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LA PLUJA DESBARATA LA FESTA

UN RAIG D'ARTANENCS
Una manera de conèixer Mallorca sumari

* ARTA I ELS ARTANENCS

* DIADA A L'ERMITA

* NOTICIAR!

* XERRIM-XERRAM

* ECOS

* ESPORTS.

* DE LA COLONIA.



Futbol: Artà - Ferriolense

Campionat de lliga la Preferent

Camp de Ses Pesqueres14

Prevencio Abus de l'Alcohol

Presentació de la Campanya  
Biblioteca " Na Batlessa17

6 '7

DIES	 I Teatre i Fi de Festa

Alumes de san Bonaventura
Saló Actes Convent

DIUMENGE Teatre: Streaps
Ex Membres de Dagoll Dagom	

Teatre Municipal Manacor14 91:30

DILLUNS Teatre: " Leyendas

15
Irene i Julia Gutierrez Caba

Teatre Municipal Manacor 21:30

20:00

DIMEC RES

20:00

DIUMENGE

17:45

Programa de prevenc o de l'abús de l'alcohol.]
COMARCA DE LIEVANT

Teniu aquest
PROBLEMA?

Itotrn.1 a is Sr: e£ Socias, >lees Ajuntaments de .

ARTA:
C/ Ciutat, sin.

Casa de Cultura: Na Batlessa
Tel. 57 80 57
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TEATRE MUNICIPAL	 MANACOR

• Acusados • 6 20:00 / 22:00 7 16:00/18:00/20:00

" Un Lugar LLamado Milagro " 11 21:30

" Tiburón: La Venganza • 13 18:00/20:00/22:00

" El Secreto de la Piramide • 16 21:30

" Top Gun " 17 21:30

" Baby tu Vales Mucho • 18 21:30

" El Chico de Oro • 19 21:30

" Los Fantasmas Atacan al Jefe" 20 22:00 21 16:00/18:00/20:00

1•1■•••••

	iriallor.	 1111
G.A.T. 820

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

CALA MILLOR
—

Carretera Cala Agulla, 17  

CHARTER PRIMAVERA 89

relex 69565
FAX: 586470

VGOR E	 Tels. (971) 564017 - 564300
CALA RATJADA

GRAN OFERTA PARA ESTUDIANTES

MADRID 6.500Pts ALICANTE 5.000Pts CANARIAS 27.460 Pis.

SANTIAGO 13.000Pts GRANADA 9.900Pts MADRID 21.935 Pts.

CANARIAS 19.000Pts SEVILLA 10.900Pts GALICIA 28.800 Pis.

BARCELONA 3.500Pts MARRUECOS 38.125 Pts



Normalitzar anormalitat

No cal tenir gaire dots d'endevinaire per
pronosticar que la dinâmica del que s'està
convertint en una guerra de l'idioma arribi

pres a la seva fi. D'ença que el segon canal

de TVE començà a emetre's en català han
estat moltes les polémiques suscitades i
moltes les postures adoptades en front de
la problemAtica lingiiistica que patim a les

Hies. La situació, cada cop més tensa, havia
d'arribar més prest o més tard a un extrem
o l'altre. L'atemptat contra les
instal.lacions del centre repetidor de TV3-
Voltor S.A.- ha suposat un punt i apart del
que fins ara havia estat una batalla dialècti-
ca. Que ens privAssin del dret de comptar
amb els mitjans de comunicació en la nostra
llengua suposava, a més, un atemptat contra
la integritat i dignitat del poble mallorquí.
Que els autors, indesitjables autors, del fet
fossin un o altres tant se val, al cap i a la
fi això només respon a una actitud de rabio-
sa intolerància.

El que si ens hauria de preocupar és que
hagin d'esser institucions de caràcter privat
de fora de les illes i col.lectius i entitats
desinterassades el que fomentin i promoguin
la normalització de la llengua catalana. En
tot això hi ha responsables morals. S'ha
d'exigir-i des d'aqui BELLPUIG ho fa- a les
institucions autonòmiques i a l'administració
de l'Estat que promoguin d'una vegada per
totes la normalització amb totes les seves
conseqüències, de l'Cis oficial del català. La
gestió duita a terme fins ara pel que fa a
la Llei de Normalització Lingüística no ha
estat més que una gestic') d'incompliments
i marginació quotidians. L'adminisiració és
la primera que encara roman fora normalit-
zar: la retolació està en castellà, no es té
en compte el coneixament del català a l'hora
de seleccionar el personal etc. Aquesta si-
tuació comporta també la desnormalitzaci6
de la llengua catalana a la televisió i a
altres mitjans de comunicació, a les escoles,

al treball i al carrer, i si qualque vegada
s'intenta demostrar el contrari es cau en
el més ridícul dels foralismes, la qual cosa
demostra una ineptitut vergonyosa a l'hora
d'enfrontar la situació.

No podem ignorar per més temps la nos-
tra llengua, i molt menys contribuir a una
dialèctica que arribi a posar en dubte la con-
vivência entre els ciutadans d'un poble com
el nostre.

Això supossaria caure en un parany in-ever-
sible. La qüestió no és imposar el nostre
idioma sinó que a Mallorca, els mallorquins
poguem viure en la nostra llengua i ens ho
deixin fer. Tota agressió contra la llengua
ens afecta en tant que som els seus parlants.
Si la història d'un poble té en la seva llengua
el principal símbol de la seva identitat cal
exigirne el seu ús normal. Enfront d'aques-
tes mancances,i enfront d'agressions com
les que sovint sofrim els que volem parlar
en català cal una reacció ferma: exigir el
català com a llengua i com a dret amb tot
el que això suposa.
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iloliciari

CONCERT

El diumenge dia 23 d'abril es va celebrar el concert de
primavera al- convent dels Franciscans, a càrrec de la banda
municipal.

El programa fou excel.lentment interpretat en totes i cada
una de les obres i Ilargament aplaudides per un nombrós grup
de bons aficionats a la música, que es donaren cita a dit ac-
te.

TEATRE PER A LA TER-
CERA EDAT.
El passat dissabte dia 29

d'abril va tenir lloc una re-
presentació teatral a carrec
del grup "S'Aigua Dolça",
que escenifica Tobra "Em-
bulls de consogres". Aquest
acte s'inclou dins el pro-
grama de la tercera edat
que el Servei Municipal
d'Acció Social duu a terme
amb la col.laboració de l'In-
serso, i que té com a objec-
tiu incentivar les activitats
de caire socio-cultural entre
les persones majors del mu-

fomentar la partici-
pacio dins la vida ciutadana
de les persones amb més
dificultats, com puguin esser
els de la residencia, per evi-
tar qualsevol tipus de mar-
ginació. A mes s'ha duit
a terme una serie d'activi-
tats, com conferêncies, ex-
posicions de ganxet, cursets
d'artesania i gimnàstica per
a la tercera edat, essent
aquesta darrera una de les
que mês acceptació i mês
participació ha tingut. Dos
cops per setmana, amb un
monitor especialitzat i l'as-
sesorement del metge, els
nostres padrins realitzen
una intensa activitat espor-

EL MAL TEMPS RETRASSA LA TAPADA DE CLOTS
Tots els carrers del casc

urbà i mês de 40 km. de ca-
mins es deixaran en
condicions abans de l'estiu.

Les obres previstes per
l'Ajuntament de cara a eli-
minar els clots, tant dels
carrers com dels camins
municipals, que s'han inicia-
des fa pocs dies han hagut
d'esser interrompudes a cau-
sa de les plujes, que impos-
sibiliten aquests tipus de
feina. El regidor d'obres de
l'Ajuntament ens ha inf or-
mat que l'humitat no deixar
aferrar l'asfalt, i que s'haurà
d'esperar a que el terreny
s'aixugui; tam-bé ens ha ex-
plicat que el pla previst per
aquesta feina inclou un re-
pas complet a tots els car-
rers del casc urbà d'Artà
i la Colónia i a la xarxa de
camins veïnals que depenen
de l'Ajuntament, per ara
ja s'han arreglat mes de la
meitat dels carrers d'Artà,
i malgrat els contratemps
s'espera que abans de l'estiu
s'hagi realitzat en la seva
totalitat.   

Els clots de la vila es van tapant



TROBADA DE "QUINTOS"

El passat dia 30 d'abril es varen reunir els "quintos" del
56 en número de 21 per a celebrar la seva trobada anual i
que enguany va ser jala que fa cinc.

El lloc va ser el restaurant "El Cruce" on davant una bona
paella recordaren temps de joventut.

EDICIO D'UN LLIBRE D'HISTORIETES
Amb consonancia amb les activitats que s'estan celebrant

amb motiu del dia del llibre s'acaba d'editar el llibre "El cò-
mic a les escoles del llevant de Mallorca". En ell es recullen
una selecció de 50 historietes realitzades durant el curs pas-
sat pels alumnes de les escoles d'EGB d'Arta, Capdepera,
Sant Llorenç i Son Servera. L'edició esta patrocinada pels
ajuntaments dels pobles esmentats i l'organització i coor-
dinació va esser cosa dels Serveis Municipals d'Orientació
Educativa.

Potenciar la creativitat i la iniciativa dels nostres -nins
és sempre una tasca que s'ha d'animar i aplaudir. Molt més
quan els resultats són d'una originalitat i frescura com els
aconseguits aquesta vegada.
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HIPICA

TROBADA AL BARBACOA

El dia 16 d'abril "Arta Ba-
ila i canta" va celebrar la
seva trobada anual de socis
al Barbacoa d'Artà.

Com ja és habitual hi ha-
gué torrada i després mostra
de ball i de l'escola. També

El ,passat dia 2,1 d'abril
tingue lloc l'elecció de nou
president del Club Hípic
d'Artà.

L'elegit fou en Bernat Es-
canellas Liinàs, mecànic
i propietari de la delegació
a Arta de la casa Ford.

Més de 30 socis assistiren
a la reunió al Bar Joan, on
en Bernat va fer una breu
exposició dels motius que
l'havien impulsat a presen-
tar-se a candidat com a pre-
sident. Malgrat no era un
técnic en el- tema, sí digué
que sentia una predilecció
per tot el que suposa l'hípi-
ca, ja que ell és propietari
de idos bonics exemplars.
Afegí que té molts projectes
per fomentar ranció als
cavalls i fer que en un futur
pròxim sia l'enveja de molts
altres Clubs. Tots els assis-
tents recolzaren la seva
candidatura (és ver que no
n'hi llagué d'altra) que al
final va ser acceptada per
unanimitat de tots els assis-
tents, quedant nombrat nou
president del Club Hípic
d'Artà.

Bellpuig va assistir a l'ac-
te i pensa mês envant fer
una extensa entrevista a
n'en Bernat.

es va llegir la memòria del
curs passat a carrec del
secretari, i seguidament
es va començar el -ball obert
per a tothom.

La vetlada va discórrer
dins un ambient d'alegria
i disbauxa i es feren vots
per tornar-ho celebrar l'any
qui vé.

CONFERENCIA SOBRE LA
POSADA DELS OLORS.

Al saló d'actes de la prò-
pia posada, avui conver-
tida en Residência per a
Persones Majors, i a càrrec
del vicari (ara rector) A.
Gili, féu una conferência
amb el titol de "La Posada
dels Olors, de casa Pairal,
a Residência de la Tercera
Edat." L'acte va tenir lloc
el passat diumenge 30
d'abril.

PREVENCIO DE L'AM:1S D'ALCOHOL A LA COMARCA
DE LLEVANT

El proper dia 17 de maig a les 20:00 h. tendrà lloc a Na
Batlessa la presentació d'un programa de prevenció de l'abús
d'alcohol.

El programa, organitzat pel Servei d'Assistência Social
amb la coLlaboracio del Grup d'Acció Social, pretén sensibi-
litzar a la població la problemàtica de l'alcoholisma.

Entre les activitats programades hi ha l'exhibició de pe1.11-
cules referides al tema ("El Borracho" "Dias de vino y
rosas") i el posterior comentari per part d'un expert.



"Un raig d'artanencs " dalt la muntanya del Racò

6 no 	  BELLPUIG 	  6 maig 1989

Des de fa uns quants anys, cada mes, abans a la façana del Centre Social i ara a les
barreres de Na Batlessa, apareix una pissarra convocant tots els interessats a anar a
un determinat lloc, d'excursió. La convocatòria esta firmada pel col.lectiu "Un raig
d'artenencs". "Un raig d'artanencs" amb el temps ha esdevingut quasi una institució dins
el poble, un col.lectiu 9ue s'ha guanyat el seu racó en el camp de les activitats destina-
des a omplir el temps d oci que es fan dins Arta.

BELLPUIG ha volgut apropar-se a aquest grup, saber un poc mês d'ell. Per això, res
millor que entrevistar-nos amb alguns dels seus integrants representatius. El text que
a continuació presentam és resultat d'una llarga agradable i del tot interessant xerrada
que varem tenir amb en Biel Esteva i la seva dona Joana Aina, n'Esperança Morei i en
Rafe! Nicolau i l'amo en TI3fol Medina.

Bellpuig: Qui hi ha darrera
"Un raig d'artanencs"?
Raig d'artanencs: A les ex-
cursions hi ve molta gent.
N'hi ha que vénen a unes
i a altres no. Van i vénen.
B.: D'on va sorgir la idea
de formar "Un raig d'arte-
nencs"?
Tõfol Medina: Per la meya
banda si hi ha que ,posar un
impulsor del grup, es apes-
ta senyora (fent referencia
a Esperança). Per a mi que
ha duit la bandera.
Biel Esteva: Sí, crec que
ella va esser l'embrió. La
primera que es va moure
va ésser ella.

B.: Quan va ésser això?
R.A.: Ara fa quatre anys.

La primera excursió que
férem va ésser a l'Atalaia
Freda.
B.: Quines f oren les inquie-
tuds que us empenyeren a
formar el grup?
Joana Aina: El caminar,
únicament. En Biel i jo aria-
vem a caminar pel nostre
compte. Un dia ens troba-
rem amb una gent a una ca-
sa i diguérem "si mateix
fa beneit que hagi de cami-
nar cadascú pel seu
compte..." però flavors jo
sé que un dia tu (es dirigeix
a Esperança) vares treure
un projecte amb en Pep An-
tom per aglutinar un poquet
el jovent...
Esperança: Si, amb en Pep
Antoni voliem donar un po-

quet de moviment als joves,
donarlos un poc d'impuls...
sense saber si els joves ne-
cessitaven impuls, no sé si
m'entens. En un principi en
vengueren molts de joves
a les excursions.
B.: Hi ha algú responsable,
que s'encarregui de l'orga-
nitzaci6 de les excursions?
B.E.: No, i és que aquest
és un grup totalment infor-
mal... Bé, de fet ens reunim
una vegada o dues a l'any
i programam les excursions
que s'han de fer durant l'any.
Per aquestes reunions s'avisa
a tots els que anam a les
excursions.
B.: Es a dir, que no hi ha
cap junta directiva...
B.E.: No
B.: Seguiu algun criteri a
l'hora d'elegir el lloc on
anar?
J.A.: Feim una excursió
dins el terme i una a de fora.
L'amo en Tòfol ens va dir
les excursions interessants
que farem a fora del
terme... i també les de de-
dins.
B.E.: A les de dedins, qui
també hi va donar bastant
de llum va ésser en Vicens
Pins.
B.: Aixi que l'amo en Teifol
és el guta, al manco a les
excursions de defora?
T.M.: En Tomeu Sinto, el
que reparteix el diari, em
va venir a cercar, a veure
si els podia acompanyar.
Jo li vaig dir que si m havien
de menester hi anava a qual-
sevol hora, a mi m'agrada.



"Un raig d'artanencs" a la Atalaia Moreia
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UNA MANERA DE CONÈIXER MALLORCA
Jo conec Mallorca, a la me-
va manera la conec pam
a pam. De les muntanyes
de mil metres en amunt he
estat a quasi totes... To-
mir, Massanella, Galat zó,
Teix i a moltes més de les
que ara no me'n record.
B.: Quina ha estat l'excursió
que us ha agradat més, de
totes les que heu fet fins
ara?
B.E.: A mi la de "La cova
de les bruixes" la darrera
que hem feta.
E.: A mi la de l'Atalaia fre-
da, la primera que vArem
fer.
B.E.: La de l'Atalaia freda
també ha estat de les que
m'han agradat. No sé si era
la novetat, el tenir coses
a mà i no haver-les vistes
mai. Llavors, als meus tants
d'anys, veure allò tan impre-
ssionant... Sé cert que els
que vénen de defora que-
den bocabadats.
J.A.: Llavors, a l'estiu so-
lem fer dues excursions
a la nit, amb la lluna plena.
La que enguany es fara sex-à
a 1' Atalaia Moreia. Veure
la sortida del sol des d'allà
es molt bell. Quan hi anam
partim a la nit i a la sortida
del sol es diu una missa.
E.: Una altre excursió que
feim a la nit, per l'estiu,
és la de la Font Salada. So-
lem partir de Cala Torta,
sopam i ens anam cap a la
Font Salada. Allà feim una
festeta (prenem un crema-
det, una enssaimada... ).
Després, quan surt el sol,
solem venir vorera vorera
mar una altra vegada cap
a Cala Torta.
J.A.: També vàrem fer una
excursió a la cova dels
Albardans on férem un
trempó, amb la lluna ple-
na, i llavors ens anàrem a
damunt les coves i després:
un bany, devers les tres o
les quatre de la matinada.
Va ésser una excursió molt
bona.

E.: A més està molt bé això
d'estar a dins el càrritx en
la nit. Són molt agradables
les excursions amb la lluna.
Ens encanten. A més, l'en-
cant d'anar durant la nit
és que pareix que no hi has
de veure, i sense piles hi
vous encara que no hi hagi
lluna plena.
B.: Teniu pensat on anireu
les pròximes excursions?
R.A.: A l'Atalaia Moreia.
La próxima a defora pot
ésser que sigui la del Teix.
Hi hem d'anar, perquè si
no ho feim ara llavors s'aca-
ba la temporada. Al juny
s'acaba la temporada. Al
dia primer de maig anam
a l'ermita, ens ajuntam amb
tot el poble. Crec que el
9ue es característic del grup
es que es informal, no hi
ha res d'estructuració. A
la pissarra posam: "A les
deu a la sala i qui hi es ve
i qui no, queda.
B.: Finalment, que dirieu
a la gent que llegirà aquesta
entrevista i que encara no
hi ha vengut mai?

J.A.: Home, que es perden
molt de no venir a les excur-
sions. Que hi ha molta her-
mosura pel món, si un es
deixa la peresa i envesteix.
B.E.: Que es molt bell sabo-
retjar la Natura amb com-
panys, es una cosa extraor-
dinaria. A més, vas creant
unes amistats que es trans-
formen en amistats profun-
des. Una altra cosa, es que
no hi ha edats. Tothom va
entremesclat, no es formen
grups.
Rafel: Es una manera de
fer una pausa en la vida nor-
mal, una manera de treure
les energies negatives i car-
regar-te d'energies positives
per tornar a seguir.
T.M.: Que s'animi la gent
que estimi la natura, està
obert a tothom.
B.E.: Això no ferma ningú,
això si ho volen provar va
a tast, i res més. Ni s'hi
han d'apuntar, ni han de pa-

S-1 ha perdurat el grup
es per la seva informalitat.

Joan Ginard Esteva

SALO DE BELLESA

ESTEL D'AUBA
Isabel Solano

Esteticista titulada

Carrer Joan XXIII, 19-1er - Tel. 56 Z9 50
ARTA (Mallorca)

Maquillatges
Neteja de cutis
Depilacions
Tractaments facials i corporals
Tractaments anticelulítics
Drenatge linfAtic.
DEPILACIO ELECTRICA.
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CREU ROJA.
Tal com estava anunciat,

el passat 22 d'Abril s'inaugu-
ra el local de la Creu
Roja, ubicat a la plaça,
al carrer Sant Lluc. A
l'acte de l'obertura hi
participa una bona represen-
tació del poble. El delegat,
Jaume Sansó Llull, digue
unes paraules destacant

EL MOLLET DEL CALO
IN tJTIL.

Es deplorable l'estat
en que es troba el mollet
del Caló. Aquest refugi
natural, ajudat pel espigó
era lloc d'amarrada per
les embarcacions que
en dies de temporal del
Nord es trobaven en perill.
Aui aquest petit moll
és inservible ja que els
temporals dels darrers
hiverns han acabat per
destruir el mur de contemp-
ció i les ones hi entren
directament. No sabem
a que pertoca prendre
les messions per tal que
es torni construir el mur
i així recobrar el mollet
la seva funció inicial.
Des d'aqui simplement
constatam la necessitat
de fer-ho per si les autori-
tats competents en volen
prender nota.

SENSE LLUM.
Això ja no és noticia,

per() és un fet que molesta.
Cada vegada que fa quatre
gotes o dos trons ens
quedam sense corrent
elèctrica per espai d'unes
guantes hores. La darrera
vegada fou dia 26 d'Abril;
varem estar tres hores
sense llum amb les molèsties
que aquest fet suposa.
¿Què passarà si un dia
fa una tormenta de bon
de veres?

l'obra que Creu Roja havia
desempenyat dins la Colônia
i oferint els seus serveis
tant als coloniers com
als visitants. Tot seguit
hi hagué un refresc al
que contribuí la gent
aportant coques i altres
dolços.

CONSTITUCIO DEL CON-
SELL PARROQUIAL

D'aquí a dia 21 de Maig
quedara constitult el primer
Consell Parroquial de la Co-
lônia. Estarà format pels
tres capellans de la parrò-
quia, una religiosa en repre-
sentació de les Germanes
de la Caritat, un represen-
tant dels Catequistes d'in-
fants i un representant del
Cor Parroquial; a més hi
haura dos membres elegits
per tota la comunitat parro-
quial.

Tota la comunitat parro-
quial rebrà diumenge dia
7 a les misses una papereta
per dur-se'n a caseva

'
 on

hi escriurà el nom de dues
persones i entregara el prò-
xim diumenge dia 14 després
de la missa. El diumenge
dia 21 es donara a conèixer
la composició del Consell
Parroquial.
TERRA ROJA.

No és la primera vegada
que plou terra roja. Aix6
succeeix cada pic que
puja una borrasca des
del Nord d'Africa, arrestant
polsim del desert; però
la darrera vegada -el
dia de Sant Marcva ser
de veure: plantes z teulades
i carrers, tot queda empasti-
ssat. Hi hagué qualque
madona que tenia la róba
estesa que .va haver de
fer bugada per segona
vegada. Aquest fenomen
fou objecte de comentari
a tot el poble.

ECOS
ABRIL

NACIMIENTOS 

Dia 3 de marzo.- Pedro Mestre

Gili, hijo de Pedro y de Cata-

lina. Cl Juan Alcover. I.

Día 2 de abril.- Antonio Serra

FerFagut. Hijo de Jerónimo y •

de Antonia Francisca. Cl Sorte- .

ta. 45.

Día 16. - Alicia Fullana Martín.

Hija de Jaime y de Isabel. Cl

San Pablo. 25.

MATRIMONIOS

Día 1 de abril. - Pedro Galmés

Puigrós con Antonia Galmés Ne-

bot. C/ Llambies, 55, 19 C de

Cala Bona.

Día 8. - Antonio Silva Jimenez

con Isabel Oinard Tous. Cl Par-

ras. 62.

OF_FLNCIONES

Día 7 de abril.- María Blanes

Sureda. 87 años. Colonia.

Día g. - Catalina Sureda Canta-

llops. 93 años. C/ Major. 46.

a) Serique.

Día 10. - Barbara Fuster Forte-

za. 77 años. C/ Pedra Plana,

19, al As d'oro.

Día 	 15. - Sebastian Messanet

Llabrés. 66 años. C/ Taulera,

24. a) Morell.

Día 20. - Antonio Torres Terras-

sa. 	 72 años.	 Residencia. 	 a)

Cirera.

Día 23. - Jaime Casellas Case-

llas. 91 años. Cl Major. 50.

a) Garameu.

Día 28. - Noria Oili Esteva.

80 ahos, a] de Son Fort g Nou.

Día 30. - Ceferina Brazo Pican.

83 años. C/ Figueral. 1.
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Malestar en el poble
pel continu canvi de metges a l'hospital
Un dels motius de queixa que es més fre-

qüent sentir per part dels malalts i assegu-
rats a la Seguretat Social en general, és el
provocat pel continu canvi de metge.

A Artà hi ha tres places de metge. Una
d'elles, la que va deixar vacant el- doctor
Corrales en jubilar-se, ha estat ocupada fins
ara per tres metges interins, amb un con-
tracte de 9 mesos. Si a aquest fet ii afe-
gim que el titular d'una altra plaga va fer
us d'una comissió de serveis i va esser subs-
tituit dos anys per la doctora Puig-
marti, podem afirmar que hi ha raons per
estar preocupats per tants canvis.

En opinió de molts metges de capçalera,
a l'hora de fer un primer diagnòstic encertat
a un pacient, els simptomes, exploracions
i interpretacions de les dades tècniques, etc.
influeixen tan sols en un 50%. L'altre 50%
depèn de la relació que metge i pacient es-
tableixen, de la confiança que pugui tenir
el pacient en el seu metge i de la coneixença
que aquest tengui tant del pacient com del
seu context personal i social. Tot aquest
aspecte de l'assistência medica queda molt
deteriorat pel tragí de metges que patim
en aquest poble. Per altra banda, aquesta
manca d'estabilitat impossibilita la formació
d'equips de treball, i, com tampoc no exis-
teix una base informàtica, ni tan sols uns
arxius dels historials medics de cada assegu-
rat, de cada malalt, la informació que cada
metge aconsegueix dels seus pacients es
perd perquè no es pot transmetre al prò-
xim metge.

Més encara, la motivació que pot tenir
un metge per fer una feina eventual a un

Hoc en el qual estarà 9 mesos, i després a-
déu, sempre serà distinta que la de qui va
conviure un llarg període a un mateix poble.

Les raons per la qual la Seguretat Social
té aquesta política de personal són vAries:

Per una banda, pareix que est à més pen-
dent de reduir les despeses que de donar un
bon servei, i sembla que, si no hi ha mas-
sa protestes, un dels seus objectius pot esser
suprimir la plaça que va deixar el doctor
Corrales. Entretant sempre tindrà menys
problemes amb un personal contractat, al
qual pot despatxar o no renovar el contrac-
te, que amb personal fix. Es això que els
empresaris anomenen flexibilització d.e plan-
tilles.

Per altra està pendent la reforma de la
xarxa primaria del sistema sanitari, tema
que ja hem tractat en el darrer número de
Bellpuig, i quan es crein els nous Centres
de Salut, l'INSALUD haurà de negociar amb
la seva plantilla laboral noves condicions
de treball, horari, sous, mobilitat geogràfi-
ca, etc. etc. , i no vol contreure nous com-
promisos amb més personal.

De tot l'anterior es pot deduir que els cri-
teris que maneja la direcció de l'INSALUD
són els de reduir despeses i res més, criteris
que poden pareixer le)gics si parlAssim d'una
empresa privada, pero no en el cas que ens
ocupa, un servei public fonamental.

Per ventura, estrènyer l'aixeta en els ser-
veis públics sigui per al govern PSOE una
bono forma d'aconseguir eI "giro social" del
que tant es parla des del 14 de desembre.
J.A.

SE NECESITAN
DOS APRENDICES

Y UN PEON 0 AYUDANTE

CARPINTERIA
HERMANOS LLITERAS

Travesía Sta. Margarita
Tel. 562266 - ARTA

TE VOSTE
OUALQUE PROPIETAT
- PER VENDRE?

Véngui al carrer Ciutat nú-
mero 36 d'ARTA i sense
compromís li explicarem
com li podem ajudar a tro-
bar el minor comprador al
minor preu.

IMMOBILIARIA CAÑADAS
Tel. 56 21 90

Pinturas - Cmalles - tacos
Nontajes Carpinteria

E. P.
PEDRO GINARD MATAMOROS

Cl. Henán Cortés. 3 - Tel. 562131 - ARTA (Mallorca)
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II.C artes al director

Sr. Director de "Bellpuig".
Com a vscriptor de la, revista li agrairia

que publicas a les seves pagines aquesta car-
ta, adreçada a Dn. Rafel" Umbert, Rector
de la Parroquia i col.laborador de la revista.

Temps enrera, al peu d'imprempta del
"Bellpuig", venia el nom 01 Director i la
propketat de la giblicacio: "Organo de la
Parroquia de la Transfiguracion" resava si
no m'equivoc. El demble actual del pgriodic
m'ha fet dubtar d'ambdues circumstancies,
i quan he volgut aclarir les coses m'he trobat
que el peu animprempta no diu res sobre el
particular.

Segyor rector, jo crec que deu una expli7
qacio als lectors. Mos digui, per favor., que
es el gve ha passat. Ha venut la parroquia
el periodiq? Ha cedij la publicado? En a-
quest suposit, qui es l'actual propietari?
'Contestar aquestes preguntes np es satisfer
merament una curiositat, perque, si no estic
mal informat, Bellpuig s'imprime4 amb mit-
fans materials de la P,arrQquig, i es finan cat
pel poble. Essent aiz, com es possible que
s'eptregui la direccio a un Consell de Redac-
cio partidari, portaveu d'un grup politic, tot
el respectable, que vulgui, pero que no repre-
senta a l'Esglesia ni a tot el poble?

L'Església en circumstancies normals ha
actuat sempre com a element estabilitzador
de la Societat. Els capellans no s'aturen de
predicar-nos la Pau. "La pau sigui amb vol-
troe, "donau-vos la pau", etc. etc. Per tot
aixo, no deixa d'esser al.luçinant, com se
diu ara ara, q4e des de les pagines de "Bell-
puig", un periodic de la Parroquia, es fassi
una guerra aferrissada contra uns determi-
nats sectors politics, del poble, rentant-sg
les maro la Direccio, amb l'excusa de que
"...nomes se responsabilitza de les secciogs
que li corresponen", tot reivindicqnt, pero,
el dret a tenir "els seus criteris politics, amb
els quals es seleccionen els escrits...", etc.

Sepyor Rgctor, denla la impressió de què
voste, que es un,sarit homo, s'O deixat afi-
car un gpl. Voste es un capella un poc pro-
gre, pero no crec que sigui 51els  que predi-
qupn el que no creuen. Ara te una bona oca-
sio de demostrw-ho. Tal volta seria conve-
nient que baixas de la trona des de la que
ens predica la pau i d'on contempla com els
seus feligresos es tiren els trastos pel cap,
i min de recobrar el control del periodic,
i si no por, deixi de publicar-lo, o el posi
a disposicio del Bisbe.

Palma, 27 d'abril de 1989
Miguel Esteva Sullà

AC LARIMENTS

Davant la carta que acabam de publicar
voldria aclarir i puntualitze - el següent:

1. Avui ja és normal que en moltes revis-
tes de la Premsa Forana -

únicament el Consell de Redacci i els col.-
laboradors de la revista, assumint aixi la
direccio un grup col.legiat.

2. La propietat del Bellpuig segueix essent
de la Parroquia, malgrat hagin desaparegut
del peu d'imprempta les paraules "Organo
de la Parroquia de la Transfiguración". La
publicacio que va néixer com a full parró--
quia' amb un contingut eminentment religios
ha passat a esser des de fa molt de temps
una revista que intenta reflexar el bategar
del poble, i on hi té un lloc especial d'expre-
ssió la parroquia, com també totes les insti-
tucions, grups i persones que ho desitgin.
Mantenir el ''nom" era simplement mantenir
una forma que no responia a la realitat.

3. La Parròquia pi ha venut ni ha cedit
Ia publicacio a ningu. Simplement: les revis-
tes s'han de redactar, s'han d'escriure i calen
idees i mans. Una revista no cau de l'aire
del cel. I resulta que hi ha gent que prefe-
reix criticar i jutjar a posar-hi les mans.
Seria molt aclaridor rellegir l'editorial que
es va publicar al numero 41 de la V época
(29 novembre 1986) on, amb el titol "Man-
quen feiners" llan5avem un SOS desesperat
als lectors i suscriptors per tal que ens aju-
dassin a poder seguir fent el miracle que
la revista aparegues quinzenalment. Els re-
sultats de la convocatoria foren ben pobres.
Darrerament un grup de persones joves i
inquietes s'oferiren per a portar endavant
el Bellpuig i ens donaren la ma que tants
altres ens havien negat. El risc que la revis-
ta manifestas unes determinades idees era
eviden. Però, calia acceptar, en principi,
l'oferiment.

4. Bellpuig s'autofinanga i, per tant, no
es publica amb mitjans materials de la Par-
ròquia.

5. La "guerra aferrisssada contra uns de-
terminats sectors politics del poble" neix
-em sembla- d'un article titulat "Es Caló:
no el toqueu" en qué es parlava de pressions
per a fer un camp de golf al Calo, article
que era presentat com a col.laboració amb
Ia firma d'un col.lectiu. En el degut moment
vaig manifestar el meu desacord amb la
forma d'expressar-se del col.lectiu, pero,
davant la decisió de la majoria del Consell
de Redacció de publicar-lo, vaig optár per-
qué el meu nom, al manco en aquell numero,
no figuras en la columna de Consell de Re-
daccio i passis a la columna de col.labora-
dors, ja que el meu demble no és el d'actuar
com inquisidor ni censor de la revista, pero
tampoc és el de callar o deixar de dir el que
pens.

6. Bellpuig sempre ha restat i restarà o-
bert a qualsevol opinió, aclariment, sugge-
riment o comentan que es vulgui expressar.
Bellputg sempre admetrà i agraira la coLla-
boraçio de totes les persones que amb dedi-
cacio i bona voluntat, vulguin aportar el seu
esforç i els seus sebres per tal que la revista
aparegui. El que no podem admetre es que
les cites no es transcriguin textualment.
Les paraules textuals publicades a l'editorial
del n2 6 (28 abril 1989) són aquestes: "Bell-
puig, encara que estigui obert a totes les
opinions, te els seus propis criteris periodis-
tics, socials i politics, en el més ampli sentit
del terme, amb els quals selecciona en cada
moment i com ho creu oportu respai dedicat
a cada col.laboració o opinió particular".
No sembla el mateix seleccionar els escrits
que seleccionar l'espai dedicat a cada col.la-
boració. La selecció dels escrits admet la
possiblitat de no publicar-los. La selecció
de l'espai simplement suposa reservar-se
el dret a col.locar l'opinió en el lloc que es
cregui mes adient.

7. Pens que l'Església mai -tant de bo que
sempre ho hágués fet aixi- s'ha de decantar
per cap opcio politica concreta, pero, si vol

(segueix plana 11)
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La tercera posició parei-
xia que ja era per al SANI -
METAL després de guanyar
dins la dificil pista del Fela-
nitx. Una victòria davant
els felanitxers a "Na Cara-
gol" ja ens assegurava
aquesta tercera posició. Pe-
re) el Joan Capó cie Felanitx
no va posar les coses fàcils
i es va imposar en el marca-
dor.

I l'Esports Juma, que juga
per a les posicions de 9 a
12, tampoc no va tenir mas-
sa sort en el seu desplaça-
ment a Palma, on va perdre
davant el Jovent.

BASQUET SENIOR MASCULI

JOAN CAPO	 47
SANIMETAL 48

Després d'un primer avan-
tatge de 0-12, els felanit-
xers reaccionaren i al des-
cans es va arribar amb el
marcador 29-23.

Al començament de la
segona part el SANIMETAL
va pitjar més en defensa
i va acabar per guanyar el
partit.

Encistelladors: Roser (8),
Carrió (4), Galán (8), Ferrer
(13), Vaquer II (15).

SANIMETAL 46
JOAN CAPO 60

Molt igualada la primera
part, la qual va acabar amb
empat a Z8. Però a la segona
els felanitxers varen fer
valer la seva major altura
i varen acabar guanyant de
14 punts.

Encistelladors: Muñoz (2),
Roser (8), Carrió (2,), Ferrer
(9), Vaquer I (4), Ginard (5),
Vaquer (16).

BASQUET SENIOR FEMEN1

JOVENT	 60
ESPORT JUMA	 51

Després d'un mes sense
jugar cap partit, diumenge
passat varen tornar a la
competició les artanenques,
en el partit jugat a Palma
davant el Jovent. Si bé du-
rant quasi tot el partit les
artanenques varen anar da-
vant en el marcador, en cap
moment no varen tenir un
desavantatge superior als
deu punts.

Encistelladors:	 Ginard,
M. Flaquer, M.A. Flaquer
()), Bauza, Nicolau, Infante
2), Lorenzo (4), Gelabert
18), Tous (21).

Aquest darrer diniecres
dia 3, el SANIMETAL havia
de jugar a Felanitx el partit
de desempat davant el Joan
Capó. Esperem que tornin
a guanyar dins la dificil pis-
ta felanitxera.

D'altra banda, denla diu-
menge l'ESPORTS JUMA
juga el seu patit de tornada
davant el Jovent. Perpassar
l'eliminatòria s'hauria de
guanyar de més de nou
punts. Esperem que l'afecció
acudeixi a "Na Caragol"
perquè, així, l'eliminatoria
sera menys insuperable.

ULTIMA HORA

EL SANIMETAL QUART
JOAN CAPO 59
SANIMETAL 50

FUTBOL

.11

LA UNION 3	 ARTA 2
ARTA O	 P. CRISTO 1

Comentari:
Dins el camp de La Unió

el partit va ser bastant nive-
Ilat i per pura mala sort no
es va aconseguir l'empat,
ja que eren els darrers mi-
nuts de joc quan ens marra-
ren el gol que suposava la
derrota.

I a Ses Pesqueres contra
el P. Cristo, tampoc es va
tenir el sant de cara. A la
primera part es varen dispo-
sar de poques ocasions de
gol per poder inaugurar el
marcador, tant uns com els
altres, anant al descans amb
l'empat inicial. A la segona
part l'Artà va sortir a resol-
dre el partit obrint linees
i creant ocasions, però fou
el Port el que al minut14
i en una sola ocasió, i potser
bé en fora de joc de dos da-
vanters, que sense oposició
de la defensa artanenca,
aconseguf el gol que els donà
la victoria.

L'Artà, al darrer quart
de joc -ja que dura mitja
hora el desconcert- si tingué
varies ocasions de empatar
i tal volta guanyar el partit,
per() la sort no la tingué per
aliada i les ocasions foren
desbaratades pel porter i
defensa adversari, que per
dues 'vegades varen treure
Ia pilota de la retx.a de me-
ta. El Port, malgrat la seva
victoria, no fou un equip
que demostràs la posició
que disfruta perquè a més
del gol, poca cosa més va
fer. Així i tot els dos punts
foren per a ells i l'Arta es
queda amb dos negatius més.

BELLPUIG

El Sanimetal no pot resoldre
I' eliminatória

(ve de la plana 101

encarnar-se en la realitat, tampoc mai podrà
desentendre's i quedar al marge d'un món
on la politica és una realitat que vertebra
la vida d'un pais, i, per això, l'Església sem-
pre estará exposada a rebre els esquits i les
conseqüêncies d'aquest mon politic i sovint
es veurà involucrada en unes o altres ten-
dêncies. Pens que l'Església haura d'anima:
els seus feels perquè cadascú, des la seva
opcio politica, transformi la realitat atra-
cánt-la cada vegada mes a l'objectiu de Je-
sus: el Regne de Déu, un món millor.

8. D. Miguel: jó que no som cap "sant ho-
rno" sinó mes be una persona amb moltes
mancances i defectes, som conscient de la
situacio i li promet que m'entrenaré per es-
ser un bon porter. No se si lo de capella pro-

gre és una gracia o un insult -caldria sebre
,ctué significa aix6 per a cada un. El que si
li assegur és que predic el que crec i crec
el que predic, lo qual no vol dir que faci tot
el que dic, però Ji assegur que em dolen les
situacions en que la gent es tira els trastos
pel cap en defensa d interessos oposats. No
se si recobraré el control del periodic que
-segons vostè- he perdut, però si puc asse-
gurar que m'esforçaré per tal que el Bellpuig
no desparegui, resti obert a tothom i sigui
el reflexe del bategar del poble. I, en tot
cas, el Bisbe, restara sempre informat i ell
sera qui, en cas extrem, decidesqui el que
s'hagi de fer amb la publicació.

Rafel Umbert Sureda
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Diada a l'ermita

I QUE NO ANAREU A
L'ERMITA? Vaja quina pas-
sada que mos va fer el dixós
temps. I just a l'hora del
dinar, per més "inri", quan
tothom cercava on fer el
jaç per posar migues i quan
els carins i el camp s'havien
de convertir en un restau-
rant ambulant, idò llavors
a Sta. Bárbara se li ocorre-
gué amollà quatre "coets",
1 l'encarregat de la pluja
amollar el grifo. I en vols
de corregudes de la gent
cercant un lloc on amagar
el cap i les senalletes amb
la menjua. Va ser com una
maledicció o un càstig, ja
que el temps de la missa,
ni gota! per-6 sí va fotre la
fira del capvespre ja que
molta gent enganxar el cot-
xe i cametes me valguen
cap a la vila.
Això no és just. Tothom es
prometia un feliç dia, i ho
pareixia el matí quan el prop
del milenar de persones do-
navem grAcies al sol per
acompanyarnos cap a 1 er-
mita. I en _parlar de mal
temps ningu té bromes.
Molts de cotxes serviren
de menjador i fins i tot quasi
l'Església es va veure ame-
naçada de convertir-se en
restaurant. I al cap d'una
hora tot va haver acabat
I el sol va tornar sortir i
quê ha estat no res. La festa
passada per aigua i el "nego-
ci" de la fira enorri. Alguns
renyaren el rector perquè
té un "jefe" al cel que sem-
bla no pensa com noltros
i no escolta les pregaries.
El primer de maig és sagrat
i ha de fer sol i no aigua.
Esperem que l'any qui ve
ho tenguin present els sants
encarregats del temps. Així
sia.
I PARLANT D'AIGUA, ja
ho diu el refrà: A l'abril ca-
da gota en val mil. I aquest
mes n'ha fetes moltes de
gotes. Més de 100 litres per
n12. han caigut dins la nostra
vila. Així que no es contenta
qui no vol. No ho va fer al
febrer, per() diuen que el
temps no vol quedar mai
enrera. Esperem que no se-
guesqui el mal temps perquè
arribarern a henre ðe,ret v_ 

Enguany el temps va ser
el principal protagonista
de la festa del primer de
Maig a l'Ermita.

Abans de les 9 del matí,
la gent ja començava a par-
tir a peu cap a l'ermita, a-
cornyanyada d'un sol esplen-
doros que feia suposar el
tenir un complet dia de pri-
mavera i per tant de disfrut
i de germanor.

Al garrover de son Morey
es va fer l'acostumada bere-
nada i devers les onze quasi
havien arribat a l'ermita
prop d'un milenar de perso-
nes entre a peu i també amb
molts de cotxes.

A les 12, es va celebrar
la missa, que per cert fou
massivament participada
per tothom, i molt viscuda
sobretot pels qui l'havien
preparada: els nostres al.lots

joves de la Comuna. Però
acabada la mateixa, comen-
ca el que havia d'ésser el
desbaratament de la festa,
un petit diluvi a l'hora de
que la gent començava a
cercar lloc on dinar va fer
que trastocàs les idees i
cercassin lloc on arraconar-
se. Molts ho feren dintre
el cotxe, on així com pogue-
• en, dinaren, però molts al-
tres retornaren al poble ve-
ient que la festa estava aca

Aixi va ser. Maldament
la pluja no va ser molta,
sí va ser suficient er fer

anar de capoll a tothom 1
sobretot a la festa del cap-
vespre que amb tanta il.lusió
s'havia preparada. "El món

• al revés' era el lema d'en-
guany a la diada i prou que
ho va ser. En lloc de sol.

aigua i la festa anorri.
No cal llamentacions

que contra el temps no
valen enfados ni males ca-
res. Sols ens queda dir i pre-
gar perquè 1 any qui ve el
sol ens acompanyi tot el
dia i puguem tots assaborir
aquest dia de germanor i
joia que organitza la nostra
catequesi.

endevinetes

d'En Pere Xim

Es data assenyalada
no la podem oblidar.
Per ella es va matar.
Ara l'han renovellada„
ha amainat l'arruixada
la tornen pulimentar.

CASA BOTELLA
GRAN OFERTA

EN
FRIGORÍFICOS

C/ Major, 34

ARTA

11.1

G.B.




