres que es realitzen per compte
de l'Ajuntament.

Una d'elles és la Creu Roja de Sa Colônia.
Va un poc atrassada, digue, degut a haver
trobat 4 o 5 metres de terra. Segurament
no serà rebuda el mes de maig, com estava
previst.

Una altra obra és la Gran Via. Donà a co-
nèixer uns problemes pels quals encara no
s'ha asfaltat la continuació d'aquest carrer.

El Sr. Amorós demanà qué és l'Associació
Juvenil, contestant-li la regidora Pins que
és promoguda per la Direcció General de

Jla oventut.
Aquesta pregunta fou perquè la Comissió

de Gover havia decidit adecentar el local
de l'antic Club Llevant.

Com recordaran els lectors, a la passada
crônica ens queixàvem de no estar informats
de la celebració i horari dels plens. Aquesta
vegada ens han fet arribar una Orde del Dia,

T. Lliteras              

SE PRECISA OFICIAL
2a. 0 AYUDANTE

CARPINTERIA
GINARD

Avda. Ferrocarril, 15 Tel. 562714 

iiiillor.
Telex 69565 VGOR E	 G.A.T. 820
talle Ihnicanella, 12- * 5111S515/52 CALA kaILLOR

C 	 Agulla. 19 - ltb 564017 CALA IltATJADA

. SEMANA SANTA 88

TURQUIA: 8 dias, desde 	  67.000
GRECIA, 8 dias, desde 	  44.500
EGIPTO: 9 dias 	  119.900
AUSTRIA: 8 dias, desde 	  55.800
MINI TOUR por MARRUECOS 	  49.900
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
9 dias 	  33.800

VENECIA: del 31 al 04 abril (incluye
avión, hotel 3 estrellas en media p 	  49.500

FALLAS EN VALENCIA:
del 19 al 20 de marzo (incluye avión
y traslados 	  12.500

VUELOS CHARTER INTERNACIONAL

LONDRES 	  20.000
ZURICH 	  24.950
NEW YORK 	  49.500    

HOTEL-APARTAMENTOS
- RESTAURANTE

MINI GOLF
CANYAMEL

Artanense: TU LOCAL!  • V   PARA MAS INFORMACION
CONSULTENOS SIN COMPROMISO    



BENJAMINS
AVANCE 4	 Cardassar 1
Escolar-AVANCE (suspès)

ALEVINS 
Cardassar 2	 AVANCE 0
AVANCE 1 A. P.Ramon 1

INFANTILS
Colònia 3	 AVANCE 0
AVANCE Z 	ALcddia 1

JUVENILS
ARTA- Porto Cristo
(Susgès per no presentació
de 1 arbitre)
Llosetenc 10 ARTA 1

(Juanma)

VIALSA	 41
POLLENSA 38

Ha començat de nou l'ac-
tivitat esportiva del bàsquet
juvenil. El passat dissabte
dia 5, el poliesportiu de Na
Caragol va ésser l'escenari
del primer partit d'aquesta
segona fase que enfrontava
el Vialsa amb el Pollensa.

La nota principal que va
caracteritzar aquest partit
va ésser el fort vent, el qual
va impedir que es pogués
jugar a un bon nivell.

El partit va ésser molt
igualat i no es va decidir
fins als instants finals.

En principi dominaven
en el marcador els pollen-
cins. Així, varen arribar al
descans amb un avantatge
de cinc punts: 19-24.

A la segona part, els arta-
nencs varen sortir una mica
més forts i, així, varen arri-

bar , a tenir un avantatge
de cinc punts. Els darrers
minuts, els pollencins varen
pressionar molt, però això
no els va ajudar a remuntar
el partit. El resultat final
va esser de 41 a 38. El vent
va ésser la principal causa
que no s'aconseguissin més
punts.

Ara, a poc a poc, hem d'a-
nar agafant el ritme que
ens falta per poder fer un
bon paper. Avui dissabte,
es visita el camp del Pla
de Na Tesa i una vict6ria
allà seria molt important
per a les nostres aspiracions,
ja que ens situaria al capda-
vant de la classificació.

Esperem obtenir la victò-
ria 1, a més a més, oferir
un bon espectacle.

P. Vaguer Brunet

Jaume Sureda
16 anys

Delegat del VIALSA
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esports        FUTBOL
"1 0)4AIVO VA PER A AVALL

PREFERENT
Porto Cristo 4	 ARTA 0
,ARTA 1	 Ses Salines 1
(Juani)

Comentari 
Podem quasi assegurar

que l'Artà és ja a 1 2 Regio-
nal. A pesar de la incorpora-
66 de Martínez, les coses
no van canviar gaire i l'Artà
té un problema clivellós i
fet mil trossos. I és que amb
una moral tant per ter-
ra difícilment es pot jugar
a futbol. El partit disputat
diumenge fou un calc del
que passa al llarg de l'any.
No hi ha moral i així no es
pot fer res.

Fou un partit dolent que
encara es complica més de-
gut al vent i a la desafortu-
nada actuació de l'arbitre,
Sr. Ramis, que va estar a

to amb els jupdors del par-
tit que no n encertaren ni
una.

Vist això i el vent fred
que feia podem donar una
idea del que 'fou e/ partit
Arta-Ses Salines.

Sols dir que si es creu que
hi ha d'haver més futbol és
hora de començar una pre-
parad ó de cara al proper
any, fer una planificació
nova i a veure si la il.lusió
torna per Ses Pesqueres.
Així anam de cap a desapa-
rèixer futbolisticament par-
lant. Abans de començar,
les perspectives eren que
l'Arta aquest any no existi-
ria, aixo s'ha salvat, mes
ara, aixi com es veu i la po-
ca fe que hi ha, l'Artà duu
cams de deixar el futbol;
no d'un cop sinó poc a poc.

J. Mayol

ALTRES
RESULTATS

DARRERA NOTICIA:
Joan Alzamora, actual

entrenador del C.D. Arta,
ha dimitit. Ja donarem més
amplia informaci6 al proper
ndmero.

BASQUET JUVENIL

PRIMERA GRAN VICTORIA



racó d'església

noticies
parroquials

Recordam que la propera
setmana tindran Hoc a la
nostra parróquia d'ArtA unes
Conferencies de Quaresma
amb la participació del Bis-
be.

Començaran a les 20'30
i el darrer dia acabarà amb
una Eucaristia presidida pel
Bisbe.
Dia 16, dimecres: MARIA
DINS LA HISTORIA DE LA
SALVACIO per Mn. Llorenç
Tous.
Dia 17, dijous: MARIA, MO-
DEL DE CREIENT per Sor
Maria Rigo, religiosa fran-
ciscana.
Dia 18, divendres: MARIA,
MODEL I FIGURA DE L'ES-
GLESIA per D. Teodor V-
beda, Bisbe de Mallorca.

No cal dir que hi quedau
tots convidats.

endevinetes
d'En Pere Xim

Ho són assegurades
això és pot comprovar
d'antany són sembrades
i molt bones de menjar
qui ho vulgui testificar
jo en tenc de ben apinyades

(Solució al n2 anterior:
• Es Sol.
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XERRIM - XERRAM

A L'HORA DE REDACTAR
aquest "xerrim", el nostre
Ajuntament ha parat
coraleres, primes, canyes,
empelts, brocades, corrioles,
manubris, hams de pèl,
de cuca, de morena, de
barbeta, de déntol, de
mòllera, de hissera, de
cadena, anglesos, de Ileó,
de mosvit, de mosca,
de "tonto', nanses, ; ambi-
nes, de roca, porrusseres,
sepieres, xucleres, bogueres,
volantins, fluixes, andane:,
puntalets, nansets, enfaços,
ressavagalls, costeres,
vies, boteres, palangres,
fitores, salabres, xarxes,
ralles, llences, borratxines,
i demés ormejos pescaires,
per pescar subvencions
oficiais, destinades a
diverses necessitats com
són, l'adecentament del
local per a l'Associació
dels joves a la Caixa de
Pensions, engrandiment
del cementiri de Ia. Colònia,
que ja passa de tou, la
nova oficina de recaptació
als baixos de la Sala,
que l'actual pareix una
masmorra. Si tanmateix
s'ha de pagar, facem-
ho a cobri i no a defora
com si fossim cans atupats.

ILL,TA A PUNT d'entrar
el nou vigilant d'obres
municipal. ES tracta d'un
senyor que sols es casa
amb tirades, rasants i
execucions dins les mês
estrictes normes urbanisti-
ques. Vius. Abans de cons-
truir, fixau-vos amb el
9ue feis. Si el llençol
es curt, no vulgueu mostrar
els peus. No us passi com
la cotxeria de Mont Farrutx .

que després de feta, pla
piaf, enderrocament a
la vela.

ESTA A TOT GAS l'ajardi-
nament de la plaça de
Ca'n Sard. En Pere Fernán-
dez i n'Alex estan d'enhora-
bona. Des d'ara tendran
jardins just davant seu.
Si hi posen bancs per
a seure, aquella placeta
serà una monada.

I QUE NO SABEU que
vingué un senyor de Trans-
ports i Comunicacions
per precintar Ràdio Artà?
Id() si fillets. Pere) no
hagi por. La nostra emissora
és completament municipal
i legalitzada de cap a
peus. Per tant, anim.
Tot en ordre. Ara a les
pirates, les poden caure
un ruixat de multes fins
a deu milions. També
sabem de bona font, malgrat
la persona que ens informà
terna son, que Ràdio Artà,
molt prest, la sentiran
els coloniers, potencial
i nitidament com cal.
I per fer els dos reals
justs, s'haurà de trametre
qualque poema d'en Joan
Mesquida

'

 amb fons musical
del malsofrit Vivaldi.

UN CONSELL. Feis-vos
socis del G.O.B. En Toni
Wu-1oz VOS informarà.
No menjeu carn. No fa
cap falta. Els ocells han
de volar. Aposta tenen
ales. A dins hi sobren.
Encara mês. Fan Acid
úric i sols els carronyers
sem facultats de menjar
cadavers i carnams estantis-
SOS.

EL PROP PASSAT dijous,
dia tres de l'actual, el
programa Canostra, de
la Ràdio local, parlà sobre
la bandera d'ArtA. Tal
esdeveniment ha aixecat
buranyes. Nosaltres, per
la part que ens correspon,
donam les gràcies als
qui titlaren de "loco"
a l'agosarat clue amollà
tais improperis disbarats.
"Locos" foren en Ramon
Llull, en Fleming, Einstein
etc. Això vol dn.- que els
"normals" són els grans
aprofitats de la "locura"
d altri.




