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«EL TEATRE A L'ESCOLA»
MOSTRA DE LLIBRES INFANTILS I JUVENILS

DIA 21 D'ABRIL A LA PLAÇA NOVA
Obert tot el dia , des de les 10 h. fins a les 19 h

(No es tanca al migdia)

ORGANITZA:

• SMOE. ARTA
• I libreria BEARN de MANACOR

BELLPUIG 	 22 de abril de 19892 ea 	 4 	

immwAqenda
21 MOSTRA DE LLIBRES INFANTILS I JUVENILS a la placa Nova , Obert tot el dia

23 EXCURSI6 A L'ATALAIA MOREIA , Un Raig D'Artanencs, Sortida P. Ajuntament a les 10:00

23 CONCERT DE PRIMAVERA, Banda de música d'Artà , Esglesia del Convent a les 20:30

28 CONCERT, Coral "Es Taller" i Orquestra, teatre municipal , Manacor 21:30

29 TEATRE, "EMBULLS DE CONSOGRES", Grup Aigua Do lça, Teatre del Convent, Artà 9:00

ES RECOMANA ESPECIALMENT PROGRAMACI6 DE IAN° ARIA

DIVENDRES

17:00 "XAUXA" per Miguel Mestre
musical de caire nostalgic

19:00 "XOPET A LES SET" per T.Servera
rmlsica moderna i variada

20:00 "A SA NOSTRA MANERA" per T. i LI. Gili
comentaris acompanyant la musica camp

21:00 "EL TRIO CALAVERA" per J. Mestre
Absolutament musical

22:00 "SOMNI DE VOLTORS" per B. Tous
actualitat,comentaris i mUsica

DISSABTE

07:30 "DEMATI DEMATINET" per B. Mayol
müsica,horoscopo,receptes de cuina...

10:00 "DISSABTES A LA RÁDIO" per M. Mestre
joc musical a on participen els oients
sol.licitant cançons sobre el tema proposat

13:00 "DESVETL. LANT QUIMERES" per E. Parroquial
Programa de caire religiós

14:00 " UN SEGUIT DE PROGRAMES MUSICALS"
per Kiko Tomas,B.Mayol,M.Alzamora,
J.Ginard i A. sansaloni

18:00 "NATURA" per l'Equip "Quercus"
ecologia,naturalessa i defensa del medi

DIUMENGE

10:00 "CONCERT" per Climent Obrador
müsica clasica

10:30 "MISSA EN DIRECTE"
desde el Convent dels Franciscans

11:00 "MUSIQUETJANT" per B. Mayol i LI. Gili
concurs musical

CINEMA

CINEMA	 JUVA CALA RAJADA

"Mas Fuerte que el Odio" i "¿Quien Engañó a Rogger Rabbit?" Dia 22 a les 9:15 Ses . Cont. Dia 23 a les 16:00 i a les 9:15

"Fenómenos Extraños (Poltergeist III)" i "Noches de Neon" Dia 29 a les 9:15 Dia 30 a les 9:15

"Las Aventuras de Chatran" ¡"Noches de Neon" Dia 30 a les 16:00

"La Insoportable Levedad del Ser" ¡"La Ultima Tentación de Cristo" Dia 1 a les 9:15

TEATRE MUNICIPAL	 MANACOR

"El Hombre i su Sueño" Dia 22 a les 21:30, Dia 23 a les 16:00,18:00.20:00 , Dia 24 a les 21:30

"Primera Plana" Dia 27 a les 21:30

"Acusados" Dia 29 a les 21:30, Dia 30 a les' 16:09,18:00 i 20:00, Dia 1 a les 18:00 i 20:00

"El Juego de la Sospecha" Dia 4 a les 21:30
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1■1■Opinii
1979-1989, deu anys Jaume Morey Sureda

d'Ajuntament democratic
La història d'aquests deus anys d'ajuntaments democratics constitueixen una fita

innegable de la vida artanenca. Dit ras i curt: mai no hi havia hagut [antes realit-
zacions municipals com a partir del 1.979. El primer argument que algú trauria és que
tampoc mai no havien pagat tant els artanencs; pero aquesta evidencia en deixa una
altra de més significativa: mai no havien tengut els artanencs una administració tan
transparent i eficaç i que sapigués transmetre aquest sentiment als ciutadans. Crec que
I 'artanenc d'avui se sent molt més satisfet que abans dels consistoris democr.atics i si
paga més també rep molt més. El fet que es mantengui la majoria, revalidada en les
eleccions del 83 i 87, és prou explícita i sobren altres consideracions.

I és que no només hi ha I 'aspecte econemic. El Grup Independents, que ha duit
la iniciativa en aquest deu anys, tenia ben clar des de I 'inici que, a partir dels ins-
taurats principis de la democrAcia (representativitat, p l uralisme, transparènci a i res-
ponsabilitat política) podia fer-se la transformació total de I 'Ajuntament. Faltava la vo-
luntat i no escatimar-hi dedicació. I això es el que hi postrem. No només nosaltres. En
Ia primera etapa, que és la que conec bé, fer la majoria amb el PSOE, va ser decisiu.
Amb els grups de I 'oposició, de manera especial el centrista (UCD i CDS) , passarem des
d' un enfrontament fort els anys 79-81 a I ' aprenentatge d'una  regl a d'or  del plural isme:
és tan comp I icada i absorbent la gestió eficaç d'un ajuntament que afegir-hi escrúpols
personal istes i atacs o desqualificacions per sistema no donava més resultat que des-
gastament de tots els qui hi participavem. I decídirem no malgastar més energies així.
Del 81 al 87 les decisions varen ser habitualment unanims. Ningú no es venia, però cer-
cá'vem la coincidencia. Aquest aprenentatge sembla que algú, en el consistori actual, el
té pendent encara (sigui dit amb tota modestia i sense el més mínim an i m de sol i-
v ientar ) .

No és cert que aquests deu anys que jo consider al tament positius hagin estat un
camí de roses. Em referiré a un tema perquè el crec el més important i també revela-
dor: I ' ordenació urbanística del terme, les famoses Normes Subsidiaries. Semb I a que a la
fi I 'Ajuntament les culminarà, Haurà costat moltksim. Tampoc no és d 'estranyar perquè
incideix en un dels punts claus de I ' economia: el sector immobiliari, on el s negocis te-
nen una dimensió descomuna I . No només ha costat temps d 'estudi, de reflexió, de provar
camins, de converses per el iminar con I ifctes sine) que s' ha convertit (algú I 'ha conver-
ti t , més bé) en un punt de discòrdia que amenaça de rompre la tradicional cony i vència
entre el s artanencs. insistiré:  semb l a que hi ha qua Icú que vol aprofitar la qiiestió per
trencar el teixit social i introduir-hi la di v isle, entre uns bons i uns dolents, entre uns
radicals tancats i uns progressites oberts. La intensitat i virulencia dels seus crits
(bon símptoma, que hagin de cridar) estan ben justificats: I 'estat d 'opini6 (que suposen
rendabi I itzable a les pròximes eleccions) I 'han de crear abans que les Normes, un cop
aprovades, siguin obertament explicades; els cal aprofitar aquest temps d 'estudi i el a-
boraci 6, de converses i anal isis, que aconsellen la prudència i requereixen el silenci.
D' aquí les gran amenaces, per evitar que aquest Ajuntament les aprovi. I és que quan
s'acabi i surti el document final es veura el treba I I polkic que s ' haura fet. Un ajun-
tament sobirà que se sent gelés del bé del con junt de la pob I ac ió, que no escatima
dedicació ni dóna per perdut cap objectiu que creu beneficiós, per forts i amenaçadors
que siguin el s sectorts avesats a trobar-se amb Ajuntaments servils, obedients i débi Is.

Aquest Ajuntament I 'hem anat construint, tots, en aquests deu anys i no tenim
motiu per renunciar a I 'esperit que la Constitució democrática va impulsar: els ciuta-
dans amb la confiança d'una representativitat han d'aconseguir que I 'interès del con-
junt regei xi -sempre la seva actuació, per fortes que siguin les empentes, els crits, les
amenaces deis qui prefereixen poder fer i desfer. Entorn de les Normes s'ha  organ itzat

0un espectacle que pot desorientar. El navegant té una bona divisa: com més cridin els
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Plenari

Ple del dia 12 d'abril.

JA TENIM NOU JUTGE
Com s'està fent habitual, l'acta de l'ante-

rior sessió es aprovada per minoria ja que
altra volta el dos grups de la dreta no hi es-
tan d'acord, cosa que creim canviarà a partir
d'ara que s'han estrenat micròfons i gravado-
ra. Ara ja no es podrà dir que aixo o allò
jo no ho vaig dir. Quedarà gravat.

El següent punt era: Estudi i, si de cas,
aprovació del Pressupost rnic de 1989.

El funcionari Sr. Massot don à una llarga
explicació del pressupost que es presentava
que, dit sia de pas, ['any passat fou de 170
milions de pessetes i enguany passa a ser
de 236 milions. Això, en primer lloc, és de-
gut a que les aportacions de l'Estat seran
d'uns 50- milions per enguany.

Llavors el Batle afegí que l'any passat no
s'havien pressupostat les possibIes subven-
cions i en canvi enguany si s'han tengut en
compte i s'han pressupostat. Per això hi ha
un fort superàvit del 1988 que permet fer
un pressupost real d'uns 270 milions de ptes.

Després d'un hang maneig de números que
ens arribà a fer mal- de cap ens semblà haver
entes que les més fortes inversions seran
per a fa Residencia d'Ancians que passarà
a t(nair 40 places anant suprimint la majoria
de res que actualment són dobles per a fer-
les senars. Una altra forta inversió ha de
ser conduir les aigües dels carrers de la dre-
ta de R. Blanes, es a dir, Na Crema, Sorteta,
Barri de Sa Clota, Plaça de la Sala, etc. etc.
per la Plaça de S'Aigua i carrer de l'Abeura-
dor de Capdepera cap Es Millac per  així evi-
tar els embussos que provoquen les plogudes
grosses a la siquia del -Ponterró.

Des d'un principi el regidor Payeras, d'AP,
va dir que _per motiu de -feina no havia pogut
assistir a la Comissió i que si li permetien
faria moltes preguntes -es estrany que a-
quest grup no envias el substitut a la Comis-
sió erd-loc d'allargar tant el ple. Una de les
aportacions que feu aquest regidor fou que
enguany augmenten els imposts en uns 60
milions de pessetes. Contestant-li el Bathe
que no creu de cap manera s'hagi arribat
als 10 milions d'augment.

També demanà dit regidor si alguna sub-
venció falla, com es pensa solucionar. La
contesta del Sr. Pastor fou aquesta: "es pa-
ralitza l'obra i s'acaba l'any vinent".

El regidor Payeras digué que si feia tantes
preguntes era perquè defensaven els interes-
sos de tot el poble contestant-li i, per cert
finalitzant aqui les preguntes, el regidor
Maria, portaveu del PSOE, de la segdent
manera: "Vosaltres que defensau tant els
interessos del poble, per que a la Comissió
estàveu d'acord en augmentar en un 30%
la recollida de ferns i en canvi al ple votáreu
en contra a un 20% per trobar-ho excessiu?".

Després de gairebé una hora i mitja de
parlar dt pressuposts es pos à a votació no
abans de que el Batle ers digués: "Ja que
no heu presentat cap al.legació massa pro-
funda per motivar una abstenció o un no"
esper que voteu que si. No obstant, els 5
de la dreta votaren no.

Els tres punts que seguiren eren de pur
ti-Ama i f oren aprovats per unanimitat i fora
fer preguntes.

El sise punt era Nomenament de Jutge
de Pau i del seu substitut.

Sols s'havia presentat una sol.licitud per
a titular i una per a suplent que foren vota-
des favorablement per unanimitat i a rrià
alçada ja ue ningú volgué votar en secret.
El Jutge es D. Wartolomé Martí i Bisbal i
el seu Suplent D. Guillermo Bisquerra i Fer-
ragut.

El setè punt feia referencia al Secretari
del Jutjat que fins ara cobrava 38.000 ptes.
del Ministeri de Justicia i a partir d'ara sols
cobrarà de l'Ajuntament, emperò seguirà
cobrant la mateixa quantitat. Per estar-
hi d'acord hi segueix el mateix, o sia, D. Ju-
an Lliteras i Sard.

El vuitè punt resava: Proposta de convocar
la subhasta de les platges del terme munici-

Resultà que no eren les platges que anaven
a subhasta sinó els servicis d'hamaques i de-
més de Cala Torta i Cala Mitjana.

Per acabar s'acorda incloure en el Pla d'O-
bres i Serveis del CIM l'asfaltat d'uns quants
carrers i un sector de l'enllumenat públic.

També aquests darrers punts foren apro-
vats per unanimitat.

Quan sols faltaven uns deu minuts per a
les 10 de la nit es donà per acabada aquesta
sessió farcida de números.

Tomeu Lliteras

POLÍTICA LOCAL

0q . . . ve de la pàg 3 1979-1989, DEU ANYS D'AJUNTAMENT DEMOCRATIC

ue criden, menys força tenen els seus arguments. La credibi I itat no s' ha guanyada mai
ni amb cri ts ni amb amenaces.

Prest sera a di sposició de tot el poble i I I avors es veurà el gran benefici de deu
anys d 'ajuntaments  democrátics, la gran diferènci a amb I 'època del franquisme: I 'Ajun-
tament, sobirã perquè se sap representatiu i fort perquè s' aferra a la lei, ha d har-
moni tzar la total itat del territori artanenc, Un Ajuntament que no s'arrufa davant les
hines I largues i di f rc i I s ; que per resoldre-les al maxim de bé exigeixen prudènci a ,
dedicació, intel c. I i gènci a i, sobretot, flexibilitat. I aposta s'han  fet a i )(ir.

Aquesta classe d'espectacles que  comentàvem, la democracia el s resisteix i el s
demòcrates no se n 'espanten. Per a i xè ni cri den ni perden temps en focs d'art ifici .
Confien en les insti tucions que han elegit I, amb el seu vot, les fiscal itzen. Així es
consolida Ia democrac i a ,

Com en tot i per tot, n 'hi ha que en saben i n'hi  ha que no en saben. Tot
'arriba a aclarir.

Jaume Morey Sureda
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CoLlaloracio
EN SIS ANYS ES POSARAN EN FUCIONAMENT

EL CENTRE DE SALUT I L'HOSPITAL COMARCAL
AVANCEN LES NEGOCIACIONS
ENTRE L'INSALUD I LA
CONSELLERIA DE SANITAT

L'INSALUD, dirigit pel PSOE, que esta molt
interessat en els Centre de Salut -Llei
General de Sanitat-, (C.S) aconseguirA que
cada any es creïn tres C.S en altres
tantes Zones BAsiques de Salut, i així en
sis anys quedarà cobert tot el mapa Sani-
tari de la Comunitat Autemoma.

La Conselleria de Sanitat, dirigida pel
P.P., obtindrà l'Hospital de Manacor i
l'ampliació del Joan March. Per manca d'en-
tesa en la seva financiació entre Insalud i
la Conselleria de Sanitat. Aquest centre
fins ara ha estat funcionant tan sols al
807. de la seva capacitat, una de les dues
ales de l'edifici, restant l'altra para-
litzada. Aquest augment del nombre de
Hits, a més de paliar en part la dramática
saturació que sofreix Son Dureta, facili-
tarà la futura negociació de la trans-
fer'encia de les compeCencies sanitlries a
la C.A, Es veu que la brega sanitAria
PSOE-PP, o dit d'una altra manera, govern
Central versus Govern Auteonom, s'acaba. I
es pot desbloquetjar la política sanitária.

Hospital cha Manacor
Segons els nostres informants les re-

percussions que aquest acord tindrà en
l'assistència sanitária per als habitants
de la nostra comarca són molt importants.
L'Hospital de Manacor tindrA totes les
especialitats, tan sols en restaran fora
els serveis de cirurgia major, U.V.I., i
alta tecnologia (inmunologia, TAC...). Es
molt probable que l'Ambulatori s'integri
dins les consultes externes del nou Hospi-
tal, aixf tota l'assistència secundària,
tots els especialistes es trobaran a Mana-
cor i no s'haurà d'anar a Ciutat.

Centre cha Salut
D'acord amb el mapa sanitari de la

CAIB, el municipi d'Artà forma part, amb
els de Sant Llorenç, Capdepera i Son Ser-
vera, d'una Zona Básica de Salut (la n°
12). El C. de S. que ens correspon se si-
tuarà a Son Servera, i será la unitat
administrativa de la assistència primària
de la zona. Tendrá al seu càrrec les ac-
tuals Unitats Sanitàries Locals, com la
que funciona ara a Arta. A Imes al C. de
S. hi haurà un pediatra, un ginecòleg,
un servei d'assistència social i un altre
de salut mental, que aniran a passar
consulta a les distintes unitats locals. El
coordinador del C. de S. planificará els
serveis, i els metges que fan feina ara a
cada poble seguiran en el mateix lloc
probablement, però depenent del C.S., on
es podran unificar criteris de treball,

programes d'actuació, etc. No está pre-
vist una unitat especifica d'urg6ncies,
les faran els mateixos metges però se
centralitzaran al C.de S. de Son Servera,
i per tant desapareixeran els metges de
guàrdia al nostra poble, Sant Llorenç i
Capdepera. Els malalts, a partir de les
cinc de la tarda i tots els festius se
n'hauran d'anar cap a Son Servera.

Aquest és el problema més greu que
presenta el model de Centre de Salut que
Insalud pareix que ha aconseguit im-
posar, (el model que defensa el PSOE),
un model pensat per a les grans capi-
tals, pobles grans com Manacor .o àrees
de població molt dispersa, pen') no per a
casos com el de la nostra comarca, amb
pobles de dimensió mitjana amb una nom-
brosa població estacional.

En la proposta .que fins ara defensava
Ia Conselleria de Sanitat i que pareix
que ha estat abandonada, les unitats sa-
nitàries locals depenien directament d'un
hospital comarcal, les urgències quadaven
als pobles com estan ara, i s'implantava
a l'hospital comarcal un servei especial
d'urgències per als casos més greus,
(ambulàncies amb metge i material molt
sofisticat, com es veu a les pel.licules
de la tele). La rae) de l'Insalud per re-
butjar aquesta proposta ha estat básica-
ment econòmica.

Segons la "Ley General de la Salud",
les Zones Bàsiques de Salut, han d'aten-
dre una població entre 7000 i 22000 ha-
bitants. La zona en la que está inclòs
Artà gairebé arriba a aquest nombre en
temporada baixa i a l'estiu ho pot multi-
plicar per ... Aquesta circumstància ha
d'esser tinguda en compte i, amb aquest
objectiu, hi ha negociacions entre els
Ajuntaments de la zona i la Conselleria
de Sanitat, per dividir l'actual zona en
dues, Artd-Capdeperai son Servera-Sant
Llorenç. Si aquesta proposta és accep-
tada, Artá, a causa del bon funcionament
de la seva Unitat Sanitária Local, ten-
dra possibilitats d'aconseguir encapçalar
un altre C. de S.

Aixf i tot, les millores que suposará
el Centre de Salut (Serveis de ginecolo-
gia, pediatria, A. Social i salut mental),
no haurien d'aconseguir-se al preu de
perdre serveis que ara mateix tenim, com
el d'urgències, ni a Arts ni a cap po-
ble.

Es curiós que sempre es rebutgin per
massa cares les despeses socials (com el
servei especial d'urgéncies) i que mai no
s'escolti el mateix quan es tracta de
despeses militars. Es que és menys im-
portant un servei d'ambulancies ben
equipades que un sofisticat aparell mili-
tar?.

J.A.
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MADRID 	 6.500Pts
SANTIAGO 13.000Pts
CANARIAS 19.000Pts

ALICANTE 5.000Pts
GRANADA 9.900Pts
SEVILLA 10.900Pts

BARCELONA 3.500Pts

INSTAL.LACIONS

Avinguda Costa i Llobera, 34 - B
Tel. 56 27 10

ARTA	 (Mallorca)

Pinturas - Csntalles - tacas
41 oaf 	Carpinteria

E.P.
PEDRO GIN ARD MATAMOROS

Cl. Henán Cortés. 3 - Tel. 562131 - ARTÀ (Mallorca)

FELIZ VIAJE

PUENTE 1 de MAYO

GALICIA AL COMPLETO del
28.04 al 01.05 28.800Pts.

EXTREMADURA y CASTILLA del
27.04 al 01.05 39.700Pts.

ANDALUCIA, PORTUGAL Y EXTREMADURA del
04.05 al 13.05 68.700Pts.

VENECIA del 28.04 al 01.05 45.500Pts.
MADRID del 28.04 al 02.05 18.900Pts

GRAN OFERTA PARA ESTUDIANTES

CANARIAS
MADRID
GALICIA
MARRUECOS

27.460 Pts.
21.935 Pts.
28.800 Pts.
38.125 Pts

rifillor.
G.A.T. 820

Telex 69565 VGOR E
FAX: 586470

Calle Binicanella, 12
Tels. (971) 585515 - 585552

CALA MILLOR
—

Carretera Cala Agulla, 17
Tels. (971) 564017 - 564300

CALA RATJADA

CHARTER PRIMAVERA 89
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AREA	 SA
URBANA CORBATA ES PONT ELS OLORS

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Total its

61 45 51
19 20 19
40 14 36
73 60 84

106 95 136
18 17 38

4
o

0
O

7
O

88 110 98
40 32 40
80 95 45
16 7 6

545 495 560

Lliçó de primer ¿latí:
Che conegut sempre igual,
en singular i en plural,
en gerundi i en sub!.

Sum, es, est,
del més mans al més ferest.
De biaix cap a la glòria
(trepitjant tothom,
renovant la història),
esperam que digui horn
(sempre de baix cap amunt):
sumus, estis, sunt.

B. Gili



LA CREU DELS OLORS

Ens acaben de donar la
noticia de la caiguda de la
creu dels Olors. Al parèixer
el vent va ésser el causant
de tal destrossa. Ens han
informat que és la tercera
vegada que cau en 70 anys.

93 722 de abril da 1909

noticies Çreus
SI NO EMBRUTAM NO

CALDRA FER NET

BE I.1.1)111G

Fa unes setmanes l'Ajun-
tament i les escoles varen
emprendre una campanya
de neteja del casc urbà del
nostre poble i de les platges
del terme. Fora del radi
d'acció d'aquesta campanya
hi quedaren els focus d'acu-
mulació de ferralla i altres
tipus de brutícia. El GOB
Arta considera necessari
donar constancia del greu
problema que suposa l'exis-
tència d'aquests punts de
brutícia, així com denunciar
la irresponsabilitat de l'acte
de tirar aquesta mena de
ferns a uns llocs no destinats
a fer la funció d'abocadors,
amb totes les connotacions
antihigiêniques i antiestèti-
ques que això comporta.
Per aixe, el proppassat di-
vendres 13 d'Abril els mem-
bres d'aquest col.lectiu eco-
logista recollirem "material"
tirat pels torrents i voreres
de camins i el traslladarem
a damunt la Placa Nova:
un seat 600, televisors, bi-
dets, sofas, estufes, geleres,
matalassos, cadires d'al.lot
petit, una bicicleta, reci-
pients de plastic, etc. eren
els objectes que, amuntegats
donaren una imatge insólita
a la placa. Sobre el caramull

de deixalles se trobava una
pancarta firmada pel GOB
Art à on es podia lle ir:
FEMs ARTA ART CONTEM-
PORANI. Just al costat dels
ferns hi havia un altre car-
tell que deia així: "Hi ha
gent que embruta Arta.,
mentre els nins de les nos-
tres escoles van a recollir
ferns perquè volen un poble
net. Fins quan? Els punts
assenyalats al mapa indiquen
zones on s'acumulen els
fems: El Matzoc, Sa Font
Celada, S'Arenalet d'Albar-
ca, Es Caló, Betlem, Sa Ca-

nova, Es Recó, Torrent des
Cocons, Can Canals, Son
Forte, Gravera d'en Siurell,
Bellpuig, Ses Paises..."

Existeix un servei gratuit
de recollida de coses velles,
cotxes inclosos, que sens
dubte resulta molt més ce-
mode que anar a tirar-ho
al torrent. Inf orm au-v os.
Si no embrutam no caldrà
fer net." Valgui per exem-
ple.

GOB ARTA

CELEBRACIO DEL DIA
DEL LLIBRE

A hores d'ara ja s'haura
cel.lebrat, sinó hi ha res
de nou i el temps no ho ha
impedit, el dia del llibre
al nostre poble. Per motius
d'assistencia i oportunitat
l'exposició de llibres se va
cel.lebrar ahir dia 21 i no
demà corn seria preceptiu.
A la placa nova, organitzat
per l'SMOE en col.l.illoració
amb la llibreria Beamn de
Manacor hi va tenir lloc una
mostra de llibres, en aquesta
ocasió dedicada especial-
ment al teatre. Com anys
anteriors s'ha realitzat, en
combinació amb activitats
escolars.

CANVI DE JUTGE DE PAU
S'ha retirat, després de

17 anys de feina constant,
el nostre jutge de pau Jordi
Cabrer. En un proper núme-
ro, BELLPUIG té la intenció
de mantenir una conversa
amb ell perquè ens conti
experiencies i anecdotes
de tots aquests anys.

L'ha substituit en aquesta
tasca compromesa en Bar-
tomeu Marti Bisbal, al que
desitjam tengui l'encert que
ha tingut el seu predecessor.

El suplent del jutge es
l'administrador a'aquesta
revista Guillem Bisquerra.

NOU COL.LEGA
BELLPUIG vol donar la

benvinguda i desitjar, des
de aquestes pagines, una
llarga vida a un nou col.lega
en Les tasques informatives.
Es tracta del nou diari co-
marcal de Manacor que des
del passat dia 18 d aquest
mes esta al carrer editat
pel Diari de Mallorca.

REUNIO A NA BATLESSA.
Dimarts dia 11 va tenir lloc
a Na Batlessa una reunió
del Director General del
Medi Natural amb propieta-
ris de finques, pagesos i els
Batles de la Comarca per
tal de presentar el pla de
prevenció d'incendis que
es durà a terme a l'estiu
de 1989 amb un pressupost
de 24 milions els quals s in-
vertiran en netejar camins,
crear tallafocs, etc.
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ANÁLISIS DEL PRESSUPOT MUNICIPAL DE 1989
D'on surten i com es gastaran els 270 milions que per

enguany té disponibles l'Ajuntament d'Artà.

INGRESSOS

.1.1)111(;	 22 de abril de 1989

Entre els ingressos que té cada any
I' Ajuntament podem distingir, primetwament
entre tres grans grups:

1.- Els que es recapten al poble, que
són, per una- part els imposts, i per
altra, les tases.

2.- Els que provenen de transferències,
bé de 1 ' estat o 136 d'altres  adminis-
tracions.

3.- Els Crèdits que l'Ajuntament sol.li-
cita a Bancs o altres institucions
financieres.

Aquest any la major part de 1 ' incre-
ment del pressupost ve donat per 1 ' aug-
ment important de les aportacions de
1 ' Estat i de la C.A., ja que si també
augmenta la recaptació per les puges
d impos'.os i tasses, aquestes en conjunt
sols si_ posen un increment aproximat del
5% del pressupost, mentres que 1 ' augment
d'aquest  ha estat de l'ordre  del 30%.

Aixf veim que les aportacions de I ' Es-
tat mitjançant el "Eons Nacional de Coo-
peraci6 Municipal" ha augmentat un 25%
el que suposa 10 milions mês d'ingressos
per aquest concepte, que arriba fins els
50 milions.

També és important la previsió de
subvencions a cArrec del Consell de
Mallorca i de diverses Conselleries de la
Comunitat Autônoma, que juntament amb
les de 1 ' INEM i el MEC, totalitzen prop
de 45 milions de ptes.

Entre els impostos destaquen la con-
tribució urbana per la que es recapten
uns 17 milions, i que, cosa estranya, no
ha pujat enguany i l'impost  sobres so-
lars, que suma una 18 milions i que s'ha
incrementat en un 20%, després de 2 anys
sense puges, tampoc no han augmentat la

\\\\ //if/
LA MAJOR PART DEL 50% D'IN-
CREMENT DEL PRESSUPOST VE
DONAT PER L'AUGMENT DE LES
APORTACIONS DE L'ESTAT I LA
COMUNITAT AUTÓNOMA

TASSES

o	 I ALTRES

176 %
	 o	

244 %

IMPOSTOS

DI RECTES

SUPERAVIT 88

128%
2.06%

153%

TRANSFERÉN

DE CAPITAL

N18 PARTIDA PRESSUPOSTARIA PESSETES i

I . Impostos 	 Directes 47.634.000 176

2 Impostos 	 Indirectes 10.600.000 3'9

3 Tases i altres ingressos 66.071.000 244

4 Transferencies Corrents 55.750.000 206

5 Ingressos Patrimonials 1.050.000 0'4

6 Transferencies de Capital 41.395.000 153

7 Credits a Llarg Plac 13.500.000 5

8 1iabilitaci6 del Superavit de 	 1988 34.584.988 12'8

contribució rústica ni els diversos ar-
bitres sobre motors, portes i persianes i
canals i canalons, mentres que els incre-
ments mês forts han estat per les l li-
cències d 'obres . que seguint la tônica de
la majoria dels Ajuntaments s'han  enfilat
des del 2% fins al 3% i passen a esser
una important font d ' ingressos, que asso-
leix els 16 milions de pessetes, el que en
part també es deu a un gran volum de
construccions, sobretot a la zona costera
que de la Colónia i les urbanitzacions
properes.

Les tasses, destinades a pagar en
concret els serveis municipals que es do-
nen directament als ciutadans, han sofert
els increments normals, que marquen els
estudis econòmics sobre els cost de cada
un d' ells, i veim com els d'aigua  potable
amb uns 15 milions i el de recollida de
fems amb 9'5, són els serveis que gene-
ren mês ingressos, seguits pel mercat
amb dos milions i mig, destacant-hi tam-
bé dins aquests ingressos el pagament
que Telefônica i GESA han de fer per
ocupar els carrers amb fils i "postes",
que puja a prop de 5 milions de ptes.

Finalment a 1 'apartat dels crèdits ens
trobam la previsió d 'una quantitat mode-
rada d'endeutament  que pel present any
és sols de 13'5 milions de ptes...

TRANSFERENCIES

CORRENTS



PARTIDA PRESSUPOSTXRIA PESSETESN.

Remuneracions del Personal

Compra de bens i Serveis Corrents

Interessos

Transferencies Corrents

Inversions Reals

75.301.000

71.589.000

9.035.000

14.534.000

96.494.988

2

3

4

5

28

264

3'4

54

35'6
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DESPESES
res, i delsRespecte a la utilització prevista dels

doblers ingressats pels conceptes ante-
riorment analitzats; veim que la major
partida correspon a les inversions que
amb 96 milions de ptes. , suposa un
35 ' 6% de les despeses i que pretén dur a
terme una sèrie d 'obres i adquisicions de
les que podríem destacar: 1 ' ampliació de

terrenys de 1' ampliació del
Cementen i de la Colónia de Sant Pere,
1 ' ampliació de 1 'edifici de Sa Central i
una serie d'obres menors. Així mateix es
preveu la redacció del projecte de cons-
trucció del futur teatre municipal.

La segona partida en importancia és
la de personal que s 'enduu el 28% de les
disponibilitats amb un total de 75 milions
de ptes. essent el personal administratiu
i la brigada d 'obres els dos conceptes
majors seguits per la Polícia Municipal
amb uns percentatges respecte del total
de personal de 19, 26 i 15% respecti-
vament.

A continuació segueixen els gastos i
serveis corrents que inclouen despeses de
manteniment i compres de materials, així
com els diferents suministres, i que pre-
visiblement pujaran a 71 milions de ptes.
dels quals 8 ' 5 aniran a festes, altre tant
al servei de recollida de ferns, 6'5 a su-
ministre d ' aigua, gas i electricitat, 5 a
conservació i reparacions d'equipaments  i
edificis i 3'7 a neteja i manteniment
d instal.lacions.

La resta es distribueix entre el pa-
gament d 'interessos i amortitzacions dels
credits que es tenen, 12 milions, i a
transferències i subvencions, partida
aquesta que arriba als 7 ' 5 milions de
ptes.

6 Amortitzacions 3.131.000 1'15
Na DESCRIPCIÓ DE LES	 OBRES PESSETES

la	 Residència	 fins	 a	 40	 places,	 amb	 eli
minació	 de	 les	 habitacions	 dobles,	 la
construcció	 d 'una	 segona	 pista	 polies-
portiva	 a	 na	 Caragol, 	l'enllumenat 	 del
Camp	 de	 futbol	 i	 arreglo de	 les	 casetes,
el desvio de	 part de les clavagueres	 per
evitar la inundació de la	 zona	 de	 la	 sí-
quia els dies que plou,	 la	 construcció	 de
Ia	 1 4 	fase	 de	 1 'edifici 	municipal	 de	 la
Colónia de Sant Pere, la compra d'una
casa al carrer de la Sorteta per obrir un
carrer cap a na Carretó, el pagament del
segon plac de la	 compra	 de	 Ses	 Pesque-

i
'
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ampliad() de la Residencia

Descongestiá de la xarxa de clavagueres

Embelliment de Places i Jardins

Enllumenat del Camp de Futbol

Obres d'urbanització a la Gran Via

Xarxa Local InformAtica	 la Fase

Edifici	 Municipal a la Colonia	 1 0 	Fase

Pista Poliesportiva a Na Caragol

Ampliació de Sa Central

Compra de Ses Pesqueres (darrer plac)

Compra Casa c. Sorteta (darrer plac)

Compra d'un Dumper per la Brigada

Redacció Projecte Teatre Municipal

Adecuaciá Local Associació Juvenil

Dispensari Colonia Sant Pere ( darrer plac)

Compra Cotxe Policia Municipal

Restauració Talaiot de "ses PaIsses"

Parada Bus Escolar Colonia

Instal.lació bascula a l'escorxador

Terrenys Cementiri Colonia

25.000.000

16.000.000

5.000.000

5.000.000

4.500.000

4.500.000

4.000.000

4.000.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.000.000

2.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.000.000

500.000

500.000

420.000

29 %
TOTAL PLANTILLA 33

Adminis
tració

26 %
Funcionario
Personal Laboral

14
19

Brigada
Obres

15 %

Policia

13	 %

Cultura

7%

Sanitat

5%

Urba-
nisme

35 %

Consis-
tori

1---
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Ara anam a parlar d'un tema, que a tots nosaltres,
els al.lots, ens preocupa. Ës un tema d'actualitat,
n'han xerrat per la televisió, per les revistes, per
la rádio, etc. Pareix ésser que suposa un greu pro-
blema pel nostre planeta: La Terra. Aquest problema
són les forats de la capa d'ozon que cada cop més es
van reproduint. Nosaltres ens hem volgut informar de
tot aixé, i aqui tenim els resultats.

Alguns es demanaran, ¿qué és la capa d'ozon?.
doncs, podem dir-los que a l'atmósfera existeixen và-
ries capes. Una d'elles és l'estratósfera, no té molt
de vapor d'aigua, per?, es caracteritza sobre tot per-
qué té un gas anomenat ozon. L'ozon evita que els
raigs ultraviolats, que són mortals, arribin a la
Terra.

Si seguim aixl potser no ens carreguem el nostre
planeta, per?) si que el ferem malbé. zSabeu perqué es
van reproduint cada vegada més els esmentats forats?.
Una de les causes principals són els sprays i els ga-
sos refrigerants de les geleres. Tot això ens presenta
un gran problema ja que aquests raigs ens poden pro-
duir cáncer de pell i altres malalties de gran impor-
táncia.

No és que volguem assustar-vos, aquest recull vol
informar del que está passant amb les nostres pa-
raules. I per més claretat incloem aquest dibuix que
representa l'atmósfera amb les seves capes, i on estan
situats els forats d'ozon.

M4 Vives, Bel Fca. Torrens, Pedro Ginard i d'altres

Digués 	 d'aquestes 	 caretes
quina és la diferent...!

Encarnació Maoz (11 anys)

D'entre aquests noms digués
quin no pertany al món del
Teatre,

Lope de Vega Jordi Teixidor
Pep Albanell 	 Molière

William Shakespeare
Salvador Espriu 	 Plaute
Miguel Servet Carlo Gollodi

Miguel de Cervantes
Rafael Alberti
Juan Maternales

Angela Ferrer (12 anys)

Si col.loques aquestes lle-
tres al lloc corresponent
podras llegir una de les més
famoses frases del teatre.

ABCDEFGHIJ
21 2 15 12 4 18 14 6 22 10

KLMNOPQRST

26 8 24 17 3 13 9 19 7 23

UVWXYZ
11 16 25 1 5 20

7 4 19 22 	 17 3 7419

Barbara MA Ginard (12 anys)
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rbfialik%
-14% 1A 1 4ó Voldriem que aquestes planes fossin una mostra

dels treballs que es fan a les escoles especial-
ment en l'apartat de Llengua i amb les paraules.

No vos penseu que només feim comptes i dictats, que tant ens agraden
també inventam, feim jocs, poesies i moltes altres tasques que

se'ns ocórren i se'ls ocórren.

Et recordam que ti vols participar en aques-
ta página amb un escrit, dibuix, joc, cémic.
.. estam a la teva dispositió:

Climnet Obrador, Maria Gelabert i Ant'emia Tur .

(

ff■



Aquesta poesia sorgeix
com a resultat d'un joc
de paraules. Cada al.lot
tenia que cercar les 10
paraules que més
agradaven i amb elles
fer una poesia combi-
nant-les. Vet aqui una
mostra dels resultats:

Quan és primavera,
la naturalesa es desper-

ta.
Quant és de dia,
pens amb l'estrella.

La nit és oscura.
El dia és clar,
la flor una meravella,
el cel com el mar.

Una illa deserta.
¿Corn sortiràs?.
pregunta-li a l'estre-

lla,
l'estrella de la liber-

tat.

Mq Monserrat Ginard
(10 anys)

22 de •bril de 1989
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Aquí podem Ilegir un exemple de treball col.lectiu. Aquest cor-

respon a un conte que varen escriure i il.lustrar els nins de 3er
d'E.G.B, del col,legi Públic de na Caragol. en aquesta plana us
n'oferim un fragment.
JO I EL MEU LLORO

Conten que un home i un lloro que eren molt amics i que una
vegada quan l'homo donava menjar al lloro, aquest va fugir. L'home
el va cercar per tot i no el podia trobar. A la fi va resoldre anar
a la policia per veure si l'ajudaven a trobar-lo. Als policies els
va semblar una mica estrany, aix ò de cercar lloros. No era la seva'
especialitat, però ho prengueren com un joc i digueren a aquell
home que se'n podia anar tranquil a ca seva, que no patís més, que
ells estaven per resoldre problemes i l'ajudarien. Resolts a trobar
l'aucell es desplegaren per tota la localitat, amb salabres, xarxes
i filats. La gent quan els va veure varen romandre molt espantats.
Pensaren que havien perdut el seny, peró moguts per la curiositat,
partirem darrera els polfcies. Es trobaren davant l'Ajuntament. El
Senyor Batle quan els va veure va pensar si hauria passat una gran
desgrNcia o si haurien vist un extraterreste i haurien quedat
tronats. Quan va saber que el motiu de  tot' aquell rebombori, va
quedar com a boig, i no va poder dir ni una paraula. Amb aix l'a-
nimalet, havia decidit anar d'aventura, va entrar en l'Ajuntament
per la finestra principal.

Tothom va quedar astorat. "Quin lloro més atrevit!, pareix que
se'n vol riure de tot nosaltres". La gent d'aquella localitat era
molt caparruda i es va agafar aquella histNria com un enfront
cololectiu i decidiren posar-se a les ordres del sergent de la
polícia, que va dir:
- Anem tots darrere aquest ocell per?) que ningil no li faci mal . El
seu propietari el t molt gelés i si li ferim una sola ploma tendrá
un gran disgust.

Quan arribava al quarter va sentir un gran soroll i hi va anar.
El sergent de la polícia li anava a explicar tot el que havien fet
per trobar l'animal, peró aquell home li va dir: que ja havia tor-
nat a ca seva i que dormia plkidament dins la seva gNbia. L'agent
es posh a riure i contangiN tot aquella gent. Des d'aquella data
tots els habitants d'aquell poble quan senten xerrar d'un lloro no
poden contenir les rialles.
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BELLPUIG 8 de abril de
1964, rig 52.
* SILUETA DEL MES nos
habla de la vuelta del P.
Martín, párroco del 'pueble-
cito extremeño de Hinojosa
del Valle. También de los
dos acontecimientos habidos
durante la Semana Santa:
I exposición de artes plásti-
Aas y la segunda conferencia
del P. Ginard. En otra parte
se	 hace	 eco	 del
"...sentimiento que causó
...la destrucción del Teatro
Portátil de Yiyi Fernández
en Binissalem a causa del
vendaval...." Termina J. Sa-
lm "...que sea realidad al-
gún dia eso de verse la Tele-
visión en Arta..."
* DE LA COLONIA DE S.
PEDRO, el corresponsal Fa-
rrutx deja constancia de
que "...El asfaltado de la
carretera...	 Arta-Alcudia,
ha traspasado ya el cruce
de la Colonia..." También
"...Se habla de la construc-
ción de una dársena, conti-
gua al Varadero de "Sa Bassa
d'En Fasol"..."
* Cabe destacar también
dos artículos que hablan de
la Residencia de la Colonia.
Uno firmado por SANTIAGO
con el título: 'La Residencia
Veraniega Parroquial, una
inminente realidad" Y otra:
"El espléndido servicio so-
cial de una Residencia de
Verano" firmado por S. Mes-
quida Stu-eda.
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CLUB NAUTIC

Dissabte dia 15, tingué
Hoc a les dependencies del
club Nàutic l'Assemblea Ge-
neral Ordinària presidida
per la Junta directiva i
amb la participació d'una
cinquentena de socis. En
primer Hoc el president *
Antoni Mus, comunicà als
assistents la dimisió del
vice-president, Arturo de
Salavert Fernández, del
qual en feu un elogi a-
grarnt la bona feina feta,
i a la vegada presentà el
qui ara ocupará la vice-
presidencia: Andreu Galmés

Seguidament el presi-
dent r,orià compte de les
activitats realitzades pel
club durant el passat e-
xercici entre les que es
poden destacar els cursos
de vela i unes millores a
l'avarador. En el capítol
de l'economia, el segretari
informà que els ingressos
d'aquest darrer exercici,
comptant amb el remanent
de l'any anterior, havien
estat de 1.757.000 ptes.,
les despeses 1.003.000 ptes
i per tant hi ha en caixa
754.000 ptes, quantitat que
es veurá incrementada per-
que manquen a cobrar en-
cara una serie de quotes
de socis.

Per tal de tenir el moll
ben conservat i net, s I a-
cordà demanar a l'Ajunta-
ment un contenedor per po-
sar-hi els residus i ferns i
un bidé per abocar-hi- l'oli
vell de les barques. Igual-
ment s'acordaren algunes
mesures per tal que l'a-
varador no estigui tot
l'any amb embarcacions
que estorben i fan mala
vista.

El punt mês conflictiu i
que com a rumor havia
despertat mês espectació,
sens dubte era el referent
a una oferta per part
d'una constructora de fer
un super port amb capa-
citat per 800 embarcacions;

oferta que gràcies a Déu
ha estat retirada, no per
motius de seny -segons vá-
rem deduir- sinó per altres
causes que no vénen al cas

El que ara es farà, se-
rá el projecte inicial, és a
dir, un port amb una ca-
pacitat per 238 embarcaci-
ons, una vegada hagi estat
aprovat el reglament de
costes. En cas que això
succefs a principis d'estiu,
i si no surgeixen nous
impediments, tal volta cap
a finals de l'estiu podria
ser aprovat el projecte
d'ampliació del moll. Sobre
aquest darrer punt hi
hagué un animat debat en
el torn de precs i pre-
guntes.

CREU ROJA

Per aquest vespre, dia
22 d'abril, a les 20'30 hs,
está prevista la inaugura-
ció de la seu de la Dele-
gació Local de la Creu
Roja Espanyola a la Colò-
nia al carrer de Sant Lluc
al seu pas per la plaga de
1' Esglési a .

Es convida a tots els
coloniers i visitants a la
citada inauguració i s'ofe-
reixen els serveis a tots
els habitants de la
localitat. Creu Roja fa una
crida al pdblic en general
per donar suport en aques-
ta causa i convida totes
les persones que ho vul-
guin a que es facin socis
voluntaris o econòmics. Les
inscripcions es poden fer a
la seu local.

El proper dia 6 de maig,
s'efectuaran les eleccions
de Vocals dels comités de
les Assemblees Locals de la
Creu Roja Espanyola, La

Delegació de la Colônia per
efectes electorals pertany a
l'Assemblea Local de Palma

presenta un candidat del
nostre poble perque ens
representi en el comité de
la dita Assemblea. A la
seu de la Delegació de la
Colônia hi haurà una taula
electoral perquè els socis
voluntaris i donants de
sang de la Creu Roja d'Ar-
tà i de la Colônia, inscrits
en el cens electoral, que
estará exposat en el local,
puguin exercir el seu dret
a vot. L'horari de votació
de la taula sera de llhs a
14 hs.
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Pohl& darxiu
El 1879 fou un any d'una sequera alarmant.

El problema d'abastiment d'aigua potable
tocava fons. Les cantines púb liques foren
tancades des de les 9 de la nit fins. a les 4
de la matinada, acordant-se que només es
podia emprar l'aigua per beure i aguiar. El
municipi desautoritzà, l'abeurament de les
cavalleries i la higiene personal dels ciuta-
dans per mitjà de les aixetes públiques.

El 9 de juliol de 1879, llibre 39 pàg. 6, el
Batle exposava el fet, deplorable per a tot-
hom, de l'escassesa que sofreix el poble
d'Artà, a causa de la sequedat que d'alguns
anys ençà assota la població, al qual conce-
pte procedia estudiar la qüestió i veure la
manera d'arreglar-la en benefici de tots.

La comissió anomenada l'encapçalen D.
Epifanio Fabregués (recent declarat veí ar-
tanenc feia 72 bores), D. Pedro Sancho, D.
Julià Carrió, D. Joan Forteza i D. Rafel
Blanes Massanet.

Tot seguit s'acordà la construcció d'abeu-
radors ais torrents del Badei i el Pont d'En
Not (carretera de Palma).

Però, el 30 de juliol, degut als abusos co-
mesos als aljubs del carrer Taulera i Plaça
de S'Aigua i la manca d'aigua a les cantinesi
l'acord del dia 9 es suspengué. La comissio
manifesta que Nadal Estelrich, propietari
de Son Calletes autoritza profunditzar el
clot ubicat dins la finca ambla condició d'a-
bonar-li el doble dels perjudicis que li oca-
sionaria, sempre que I'aigua i els terrenys
s'utilitzassin en benefici del veinatge.

Davant tal pro_posta, s'anomena interven-
tor a Llorenç Nicolau, Raspall. Estudiada
la riquesa disponible i quines quantitats hi
havien destinades en pressupostos, es sus-
pengueren els treballs per manca de diners.
Conseqüentment s'acordà la compra d'una
botonada d'or "de valor de unas 10 libras,
moneda del pais, para rifarla en beneficio...
del establecimiento de beneficencia con la
expedición de 1.200 billetes a razón de dos
décimas y media por billete, o sea, a cuarti-
llo de real". Una moneda de dues i un
caguet.

També anotam que En Miguel Torres, Sua,
era el manxador encarregat de la manxa
manual, el qual es passava la nit manxant
com un condemnat a galeres. Això si; cobra-
va 34 pessetes per quinzena.

MIA per devers el 1923 Mestre Antoni Ma-
ssanet, Garameu, i Mestre Pere Tous,' Ca-
nals, feren una mina a S'Hort de Carroça
per captar aigües. Trobaren grava i a força
de barrobins, aixada i manuella, sols suenya-
ren quatre encletxes. El Senyor Vidal, empa-
rentat amb la familia Truyols, era el propie-
tari cedidor del que calgues.

Els aljubs públics, el pou de la Sínia, el
pou des Rafal i Ca'n Tomàs no daven a bast
per al consum. (El Pou d'Avall fou clausurat
per antihigiênic).

El 3 de juliol de 1927 el batle Toni Cano
Garcia, diu que el preu soLlicitat pels obrers

de Sa Pobla per nous sondatges és excessiu.
10 dies més endavant En Toni Massanet, Ga-
rameu, lloctinent, manifesta la voluntat de
Dona Dolors Truyols perquè es cerqui aigua
dins el sementer de S'Esquerda de Son Forte.
En Garameu ensenya un llarg contracte, re-
dactat personalment entre ell mateix i la
viuda de Dameto. La marquesa donà, llum
verda al projecte fixant un termini de 6 anys
i les despeses a càrrec del municipi. Si la
quantitat d'aigües fos suficient, els pous se-
Tien de propietat municipal. Si l'aigua fos
escassa i l'Ajuntament renunciàs a canalit-
zar-la, aquella passaria a propietat de Son
Forte. Tampoc hi hagué exit.

Podriem dir que tots els batles s'han preo-
cupat del tema vital de l'aigua potable. Des
de Don Andreu Sureda Sancho (1904) a Mi-
guel Pastor Vaguer (17-2-1972, a 6-11-1975),
Gabriel Massanet Femenies (7-11-1975 a
18-4-1979), i les batleries de Jaume Morey
i l'actual de Miguel Pastor Tous, prou tin-
gueren i tenen en el manteniment.

Les curolles d'En Miguel Pastor Vaguer,
foren seguides i realitzades per En Gabriel
Mas'sanet, Maia. La primera tasca oficial
d'En Gabriel fou presidir el funeral a la par-
ròquia del General Franco (20-11-75). Ales-
bores, una perforadora capllevava per s'Hort
d'es Bril. En Toni Gili (manescal Sua) i en
Massanet eren pessimistes. Déu volgué que
plogués i els entrebancs s'alleujaren. No obs-
tant, exploraren varies finques amb possibi-
litats deslliuradores. L'Ajuntament aparca
la idea de compartir l'aigua en societat, de-
cidint tres perforacions a Na Caragol, dins
solars ,propis. Aqui En Pedro Moll, Sopa,
prengue les riendes tinguent en Massanet
informat hora per hora. Les noticies d'En
Sopa eren regulars; 3 0.000 litres hora era
la capacitat dels tres forats junts.

Pel març de 1976, es captaren les aigües
de Costa i Llobera i Plaça d'es Progrés.
L'enginyer Sr. Dameto, cunyat dels Jorda-
nes, fou el responsable dels pous i els sau-
rins, una companyia de Sa Pobla. L'amo En
Miguel de So Na Sopa assessorà En Massanet
sobre S'Hortet del Secretari i els escapulons
coLlindants.

Segons En Gabriel Massanet, als 50 metres
es captà l'aigua, però la perforadora arribà
fins als 92 metres. Les proves oficials con-
sistiren en treure aigua durant 72 hores se-
guides, amb un feliç resultat de 72.000 litres
hora, perquè la bomba no dava més abast.
Segons En Gabriel Massanet, Costa i Llobera
esta sobre un llac immens on hi recalen infi- .

nitats de venes aigualoses.
El cap d'Obres Públiques denuncià el des-

lliurament. En Massanet acompanyat per
Antoni Lliteras de S'Estelrica, visità el dele-
gat Sr. Miguel Angel Llauger i assumpte
conclòs. El delegat de Sanitat intentà el
tancament del pou de Costa i Llobera per()
En Massanet li etzibà: "Molt bé. Vostès posin
un pou nou i llavors tancarem el pou vell".
El que importa, és que, de moment, tenim
el liquid indispensable.

SALO DE BELLESA

ESTEL D'AUBA
Isabel Solano

Esteticista titulada

Carrer Joan XXIII, 19-ler - Tel. 56 29 50
ARTA (Mallorca)

Maquillatges
Neteja de cutis
Depilacions
Tractaments facials i corporals
Tractaments anticelulftics
Drenatge linfAtic.
DEPILACIO ELECTRICA.



BRUNET

LLUTS FERRER, pivot del SANINETAL

FUTBOL
ARTA 2
	

Pto POLLENCA O
ARTA 1
	

MAGAN()VA 2
Comentari:

Sembla que podem dir
que 1 'Artà els dos darrers
partits ha anat a mês,
malgrat perdèssim contra el
líder Maganova.

Contra el Pto. Pollenca
el partit no fou brillant ni
molt manco. Es va gunayar
perquè els adversaris foren
poc enemics i no varen po-
der marcar cap gol i els
artanencs en marcaren dos.

El passat diumenge va
ser molt diferent, els lo-
cals jugaren amb ganes de
guanyar i quasi ho varen
aconseguir, però la sort la
tengueren d'esquena i a
mês l'adversari de torn no
era manco, per qualque co-
sa encapçala la classifica-
ció.

G.B.

Aixfmateix al principi
del partit ja tingué l'Artà
dues ocasions clares de po-
sar-se davant en el marca-
dor, però no aconseguiren
diana, i st ho va fer el
Maganova que no va perdo-
nar un rebot de la nostra
defensa. L'ArtA va empa-
tar, però altra volta els
forans aconseguiren la vic-
tòria marcant un altre gol.

Amb tot i amb això, els
afeccionats sortiren confor-
mats, ja que no satisfets,
però conscients d'haver
presenciat un bon partit.
Esperem que el proper diu-
menge es pugui dur qual-
que positiu amb la visita
al camp de La Unió

SE OFRECE TRABAJO
TEMPORADA TURÍSTICA

PARA FOTOGRAFIA
EN

CALA RATJADA
CALA MILLOR
PORTO CRISTO
CAN PICAFORT

ALCUDIA I S'ILLOT

Informes: Sr. Jaime
Teléfono 82 01 52
De 19 a 20 horas.

OPTICA	 ARTA

NECESITA

APRENDIZ
(varón)

de 16 a 20 años
para taller

Carrer Ciutat, (esquina
Costa i Llobera)
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S rvis
UN DESCONCERTAT SAIVIMETAL NO POT

IIMB EL MOL1NAR
No va afrontar amb exit el SANIMETAL les semifinals. Quan pareixia que havia fet el

més dificil, eliminant el primer de 1 altre grup, va esser el segon d'aquest altre grup el
que el va eliminar, demostrant així que la lògica tampoc no existeix dins el Bàsquet.

BASQUET SENIOR MASCULí

MOLINAR 62
SANIMETAL 42

Probrfssima impressió la
que va causar el SANI-
METAL en aquest partit. Si
bé els primers minuts el
marcador registrava un
26-8 a favor dels palme-
sans, els artanencs reac-
cionaren i s'arribaren a
col.locar fins a dos punts,
però res mes.

De l'arbitratge val més
no parlar-ne, i encara que
ajudaren en tot moment als
locals, no varen esser la
principal causa de la der-
rota.

Però el mês trist d'a-
quest partit, encara més
que a derrota, és que en
cap moment no es va donar
la sensació de jugar en
conjunt.

SANIMETAL 42
MOLINAR 43

Davant la seva afecció
havia de donar una imatge
distinta de la del diumenge
d'abans. I ho va fer, mi-
Uorant en molts d'aspec-
tes.

A aquest partit si que
bona part de culpa la
tengueren els arbitres (el
pitjor arbitratge de la
temporada), però també si
el SAN1METAL hagués jugat
amb un poc més de seny,
la victòria hauria quedat
a Artà.

BASQUET SENIOR FEMEN1

Cap partit no ha jugat
1 ESPORTS JUMA en aquestes
dues darreres setmanes.
Espera a veure com van
les eliminatòries, per saber
amb quin , equip s'haurà
d'enfrontar.

La il.lusions per arribar a la gran final es vengueren a baix, pera, no es hora de des-
motivar-se i el millor és posar-hi el millor de cada un per lluitar amb garanties per a la
tercera posició. El rival serà el perdedor de l'aliminateria JOAN CAPO - GESA ALCUDIA. Espe-
rem que sigui quin sigui, el SANIMETAL pugui tornar a donar alegries a la seva afecció.
D'altra banda, també desitjar el millor a 1 - ESPORTS JUMA en la seva respectiva eliminatòria.



NOU LLIBRE
DE GORI MATEU

Tenim a les nostres mans
el nou llibre escrit pel nos-
tre amic i col.laborador de
Bellpuig Gori Mateu. El seu
titol BROTES DE TERNU-
RA. No l'hem llegit encara,
però si que podem avançar
que resta dins la linea que
tant el caracteritza: cercar
l'alegria del viure en les pe-
tites coses de cada dia. Al
llarg de 373 pàgines ens ofe-
reix un centenar de llargues
reflexions encapçalades per
la cita d'algun autor impor-
tant i que, suposam, dóna
peu al comentari.

Des de la nostra revista
volem agrair una vegada
més a Gori Mateu el que
ens ofereixi els seus pensa-
ments que de segur han de
fer bé a molta gent.

NOTICIES PARROQUIA

DIADA A L'ERMITA
Altra vegada el dia 1 de

maig sera un dia de germa-
nor dels artanencs a Ia nos-
tra ermita de Betlem.

Organitzat pels infants
de Catequesi 1 pels joves
de la Comuna, celebrarem
aquesta Diada on no hi man-
caran la celebració de l'Eu-
caristia, la festa i les para-
dotes de la fira. També hi
haurà begudes i cafe per
a tots. Els beneficis seran
per a les activitats de cate-
cluesi dels nostres infants
i joves. Aix, ide), proLurau
no venir butxaques buides.

La concentració serà a
les 9 del mati a la Plaça
de l'Ajuntament des d'on
partirem a peu tots els qui
puguem. Devers les 12 a
l'explanda de darrera l'ermi-
ta celebrarem l'Eucaristia
i acte seguit s'obrirà la fira
de jocs i sorpreses.

També cal dir que els in-
fants de Catequesi i joves
de la Comuna pujaran a peu
el dia abans acampant al
voltant de l'ermita per així
tenir més temps per a pre-
parar les diverses activitats.

Esperam que sigui un dia
per a fer poble.
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onEwC11.1a6oració

Gemecs i Sospirs 3
per Gregori Mateu

Feliços sereu els
disminuits .

* Si sabeu acceptar la vostra realitat i no vos amagau
per la vostra situació, encara que sovint sigui comple-
xa i ben difícil...
La vostra persona estará per damunt les circumstancies
físiques o mentals.

* Si no vos queixau de la vostra situació ni donau la
culpa a ningú del vostre estat, ni anau pertot arreu
malarnt la vostra sort...
Veureu com florira un cel de somriure a casa vostra.

* Si preniu consciència de que la vostra persona val per
el seu rostre interior pel seu esforç, per la lluita dià-
ria per arribar enfora, per les ganes de caminar i en-
llestir noves tasques...
Si ho feis així, la vostra vida tendrá sempre un sentit
positiu.

* Si enmig de la fosca del sofriment i dels sotracs de la
dificultat sabeu caminar i anar endavant cercant de
debe* la realització personal i la satisfacció de la vos-
tra vocació humana...
Ja no sereu mai un estorbo ni un motiu de llàstima.

* Si intentau valer-vos de vosaltres mateixos i procurau
fer les coses sense queixes ni 11.4stimes; si vos confor-
mau amb les vostres possibilitats sense esglais ni ne-
guits
La vostra vida será sempre lluminosa i alegre.

* Si creis amb les vostres possibilitats i no estau empe-
gueits de les vostres limitacions; si sense complexes
donau el màxim de les vostres possibilitats humanes i
espirituals
Sereu un miracle constant i un bon exemple pels que
sempre es creuen superiors.

* Si no cercau privilegis i voleu que vos tractin d'una
manera normal i senzilla; si valorau les qiialitats que
Déu ha depositat dins vosaltres mateixos; si sabeu con-
seguir allò que vos proposau encara que vos costi
molt...
Sereu sers privilegiats enmig d'un món de mediocritat.

* Si, per damunt de tares i neguits d'una vida un xic
trista, sabeu mirar amunt i confiau que hi ha un Déu
que vos espera amb els braços oberts i l'estimació sem-
pre a punt ...
Superareu les miseries humanes i sabreu que hi ha mós
enllà un cel de somriures i una llumanera de felicitat.

* Si mirau ben arreu els sofriments de Jesus i compreneu
la seva entrega als demés; si sabeu llegir el missatge
del patiment evangelic; si escoltau la remor de la bona
noticia d'una felicitat sense mida...
El vostre camf estarà sempre illuminat i molt ben
obert.



sol.licitat el video. Canals
d'arreu del món, mantenen
negociacions i estirades d'o-
rella per fer-se amb l'ex-
clussiva. L'impacte ha estat
frontal, sobretot a Moscú.
Els russos de la "Enperes-
ronca" es fan creus del que
veren a la Plaça Nova i ara
tenen el greu problema de
dotar les Soyuz espacials
amb persianes, perque, així,
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"- AMANTISSIMS GERMANS

germanes d'aquest estimat
palde d'Artà".
Aixi començava els sermons
un quaresmer de Sant Felip
Neri l'any quaranta. Entre
nosaltres i mig de conillet
amagat, li dèiem el Pare
Foc. Envirmava cada flama-
rada fogassera, que hagués
pogut abastir i coure totes
les sitges i forns de calç
del terme. Si avui revisco-
làs, segur que entrunyellaria
la troca sermonera, més
o manco així: -"Apuradis-
sims germans i germanes
d'aquesta rarissima vila ar-
tanenca. Actualment, no
hi ha altre foc que el politic.
Amb Banya Arrufat ha per-
duda l'eima i el caminar.
Les calderes erebines són
simples maridets al costat
de les llengotades politiques
que els dracs de per devers
Son Paguis s'adrecen sense
necessitat de correus. Age-
nollemnos i demanem la
gracia del Sant Pujol, perquè

als comuners del
Real Comú i véngui a bé
dar-los un poc de seny d'a-
mistança. Per a ells, 268
milions de pressupost, és
una propineta de bacina.
Per tant, mare misericordio-
sa, dignau-vos donar a ca-
dascun dels vostres súbdits
artanencs... un assessor d'i-
matge capaç de treure Ilus-
tre a una pedra tosca. A-
mén".

QUI TAMBE CONVENDRIA
que fés una passada per a-
quests entorns seria En Sig-
mund Freud. N'hi donaré
jo d'Eros i roperos. I a aquell
bergant que glossava la vir-
tut d'en Tanatos moneia-
tos quatre cèntims del ma-
teix. En temps no massa
llunyans, rúnica declaració
que es feia, era quan un gui-
pava una famella per entor-
torar-la o, pel contrari, po-

el dogal del matrimo-
ni:- A l'actual correntia, tot-
hom declara. La gent té fri-
ssança de declarar, amb l'a-
greujament de no declarar-
se a una bergantella, sinó

a una senyora coventa i mal
garbada, que obeeix al nom
baptismal de Madò Hisenda
escurabutxaques i racons,
marquesa del marquesat
llamps i pestes. Títol nobili-
ari adquirit i expedit pel
centre econòmic de càlculs
renals i hepàtics z mitjançant
el bisturí electronic de cre-
dit, dins la nova especialitat
d'obrir carteres sense es-
quinçar-les ni posteriors
cica trit zacions.

EN JAUME BIDIGOS ja té
enllestit el talonet per pagar
l'actuació de tots els parti-
cipants al programa televi-
siu "El Trast". Segons noves
de darrera hora, mês de cent
cadenes de televisió han

els astronautes podran veure
sense esser vists. En canvi,
a Tokio, una vegada resolt
el cas Recruit, pensen envi-
ar, per paquet postal desin-
tegrable, un exercit de bar-
remers sota intercanvi se-
minal dels residus de Son
Amagridor. Es veu que des-
coneixen la fórmula allan-
guidora. No plourà de tal
xisclet. Consultades les
fonts de General Riera, els
pocs que poden bestreure

adquirir "El Trast" són els
Estats Desunits, bilateral-
ment amb el principat de
Na Pericona.

endevinetes
d'En Pere Xim

Té molta de manya
és mala d'agafar
abunda dins Artà.
Neda i sap volar,
sinó la fan capturar
mos menjarà la ganya

Solució n 9 anterior:

Un empelt




