
L'Ajuntament està a punt de posar en
marxa diverses obres que canviaran nota-
blement les actuals vessants  d'aigües del
casc urbà del poble. Aix! es reduirà de ma-
nera important el risc que la Síquia cresqui
massa com ha passat en diverses ocasions.

El transport de l'ante-
na que es va portar
a la Tudosa, va tenir
problemes al pas pels
nostres carrers, prin-
cipalment al de Ciu-
tat, on els cotxes a-
parcats dificultaren
el pas, i també a l'in-
dret de la Residencia.
Pere després d'un petit
retard pogué proseguir
el seu cami i arribar
a desti.
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22 SANIMETALT-GESA ALCUDIA
COSTA CALVIA-ESPORTS J.
SA POBLA-SANIMETAL
ESPORT J.-JOVENT A29

Ai TEATRE: "Myotragus"
Grup LA IGUANA estrena
A Ses Paisses 21:00

213 TEATRE .• "Els Veinats...Veinadegehu (Cas Frares)

21 BUNYOLApA, Vetl.lada de
Ball de Pages i degustació
"Artà Balla i Canta"

29 ARTA - MARGARITENSE (Pre)ARTA - BT.R. LLULL 	 (Juv)
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TEATRE MUNICIPAL MANACOR

RECOMANAM. . •

Grup de Teatre " La Iguana
Al Poblat Talaiotic de Ses
Paisses. 4-11-89 21:00 h.

El Cinema de la Comarca
Agarralo Como Puedas 21 18 	 1	 20 	 1 22 	 h. 22 16 1 18 1 20	 h. 23 21:30 	 h.

Jacknife 26 21:30 	 h.

Cementerio Viviente 28 18 	 1	 20	 1 22 h. 29 16 1 18 1 20 	 h. 30 21:30

En Busca del Valle Encantado 31 18 	 1	 20	 h. 1 16 1 18 1 20	 h.
CINEMA JUVA CALA RAJADA

Arma Joven 20 22:30 21 20:45

Atraccion Diabolica 20 20:45 21 22:30

Los Bufalos de Durham 22 20:45

Salvaje' Kid 27 20:45 28 20:45

Cariño, 	 He encogido a los Niños 27 22:30 28 22:30 29 16:00122:30

Absolucion 29 20:45

Amor y Pasión 1 20:45

El Mensajero 1 22:30

CINEMA GOYA MANACOR

Karate Kid III 20 Nit 21 Tarda 	 i	 Nit 22 Tarda 	 i	 Nit 23 Nit

Cyborg 27 Nit 28 Tarda 	 i 	 Nit 29 Tarda 	 i 	 Nit 30 Nit

Baron Munchausen 1 Tarda 	 i	 Nit 2 Nit 4 Mati 5 Mati

Conexion Tequila 3 Nit 4 Tarda 	 1 	 Nit 5 Tarda 	 1	 Nit 6 Nit

&BE 1.1,PUI(;

REVISTA QUINZENAL
NQ 16 - 21 D'OCTUBRE 89.
REDACCIO
I ADMINISTRACIO:
C. Rafel Blanes, 10, 1-Q ARTA

Dipòsit legat: P.M. 57-1969

IMPRIMEIX:
Gràfiques Llevant
Cl Ciutat, 55. ARTA.

HAN COL.LABORAT A AQUEST NTJMERO:

C. Obrador, B. Tous, R. Umbert, G. Bisquerra, A. Picazo,

J. Adrian, P. Ginard, G. Mateu, R. Gómez.
ADMINISTRADOR:
G. Bisquerra (Tf. 562288). Col.laboren: C. Guerrero, M4 A.
Sureda.
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opinió

LA F. P. A ARTA
Parlar en forma ajustada a la realitat de

la situació de la Formació Professional a
Arta pot posar en dubte, en ima primera a-
proximacio, el significat de les dues prime-
res paraules subrallades, i qui sap si, fins
i tot, el de la tercera.

Es que tal volta el substantiu "formació"
s'ha convertit en "deformació", i l'adjectiu
"professional" en el seu contrari "antiprofes-
sional"?

No exactament. Pere! volem ,posar de ma-
nifest que la F.P. a Arta esta immersa en
circumstancies tais que impossibiliten la
dignitat de qualsevol ensenyament i que no
tan sols han de ser exposades, sinó que me-
reixen ser denunciades.

Passem a enumerar algunes d'aquestes
circumstancies, posat que, segons sembla,
a F.P. d'Artà no hi ha res de nuclear i tot
és circumstancial, provisional, accesori i
precari.
1.- Si començam per l'aspecte més material,
ens trobam amb un edifici en estat lamenta-
ble de ruina, segons s'ha pogut observar en
informacions grafiques d'aquesta mateixa
revista

'

 quan el curs passat part del trespol
del pis de d'alt va passar per ull i es va con-
fondre amb el sostre del pis d'abaix. La plan-
ta alta, per tant, va quedar inutilitzable,
que no inutilitzada, i , en conseqüência, ens
varem quedar de cop i volta sense gairebé
el 50% d'espai disponible. Restaren mails:
dues aules, la biblioteca, la sala de profes-
sors i la secretaria.

La sensació que això produeix és que es-
tam abandonats de la ma, si no de Déu (la
parròquia ens ha deixat dues sales que, mal-
grat fa bona intenció, no són aptes per a
Pactivitat  educativa), si de la ma deis ho-
mes.

Feia molts d'anys que es parlava de la ne-
cessitat d'un nou centre, que l'Ajuntament
havia cedit uns terrenys, etc. Pere) no ha
esta fins que la necessitat s'ha fet indefugi-
ble que els homes hi han pres part, fins ara
amb resultat més aviat negatiu pel que fa
el MEG i més aviat positiu pel que fa a l'A-
juntament.
2.- Un altra circumstancia: El personal no
docent.

Imaginau-vos compot funcionar un centre
d'EE.MM. que no te ni porter, ni conserge
ni administratiu. Si la dedicació d'aquests
professionals no són gratuites ni inútils, hem
de suposar, com aixT és, que la feina
haurien de fer aquests funcionaris inexis-
tents, la fan els existents. En detriment,
com es lògic, de la seva funció pròpia, que
és l'educativa.
3.- Pere> no tan sols és aquest el problema
del personal docent. N'hi ha un altre de tan
greu o més: La dispersió de matèriesa im-
partir que tenen la majoria dels professors
es tan gran, i de vegades absurda, que fa
molt dificil, si no la competencia teòrica,
si l'eficàcia practica de l'activitat educati-
va.

En resum: Els professors són, a més d'allò
que els correspon ser: Fotocopiadors, telefo-
nistes, conserges, porters, mossos d'encà-
rrecs, adminislratius...quan no han de fer
de fusters, de pintors o de ferrers, o d'elec-
tricistes. Es a dir, som una meravella.

Sabiem que un centre petit té inconveni-
ents, per() no sabiem que fossin tants i tan
grossos.
4.- Un altre circumstancial que hauria de
ser el subjecte de l'oració: L'alumnat. 'La
preparació amb quê arriben els alumnes al
centre és molt heterogènia. Hi ha molts d'a-
lumnes que han aconseguit el Graduat Esco-
lar. Però n'hi altres tants que no. D'aquests
últims, molts haurien de tenir la possibilitat
d'aconseguir el Graduat, encara que fos re-
petint a les escoles d'EGB (moltes de les
quals, justificadament o injustificadament,
no l'ofereixen). N'hi ha d'altres que, no es-
sent possible la seva permanência a EGB;

haurien de tenir una altra opció: Educacio
compensatòria, cursos d'acoIlida, etc. Bé,
doncs sembla que a Arta no hi ha tal opció.
Hi on van, aquests al.lots? A FP. Aleshores
FP ha d'assumir conscientment o inconsci-
ent, de grat o per força, una funció que no
és, certament, la seva. Qualcú en deu ser
responsable, d'això.

Tampoc no cal dir que aquesta hetereoge-
neitat de l'alumnat dificulta enormement
l'efectivitat i el rendiment educatius.
5.- Exigêncies de la REM, una altra circums-
tancia.

A més de les exigêncies futures que com-
portara la implantació plena de la reforma
educativa, per donar compliment a les quals
la Direcció Provincial vol que el nou edifici,
que ja hauria d'estar en construcció, estigui
unit al de BUP, n'hi ha unes altres que són
ja presents i que al nostre centre no pot as-
sumir, precisament perquê es tracta d'un
centre petit, amb pocs professors i, els pocs
que som, en dedicació acadêmica molt dis-
persa, tot això implicant més feina i més
esforç. Es tracta, bàsicament, de dues exi-
gències fonamentals en l'educació:
- La capacitació del professorat en les tuto-
ries i en l'orientació educativa dels alumnes.
- El perfeccionament indispensable del pro-
fessorat, per tenir un rendiment efectiu.

La situaci& com podeu comprovar perso-
nalment, no es gens afalagadora. L'esperan-
ça que canvii ja se'ns va acabant. Confiam
que el canvi arribi encara en temps d'epe-
rança, de cada vegada més, irreal i gratuita.

Que aquestes notes servesquin perquè ca-
dascú.els doni la importancia que li meres-
quin, i perquè en tregui les conclusions que
cregui pertinents.
L'equip directiu de la seed() de F.P. d'Artà.
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La "Campanya Nicaragua 89" ha estat un exit
El grup de coope rants

mallorquins que recapta
cabals per al "Projecte
d'extracció d'aigua per

El grup de cooperants ma-
llorquins que recapta cabals
per al "Projecte d'extracció
d'aigua [ier regar i ús domes-
tic" ja realitzat a la Coope-
rativa Agricola Sandinista
"Silvio Centeno", a Palaca-
giiina, va oferir divendres
passat una exposició de dia-
positives i una petita xerra-
da per informar del resultat
final del projecte, mostrar
el balanç d'ingressos i de
despesses i agrair pública-
ment l'ajuda rebuda de veins
d'Artà. Amb ells hi havia
també una professora del
mateix municipi que es tro-
ba de vacac ions, convidada
pel grup mallorqui i que a-
profità l'ocassió per agrair
personalment el nostre su-
port. La darrera carrega

Palacagiiina es una locali-
tat de 10.000 habitants si-
tuada a la província de Ma-
driz, al nord de Nicaragua,a
30 Km de la frontera amb
Honduras. Es ima zona
moltcastigada pels atacs
de "la contra", una guerra
que afortunadament es a
les acaballes.

A la Cooperativa "Silvio
Centeno" hi viuen actual-
ment 13 families dedicades
a feines agrícoles com el
cultiu d'arbres fruiters, pa-
tates,fesols i mais, i a la
ramaderia vacuna per a la
producció de llet. Es una
zona on l'aigua és un 136 es-
cas durant l'estació seca
i un perill per als cultius
riberencs a l'estació humida,
perque la crescuda del riu

Estelí sovint els arrasa. Per
als cultius de regadiu es fa
necessària l'excavació de
pous i l'extracció, canalitza-
ció i depósit d'aigua.

En l'actual economia de
guerra i amb el bloqueig
comercial imposat pels EE.-
UU. és impossible tirar en-
davant qualsevol projecte
de mecanització dels siste-
mes de producció en una
comunitat agrícola de sub-
sistencia. Per a les persones
que pateixen aquesta situa-
ció la solidaritat internacio-
nal es una de les poques pos-
sibilitats de millorar les se-
ves condicions de vida.

Aixf ho va entendre aquest
grup de cooperants que, un
poc a la seva manera, orga-
nitza la "Campanya Nicara-

gua 89" per finançar el pro-
jecte ara realitzat i que ha
consistit en la construcció
d'un pou de cinc metres de
profunditat, a 20 d'aliada
de desnivell sobre el Hit del
riu, protegit de les crescu-
des. El pou té un cabal de
20.000 Its/h. Des del pou,
una canonada porta l'aigua
-elevada per una bomba-
fins a un petit aljub cobert

i a un safareig situat 40me-
tres sobre el pou, salvant
un coster. L'aigua de l'aljub,
mês neta, s'utilitzarà per
a ús domestic, i la del safa-
reig per regar unes 50 hec-
tareas. L'aigua es distribueix
per gravetat des dels dos
depdsits.

La iniciativa va sortir de
la primera visita d'un grup
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easa.

Bons d'atut 	

"baratillos" 	

Aportacions d'entitats:

254.000 R

133.000

Ajuntant 	d'Arta 25.000

t'arruquia 	 d'Arta 	 25.000

Junta 	 Llar 34 	 edat 	 kFelanitxt 	 10.000

Aportacions particulars 	 15.000 •

Total 	 Iligfeó0 	 462.000 R

Deaneries

bomba extractora 	i al 1lua 	 185.000 R

uanonadA de pollote 	 0-Atu no 	 162.000

Accessoris de candlitza,l, 13.170

Ciment 	 i canonada metàl.lica 	 36.000

,iestlons i 	transpurt	 port de barceiuna 	 29.000

Edicto de bow, d'alut 	 10.000 •

Edicio de cartells iniormatius 	 3.500 •

Total	 de:-Ami.  	 438.670 A
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Mallorquins ajudant als "nicas" a l'instal.lació de la bomba d'aigua.

de mallorquins a la coopera-
tiva durant el mes de gener
passat. Les obres comença-
ren en el mes de maig amb
la construcció d'un pou. La
bomba i la conducció les
transportà el "Vaixell per
a la pau a Centreamerica"
que va sortir de Barcelona
el primer d'agost, mes en
que viatjà un altre grup que
s'encarregà de tot el sistema
de canalització i acabà tam-
136 els depósits. Actualment
la bomba marxa a diari i
els depdsits funcionen a ple-
na capacitat. Els cooperants
no dubten de qualificar el
projecte com un exit total.
Segons les seves paraules,
" no només per l'obra en si,
que ja és molt important,
sine) per l'efecte multiplica-
dor d'aquestes iniciatives,
que encoratgen tant a altres
pobles de Nicaragua com
a la gent que des d'aqui, en
veure els fruits concrets
de la solidaritat s'anima a
donar una me. El seu proper
objectiu és edificar una es-
cola petita de dues aules
a l'assentament de "La Pla-
zuela", també en el municipi
de Palacagiiina. Julen
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EDUCACI6 D'ADULTS

ARTA 89-90

CURSOS INEIVI

ARTESANIA
• Aprenentatge de lectura i escriptura

• Gradual Escolar • Català

• Macramé
• Llatra
• Ceramica

rinformact6 I inscripció
a Na Batlessa

(Biblioteca Municipal)

Cada dia de 1530 a 20 hs,
De dia 9 d'octubre fins
el dia 3 de novembre

Teléton 5780 57

col.laboren

ANNTAMENT
MEC
INEM
ICE
OBRA CULTURAL BALEARL

Pinturas - Cmolles - tacas
1115nIajcs Carpintería

E. P.
PEDRO GIN ARD MATAMOROS

Cl. Henán Cortes. 3 - Tel. 562131 - ARTA (Mallorca)

GERALD VINCENT
Escola d'idiomes

* Angles, Alemany.
* Spanish, Catalan (FOREIGNERS)

* Recuperació i reforç EGB, BUP, COU

* Preparació Examens Cambridge.

Plaça Conqueridor, 11 - ARTA

INSTAL.LACIONS

1'1'1 s c dr--• "vs qu'o

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

ARTA	 (Mallorca)

_	 41111a
G.A.T. 820 Telex 69565 VGOR E

Calle Binicanella 12- Tels. 585515/52
CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla 17
Tels. 564017-564300- CALA RATJADA

Venta de billetes de avión y barco
Nacionales e Internacionales

Excursiones programadas, etc.
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CURSOS PER ADULTS

Un any més l'Aiuntament d'Artà continua
amb el programa d'educació d'adults.

Aquest programa intenta cobrir els
interessos de totes aquelles persones que
volen no tan sols millorar la seva formació
sinó també ocupar el seu temps llitu-e
en activitats lúdiques que s'els hi proporcio-
na al poder participar en tasques artesanais
pròpies de la seva cultura al mateix temps
que se possibilita una relació social amb
altre gent que comparteix les mateixes
inquietuts i això creim que és molt impor-
tant.

Aquest programa té previst, inicialment,
abarcar els següents cursets:

-Aprenentatge de lectura i escriptura.

-Graduat Escolar.

-Cursos ocupacionals de l'Inem (Alemany,
Cuina, Informàtica).

-Cursos d'artesania.

-Cursos de Català.

Vos informam que el termini de preins-
cripció acaba el dia 30 d'octubre. Per
tal fi podeu passar per Na Batlessa (Biblio-
teca Municipal) de les 15,30 fins a les
20 hores. Telf. 578057.
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Magnífic escenari montat per
les Testes de Sant Salvador, amb

Avui dissabte a les 20,30
hores tindrà lloc a la Plaga
Nova la gran bunyolada que
cada any ens ofereix l'agru-
pació "Artà balla i canta".
La direcció de dita agrupa-
ció convida a tothom a par-

ESTAT SANITARI

Ens alegram del feliç re-
sultat pos-operatori que
gaudeix el nostre company
Jeroni Fito Cantó.

En Jeroni, que fou operat
de pròstata a la Policlínica
Miramar de Palma, abando-
nà la cambra del dolar- el
dissabte dia 14. Li desftjam
una convalescência plena
d'avançaments vers la recu-
peració total.

Gairebé, la recança que
sentim, no ens deixa redac-
tar aquestes ratlles. La nos-
tra fraternal amiga, Magda-
lena Fito Cantó, viuda d'en
Toni Serra, de Morell, fa
Hit a consequência d'una
greu malaltia. Sols la inco-
rruptible fe que professam
al Creador, ens dona forces
per confiar en la seva justi-
cia. Perquè el patètic estat
de na Magdalena, no pertany
a la juridisció terrenal. Déu
del Cel, a les teves mans
la't confiam.

INAUGURACIO

El passat dissabte dia 14
es va inaugurar oficialment
una nova representació de
cotxes a la nostra vila. Es
tracta de la marca molt avui
de moda OPEL, i que est à
situada al carrer Costa i
Llobera i regentada per els
propietaris del taller Ca'n
Terrassa.

A l'acte hi hagué molta
de gent la qual va poder ad-
mirar els cotxes exposats
i de pas degustar d'un bon
refresc per celebrar dita
inauguració.

"Artà balla i canta" per
motiu de la seva vetlada.

ticipar a la vetlada i a de-
gustar els sabrosos bunyols,
a l'entremig del gran ball
obert.

Esperem que el temps a-
companyi i tot surti a mesu-
ra dels organitzadors.

VOLUNTARIAT SOCIAL

El Servei d'Assistència So-
cial de l'Ajuntament d'Artà,
amb la col.laboració de la
parròquia i el Grup d'Acció
Social, ha posat en marxa
una campanya de captació
de voluntaris per realitzar
tasques socials.

En un principi es té pensat
posar en funcionament un
servei per rentar la roba
(en uns locals que la parrò-
quia acondicionarA) a les
persones que es veuen inca-
pacitades (per l'edat o per
malaltia) i no tenen a ningú
que els ho faci.

Si qualcú esta interessat
s'ha de posar en contacte
amb na Margalida Coll, as-
sistent social, als locals de
Na Batlessa o telefonant
al 578057. També ho pot
fer saber al Grup d'Acció
Social de la parròquia.

La Conselleria de Cultura,
Educació i Esports convoca
el II Curs de Monitors Poll-
esportius escolars per als
majors de 18 anys. Informa-
ció a l'SMOE. Na Batlessa.

OBITU A RI

D'una manera sorprenent,
total i inesperada, La Parca
reté factura a l'amo En Mi-
guel Artigues Gili, de, So
Na Sopa r el passat 16 d'oc-
tubre. L amo En Miguel fou
una persona carismàtica.
Durant la seva batleria,
llarga en el temps però fu-
gag pel parer del poble (en-
trà de batle el 13 d'agost
de 1957 i sorti el 16 de març
de 1972), es guanyà l'admi-
ració general, degut a son
caràcter festiu, barreja de
prudência i magnanimitat.
Voldríem poder estendre'ns
sobre tan singular personat-
ge. No obstant, si Déu ho
permet, hi haurà ocaSió de
parlar-ne extensament amb
propers números de Bellpuig.

Feim palès al nostre con-
dol a son esposa Margalida
Tous Flaquer, fills Joan i
Margalida, fills politics Joan
Llabrés, Boter, Maria Mes-
quida de Son Parera, néts
i demés familiars.

El dijous dia 12 l'eminent
advocat don Luis Ramallo
ThomAs, entregava son Ani-
ma a deu als 87 anys de fe-
cunda estada en aquesta
vida. Era viudo de dona Ma-
ria Massanet de Ca'n Terrés.

Rebin la nostra testimo-
nianga els seus fills, Lluis,
Ignasi, Valenti, Francisco,
Maria, Dolors, Joan i Alon-
so. Fills politics, Marfa Eu-
genia Aravena, Margalida
Torres, Herbert Riess, Cris-
tina Alcover i Concha Mon-
tis. El condol de Bellpuig
va especialment adreçat
al nostre personal amic Joan
Ramallo Iviassanet, capda-
vanter politic del PSOE i
persona de caràcter ferie

insubornable.

DEBAT

Quan surti aquest número
ja s'haurà celebrat un debat
sobre el futur urbanistic
d'Artà, organitzat pel Diari
de Mallorca i al que havien
d'intervenir el batle Miguel
Pastor, el portaveu del CDS,
Joan Amorós, el constructor
Damià Ginard i el president
del GOB Xisco AveHA.

MITIN GS

De cara a les properes
eleccions del 29 d'octubre,
els partits politics ja s'han
posat en marxa i el PSOE

el PP han fet la seva pro-
paganda amb un miting per
partit al saló del Centre
Social.



ZONA A
Es desviarà l'aigua

pel carrer Abeurador
fins a la Sfquia a
les afores del poble
(ara baixa pel carrer
Trespolet i conecta
amb la Sfquia al
Carrer Teulera)

ZONA C:
Es desviarà l'aigua

pel carrer Amadeo
fins a la Sfquia a
les afores del poble
(ara baixa directament
al torrent)

ZONA B:
Sense transformacions
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La disposició del nostre poble fa que
no sigui molt probable que els artanencs
haguem de sofrir inundacions similars
a les dels pobles veins com Sant Llorenç
o Manacor. De totes maneres la previsiô
no hi és mai de més i, per aixa, l'Ajuntament
està a punt de posar en marxa diverses
obres que canviaran notablement les actuals
vessants d'aigües del casc urba del poble.
Aixf es reduirà de manera important el
risc que la Sfquia cresqui massa com ha
passat en diverses ocasions.

Hem dividit el plànol d'Artà en tres
zones que es corresponen a les tres vessants
d'aigües que seran el resultat de les obres
que estan a punt de començar.

En el Ple de l'Ajuntament del passat
dia 28 de Setembre es va aprovar cedir
els terrenys pertinents per a la construcció
de la tan esperada depuradora a l'Institut
Balear de Sanejament. Fets aquests tràmits
pareix ésser que les obres pertinents es
començaran aquest mateix mes i que
s'espera que la depuradora pugui estar
funcionant abans de Vestiu de l'any ifide
ve.

Com a part d'aquestes obres es faran
canvis en la canalització de les
dins el cas urbà. Aix, les aigües provinents
del barri de "Na Pati" i un troç del Collet,
que ara van directes al torrent, es conecta-
ran a la xarxa general(per la qual cosa
sera necessaria la utilització de bombes).

Si a aquestes obres hi afegim les aprovades
pel Consell Insular de Mallorca dintre
del Pa Provincial d'Obres i Serveis d'aquest
any, resulta que en poc temps es farà
al nostre poble una important remodelació
en la canalització de les aigiies brutes
i pluvials. Més de 13.000.000 de ptes del
Pla esmentat es destinen a les obres perti-
nents per descongestionar les aigües _pluvials
del nucli del poble. Amb les obres es
pretén desviar tota l'aigua que davalla
de la part alta de la població (el barri
de Sa Sorteta i tota la zona part damunt
el carrer Rafel Blanes) cap als carrers
Centre i Marxando, la plaça de s'Aigua

després, carrer Abeurador i Cervantes,
desenbocant dins la siq_uia l però ja a les
afores del poble. Aixi s evita enviarles
cap al centre del poble (ara baixen pel
carrer Antoni Maura, Trespolet i Teulera)
prevenint possibles crescudes de la Sfqüia,
amb el risc de inundació de les cases veines
que això suposa.
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DESERTIZACION
(i II)

Según datos de investiga-
ciones a escala mundial,
la zona en que vivimos (Me-
diterraneo Occidental), está
sufriendo un rápido proceso
de desertización, de posibles
consecuencias nefastas a
corto plazo y con difíciles
posibilidades de recupera-
ción.

Pero... ,,que quiere decir
desertización?

Asociamos desierto con
calor, con arena, sin embar-
go, no son estas sus caracte-
rísticas fundamentales.

Para un mejor entendimi-
ento, podemos decir que
la premisa básica del desi-
erto es la ausencia de la
capa fértil del suelo, madre
del resto de la vida en el
lugar.

Cuando esta "Tierra Vege-
tal" no existe, difícilmente
se desarrollan vegetales,
que como todo el mundo
sabe, son la base de la cade-
na viva.

Las causas de esta ausen-
cia son principalmente de
tipo climatico. La ausencia
de lluvias, como en los desi-
ertos actuales, durante de-
cenas de arios, obliga a su
formación.

Así, todos los grandes desi-
ertos del mundo, tanto frios
como cálidos, están situados
en zonas de mínima pluvio-
metrfa.
Lo que esta ocurriendo ac-
tualmente puede ser un
cambio climatico. Los cien-
tíficos llevan dos décadas
planteándose el problema
de la dirección que sigue
este cambio y por el
momento, tanto las teorias
que apuntan en el sentido
de un futuro frio y lluvioso
, como las que preconizan
un mundo más caluroso y
seco, tienen fundamentos
suficientes.

Estudios geológicos del
clima pasado, como los aná-
lisis de los hielos del Antár-
tico, nos proporcionan un
calendario climático de los
últimos cientos de miles
de años.

Sabemos que el Sahara fué
hace poco una zona de sa-
bana, con rios y vegetación
por la que pululaba el Hom-
bre y grandes manadas de
herbívoros.

En este desierto, tienen
lugar pulsaciones que lo a-
grandan o empequeñecen
en dirección Norte-Sur. Las
sequias del Sahel, son un
tímido intento de ensan-
chamiento por el Sur en los
últimos años.
Durante el último millón

de años, estos cambios en
una u otra dirección han
tenido lugar numerosas ve-
ces y su acción es rápida,
instalándose en pocas déca-
das.
Independientemente de

la dirección que la naturale-
za quiere tomar, el hombre
esta contribuyendo al calen-
tamiento sequia de la sigui-
ente forma.

Primeramente, utilizando
combustibles fósiles es de-
cir, calor solar de hace mi-
llones de años almacenado
en forma de carbón y petró-
leo, que ahora vuelve a ser
calor y pasa a la atmósfera.
En 150 anos, vamos a gastar
la reserva acumulada en
600 millones de años.
La segunda, consiste en

deteriorar la capa protecto-
ra de Ozono, con lo cual
pasa más energía calorifica
a la atmósfera. Lo curioso
es que todos seguimos utili-
zando esprais, porque cree-
mos que no nos afectará
a nosotros (ignorancia) y
porque pensamos que los
poderes públicos están por
delante de los acontecimien-
tos (también ignorancia).

La tercera, consiste en
la desforestación masiva,
que hace que el calor que
antes se transformaba en
vida, actualmente calienta
las rocas y estas a la atmós-
fera.

Los incendios lanzan al
aire partículas de polvo que
hacen el filtro a la radiación
solar

'
 incidiendo en la canti-

dad de energia que entra
y sale.

La cuarta es el aumento
de anhídrido carbónico como
consecuencia de todos los
procesos anteriores, incen-
dios,combustible...

El A.Carbbnico, hace el
mismo 

invernadero,
que el plástico

en un  deja que
pase la luz solar, que calien-
ta el suelo, este , devuelve
el calor a la atmósfera de
forma invisible pero real,

igual que un radiador de ca-
lor que no se ve, pero este
calor ya no puede atravesar
el plástico ni el A.Carbóni-
co, quedando atrapado en
espera de convertirse en
movimiento (viento).
Pensemos en el planeta Ve-

nus muy similar a la Tierra,
sufre temperaturas de 300-
400 grados y vientos conti-
nuamente huracanados, prin-
cipalmente por la presencia
en su atmósfera de grandes
cantidades de A. Carbónico.
Seguiremos poco a poco

profundizando en este tema.
Raimundo Gómez Revilla

=Nade la parroquia

CURSETS
PREMATRIMONIALS

Pel curs 89-90 aquestes
són les dates dels cursets
prematrimonials:

* 23-27 octubre
* 13-17 novembre
* 12-16 febrer
* 05-09 març
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CoLlaboració

Gemecs Sos puss
per Gregori Mateo

FELICOS SEREU ELS LLUITADORS...

- Si no vos assustau davant les dificultats,
els problemes o els treballs dificils...
Si ho feis aixi, sereu privilegiats, diferents,
capaços d'afrontar les més arriscades aven-
tures.

- Si sabeu treure lliçons profitoses dels vos-
tres fracassos; si no queis dins el pou fosc
del desànim davant les vostres trevalades...
Sereu forts com la pedra i superareu totes
les dificultats.

- Si sou responsables de les vostres tasques;
si no anau per la vida duguent un feix de
males noves i acceptau les vostres limita-
cions sense frustracions...
Coneixereu la mel del triomf i de la joia.

- Si aprofitau sense timidesa les vostres qua-
litats, si les emprau sense orgull, si les po-
tenciau per a fer un món molt millor que
el que heu trobat...
La vostra vida sera un ramell de somriures
i de ferrades pes coll.

- Si no cercau sempre allò que es més còmo-
de, més fàcil; si no tornau em-era davant
les dificultats, els contratemps i les sopega-
des...

Tan sols així veureu l'albada de l'exit.

- Si donau una passa més quan tothoms'ha
aturat; si el patiment vos estimula a seguir
lluitant...
Trobareu el tresor de les millors aventures.

- Si els fracassos vos donen més vida; si la
vida es una lluita agoserada; si l'agosaera-
ment vos permet no aturar-vos davant els
patiments...
Seguireu endavant i arribareu allà on vos
heu proposat.

- Si sabeu fruir de l'estudi i de la recreació,
del treball i de les vacances de la familia
i dels amics, de l'escola i de la casa vostra,
de les viles i de les ciutats, del camp i de
la platja...
Tot el vostre caminar serà una experiencia
saludable de vida i de germanor.

- Si donau el sentit que té cada cosa, si no
malgastau ni les coses ni les vostres possibi-
litats...
La vostra il.lusió creixerà i viureu l'apassio-
nant aventura de ser homes.

Què canviarà amb Cariellas?
EMBÓS DE LA JUSTICIA. Tendrem
una justicia mes ràpida, els jutges recupe-
raran la independencia i, informatitzant
el sistema i dotant-lo de recursos, s'agilit-
zara.

PREPOTÈNCIA. De la prepotencia a la
dictadura hi ha un sol pas. La democra-
cia es consolida estimulant i acceptant el
dialeg, escoltant tothom i totes les forces
socials.

LA MAJORIA ABSOLUTA. Un Go-
vern que fa el que vol sense comptar amb
ningú, no representa els interessos del po-
He. Voste té la paraula.

DIFICULTAT PER ACCEDIR A LA
PRIMERA VIVENDA. Els qui accedei-
xen a la seva primera vivenda, i els joves
especialment, han de tenir credits prefe-
rencials al més baix interes i al més llarg
termini.

DIFÍCIL ACCÉS A LA PRIMERA
FEINA. Hi ha disponibles 300.000 llocs
de feina sense cobrir. És urgent un Pla de
Formació Professional orientat cap a les
nostres necessitats i no al contrari. 1, per
damunt de tot, un Pla d'Ocupació Juve-
nil com el que, a Castella-Lleá, ha propor-
cionat la primera feina a molts de joves.

CAOS SAIITARI. És inadmissible que
de vegades manquin llits i que es formin
cocs tercermundistes, mentre hi ha 28.000
metges en atur. S'han d'aprofitar tots els
recursos, acostar el metge a la familia i do-
nar oportunitat de triar Iliurement Phos-
pitai

MALVERSACIÓ EN LES DESPESES
PÚBLIQUES. Els doblers de l'Adminis-
tració sOn els nostres doblers. S'ha d'aca-
bar Pamiguisme, les despeses sumptuaries
i el descontrol dels recursos.

IMPOSTS OFEGADORS. Es pot con
gelar i reduir la pressió fiscal. Si tots pa-
guen, tots pagarem manco.

PÈSSIMES INFRASTRUCTURES I
CARRETERES. 5.700 morts a la carre-
tera es injustificable. Les carreteres espa
nyoles han de comptar amh els recursos ne-
cessaris perqüe quan parlin d'accidents, no
donin la culpa als vehicles i als ciutadans.
I perque el turisme que se'n va, torni.

PENSIONS DE MISÈRIA. Hi ha pen-
sions que no poden proporcionar un ni-
vell digne de vida. S'han d'incrementar les
pensions que no donen ni per menjar.

Paraula!
- J Canellas



BELLPUIG 	 21 octubre 198912232 	

	Polsint darriu	

LA PESTA EQUINA DE 1881
Havem considerat escaient parlar i treu-

re de pollaguera el focus de pesta equina
de l'any 1881. A principis d'agost l'estat sa-
nitaid dels cavalls es declarava caòtic, aixf
com també la forta mortalitat dels porcs
a causa del mal roig.

Tan era de greu la situació sanitaria que
el 16 d'agost el Consistori d'Artà es comuni-
cava oficialment amb el de Santa Margalida,
instant-lo, que si encara no havia preses les
mesures pertinents, s'informas degudament
sobre el greu problema del bestiar de Son
Serra i Son Bauló, possessions, com tots sa-
beu, partioneres amb el nostre terme muni-
cipal. Pel que fa al nostre poble, es feren
crides força expeditives assebentant els pa-
gesos sobre l'imperiosa necessitat d'avisar
el veterinari. Igualment, prevenien alts mer-
caders de porquim que no comprassin ningun
animal de procedencia o salut dubtosa, baix
la responsabilitat que poguessin caure'ls pels
irreparables perjudicis irrogats. Els ramblers
eren qui amb més rigor sofrien les disposi-
ciones oficials per son ofici de compradors
itinerants. Els amos de possessions foren
amonestats, sobretot les massies de Carro-
ça, s'Ametlerar, Ses Pastores, Sa Canova,
Morell, Son Forte, Sa Devesa, Betlem i S'Al-
queria Vella, col.lindants o topadisses amb
Santa Margalida.

Per últim, s'acorda remetre una còpia al
municipi de Capdepera dels acords presos,
per si trobava convenient fer-los cumplir
al seu distrite. El cap signant era l'apotecari
Joan Garcias Sard, Pujamunt, pare del cien-
tífic Don Llorenç Garcias Font.

El 16 de setembre, el plenari fou calent
perd saborós. Les poques families que havien
tingut la sort de salvar el matancer anaren
en massa a protestar a la Sala exigint permís
per fer matances. L'excusa dominant consis-
tia en que el temps havia refrescat. La co-
missió sanitaria torcé el coll i dona el sus.
A tal decisió, s'oposa totalment en quantre,
el manescal Don Bartomeu  Nicolau, Raspall.
Tanta exageració cientifica obra el miracle
bumerang. Que importava Inés, morir intoxi-
cats de concert porcal o de fam? -"Au T ide.
Que matin es porc i que tirin es fetge '. La
mort, panxa plena, és lliura de rates i gra-
nots. 'Tirar el fetge"? Passat per dues ai-
gües i a sa pella s'ha dit!

El 17 de _juny de 1882, es dava compte
d'haver arribat els cavalls susbtituts dels
que moriren per "enfermedad contagiosa".
El que faltava, per començar foc de bell
nou. Les bisties novelles, segons parer facul-
tatiu, estaven carregades i malaltes de pa-
peres, aconsellant les mesures preventives

higieniques, el següent: "quan es presenti
un cas de paperes o de contagi, es donara
coneixença (per part del propietari de l'ani-
mal afectat) a l'alcaldia perquè aquesta pu-
gui prevenir i fer cumplir les regles d'afila-
ment i demés requisits higienics que estimi
"y conducentes". Prohibició absoluta de ven-
dre o baratar qualsevol bistia malalta, so-
bretot si procedeix de fora Mallorca. Priva-
ci6 radical d'abeurar-les als abeuradors pú-
blics, no poguent tenir-les prop d'altres ca-
valls contagiats. Que no pugui entrar ni sor-
tir ningun cavall del poble, inclús de proce-
dência estrangera. Després d'aquesta  forma-

litat, el batle autoritzarà, o no, l'exposició
pública dels animals esmentats, dictant les
mesures que son zel i inteligencia "sugie-
ran".

Mentres, l'epidemia feia el seu cami. El
bestiar d orella petita quasi desaparagué
per complet. Déu n'hi do que els alouers mi-
nifundistes, s'enginyaven a mig sembrar amb
ous i exemplars bords. Perquè els mulats
i ases es lliuraren, més mal que bé, de les
mortals paperes.

Aixf que el 22 d'abril de 1883, sols queda-
ven restes epidèmiques als pobles limitrofes.
Succés que el veterinari, Senyor Nicolau,
adverti ais ramaders, encomanant-los la im-
portancia del cas per estar en plena tempo-
rada de cobriment. Els pocs cavalls de llavor
que resistiren la pesta i les paperes no podi-
en cobrir ninguna egua que no fos d'una cre-
dibilitat absoluta.

La possessió majorment afectada fou
S'Alma Nou. Podem dir que quedaren en qua-
rantena tots els llocs deis voltants de dita
massia, "procurando por todos los medios
de que el ganado no tenga roce alguno con
el de aquel sitio i que se prevenga al Absi-
tar, Don Nadal Mudoy, residente en este
pueblo, que, si en su práctica y clientela,
observa algún caso de epizootia de indole,
al parecer catarral, cuya enfermedad se
cree reina en algunos puntos de esta comar-
ca, lo ponga en conocimiento del Señor Al-
calde para los efectos oportunos". Un Absi-
tar, en aquell temps, venia a ser un saig que
pregonava al llarg i ample de la contrada
l'estament de salut actual.

El remeis cientifics aleshores consistien
en desinfectar les paisses amb lleixiu i evi-
tar el contacte entre els animals.



Pohl& d'arri

D. Joan Garcias Sard, apotecari

21 octubre 1989 BELLPUIG 	 233 13

MUNN UM

1111M1.L..; '• 	 . 	

111.07911/11A

•

L'estada terrenal de Don Joan Garcias
Sard, començava el 2 de juny de 1847 (8 me-
sos després del descobriment cle la nitrogli-
cerina. Apotecari havia de ser) i • finia ales
11'30 del 3 de gener de 1931 als 83 anys d'e-
dat. L'dbit tingué lloc al carrer del Centre,
5. Era net patern de Gabriel Garcias i Antò-
nia Mestre i matern per part de Joan Sard
i Angela Nicolau. Sa esposa, Catalina Font
i Sureda, nasqué el 19 de setembre de 1850,
essent filla de Don Jusep Font Floriana i
Dona Francesca Sureda -Massanet, morint
el 13 de desembre de 1946 a la increible e-
dat de 96 anys.

Els esponsais es celebraren el 26 d'abril
de 1883, a la parròquia de la Transfiguració.
Els ajuntava el capellà Gabriel Garcias, pa-
rent próxim de la saga dels Pujamunt feren
de testimonis el notari Joan Sard Pujol i
l'advocat Joan Sancho Lliteras. Don Joan
fou confirmat el dia 19 de maig de 1849 pel
Bisbe D. Rafel Manso. Rebé la Primera Co-
munió per Pasqua de 1854.

Deixem la geneologia. Doncs, si haviem
d'esbrinar-la, entre Garcias, Fonts i Floria-
nes, de debò, que la cosa seria més Ilargue-
ruda que el dejuni del sen Pasqual, ja que
la nissaga val un llibre d'aquells de Horn
prominent. El 24 de març de 1872 Don Joan,
molt respectuosament, exposava haver cur-
sat la carrera de Farmacia al Consistori pre-
sidit per Don Llorenç Nicolau, Raspall, i
que tenia el desig d'obrir una apotecaria al
carrer Major, 9 -(vius, avui Rafel Blanes).
Acompanyava la petició, el plànol del nou
estabriment, prestageries, metjaments i es-
tris, inclòs el títol universitari.

El notari Don Miguel Morey, cap del partit
judicial de Manacor, requerit per Don ,Juan,
expedi l'oportú dictamen, certificant que
el Claustre de la Facultat de Farmacia de
la Universitat de Barcelona, dóna fe de la
suficiencia en la llicenciatura, "por cuanto
Don Juan Garcias Sard, natural de Artá, de
24 arios, ha acreditado en debida forma, que
reune las circunstancias prescritas por la
actual legislación, para obtener el titulo
de licenciado en la Facultad de Farmacia...

•en el dia 3 de enero de 1872, decreto de 21
diciembre de 1868...".

Ho signen el Rector Antoni Bergues de
Casas, el segretari Joan Teixidor, el degO
Antonio Sánchez Comendador, etc.

Per obrir la botiga, Don Juan presentà 294
substancies quimiques i vegetals que anaven
des de l'opi, elixir llarga vida, ceba marina,
fel de bou, un alambí, murters de porcelana,
coure, vidre i ferro; un cedàs, dos jocs de
balances, dos sistemes de peses, perquè hi
havien els mètodes decimal i mallorquí, un
perol, etc. Ara be, res tan xocant com la
declaració d'un timbre i no d'estat. Perquè
ni una massa es tan sorda com apotecari
dins la cuinassa. Com havem vist, la profes-
sió farmacèutica era d'un art solemne i me-
ticulós. S'havien de posseir abundantissims
coneixements oficinaIs, tota vegada que els
medicaments es fabricaven dins el propi la-
boratori.

El caire humà de Don Juan sigué molt pin-
toresc i pell6s. Dintre les serioses gatoneres
de son c6rpora, hi habitaven uns minúsculs
estaca rossins que, durant les 24 hores, obri-
en esportellades a l'humor negre, per  d'un

Solar que ocupava l'Apotecaria de D. Joan
Garcias al carrer Major. 9.

tenyit candorós. Vegeu-ne una -estelliconada:
Un ca negre pelut, féu carn a corral estrany
empassolant-se tres conies a punt de part.
El propietari de l'animal negava als vuit
vents Ia culpabilitat del canot. L'algotzir
ho consultà a l'apotecari. "- Duis-me sa fe-
ma i si aquesta te pèls, ja tendrem es Ila-
dre". El sendemA li dugueren una castanya
merdançala. "- Efectivament. Això està  pie
de Olt. "- Idb, es ca es culpable". "- Jo rio
ho crec aixi. Perquè a més d'haver-hi pèls
de quatre cames, també hi ha pèls de monia-
to".

Don Joan tengué tres fills: Catalina, mor-
ta joventssima. Una altra Catalina (que ma-
ritaria amb Don Rafel Blanes Sancho, Patró,
miraculós metge i pare del nomenys afamat
cirugià Don Rafel Blanes de Barcia i que
moriria "s'any des grip", el 28 d'octubre de
1918) i Don Llorenç Garcias i Font, del qual,
si Déu ho vol, en parlarem en pròxims capi-
tols.

PER UNA BONA CONSTRUCCIO

TONI MASSANET

ARTA

Cl. Apolo, 5 - Tel. 56 27 44
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Ara fa
25 anys

En aquest temps de nes-
ples i magranes, caquis i
esclata-sangs (és un dir),
ja en plena tardor, el nostre
poble ha recobrat la seva
calma habitual, trencada
només els caps de setmana
per la gent que ens visita.
Com que la vida no s'atura
es van produint noticies,
aquestes són les darreres
que han arribat a la nostra
redacció.

Després de les fortes plu-
ges caigudes el passat se-
tembre, alguns punts de la
carretera quedaren afectats
sobre tot per l'acumulació
de materials (terra i pedres),
aquest és el cas de l'indret
de les camades de Sa Devesa
i Can Mengol; especialment
aquest darrer constituiex
un greu perill per els condu-
ctors. Hl ha un disc de sen-
yalització d'obres, lo qual
es un engany, perquè obres
no se'n hi fan; mi llor seria
posar un disc de limitació
de velocitat o més bé encara
que als qui toca arreglar
aquests petits trams, ho fa-
cm de manera inmediata
ja que consideram que en
un dia podria quedar com
abans.

Per altra banda, a la plaça
d'En Fessol encara continua
sense clavar la bústia de
Correus que fa dos mesos
rossegava per la plaça de
l'Esglesia això que ja est à
en servei-.. El primer dia
que als "gamberros" les passi
pel cap potser la trobem
devers el mollet. Això ja
és negligência.

En el plat positiu de la
balança hi podem posar les
obres que s'han realitzat
al passeig de la mar, en el
que s'ha eixemplat la gaveta
dels tamarells que amb els
anys havia quedat petita;
també s'han col.locat les
rajoles que les arrels dels
arbres havien alçat. Positi-
vament també s'ha de valo-
rar la gran participació de
coloniers a la festa que tin-
gué lloc a Sencelles el pas-
sat dia 15 d'octubre en honor
de la nova Beata, Sor Fran-
cinaina. En un altra ordre
de coses s'ha de dir que se-
gueix molt animat el torneig
de petanca, i que les 17 pa-
relles que hi participen ho
han fet d'una manera cons-
tant.

Dues informacions tan-
quen la nostra crônica: el
passat dia 13 d'octubre les
persones de la 3 Edat i al-
tres voluntaris, varen ser
vacunats contra el grip. Per
altra banda s'anuncia que
els propers 26 i 27 es podran
efectuar a la Colônia els
pagaments de les contribu-
cions rústica i urbana.

CANVI DIA VISITA MkDICA

La visita que el metge
realitzava cada divendres
capvespre, s'efectuarà a
partir d'ara els dimarts a
les 17 hores. El divendres
es desplaçarà l'infermera
la qual mirarà la tensió de
la sang, el sucre i farà les
cures que hi hagi. Aquesta
és una passa mes en laten-
ció sanitaria a la Colônia.

BELLPUIG 8 de octubre de
1964, ng 58
* Vemos en PORTADA de
este número la noticia de
la muerte del que fue obispo
de Mallorca, Dr. D. Jesus
Enciso Viana.
* En VOCES AUTORIZA-
DAS; Santiago entrevista
al que fue Teniente de al-
calde D. Antonio Gili
(e.p.d.) al que se le pregunta
sobre los problemas de Art à
vistos por el Consistorio
a lo que respondió (en resu-
men) -Agua potable: "...11e-
gan más de 400.000 1. diarios
y al parecer faltan unos
200.000 más...". .1a electri-
ficación de "g'Hort d'Es
'Bril" e instalación de son-
das..." -En iluminación:"...el
sistema es anticuado..."-
...estáproyectado dotar de
moderna iluminación la Gran
Vía, a Avda. del Gral. Go-
ded, la de Costa y
Llobera..." -Asfaltado:
"...el asfaltado total de las
calles antes de las fiestas
patronales..." Altavoces pú-
blicos: "...será necesario
algún tiempo para llegar
a su perfección, pues el irre-
gular relieve de nuestra villa
dificulta su perfecta audi-
ción..." -La Colonia: "...en
proyecto la anhelada elec-
tricidad...construir el paseo
marftimo...asfaltado de la
carretera municipal de la
Colonia a "S'Estanyol" y la
provincial de la Colonia a
Ca los Cans" -Principales

problemas: "...eliminación
del analfabetismo; elevación
del nivel cultural; Matadero
Municipal; un Matadero fri-
gorffico;...tmos basureros

BASQUE

present temporada el Club Esportiu Sant
Salvador, com ja ve essent costum, ha pre-

sentat dos equips: un senior masculí, anome-
nat SAN1METAL i entrenat per Enrique Tor-
res, i un senior femeni, l'ESPORT JUMA,
dirigit per Jaume Palou.

Cal destacar que l'equip masculi l'any
passat va aconseguir l'ascens de categoria

i ara es troba en el grup A, on s'espera una
gran igualtat entre els equips participants.

Resultats del senior masculf:

Marratxf 53 (26 i 27)
Sanimetal 35 (17 i 18)

2 triples (1 Serra, 1 Vaquer II); 7/22 en
tirs lliures.Eliminats: Ferrer, minut 39.

Gili (.), Serr (15), Vaquer I (4), Ginard (1),
Tous (2), -cinc inicial-, Carri6 (-), Palou (-
), Ferrer (3) i Vaquer 11 (10).

Sanimetal 66 (26 i 40)
Joan Capó 85(38 i 47)
2 triples (1 Gili, 1 Serra); 14/29 tirs lliures.
Eliminats: Vaquer II, min. 38.

Gili (5), Serra(12), Palou (6), Vaquer I (1),
Ginard (15) -cinc inicial-, Cm-rió (1), Ferrer
(7), Tous (2) i Vaquer 11 (17).

ESPORTS	4Un any més l'activitat dins el món de la



ALTRES RESULTATS

BENJAMINS: 

AVANCE 1
S.LLORENC 2
AVANCE 8
AVANCE 3

BADIA 1
AVANCE 1

ESCOLAR 1
SANTANYI 3

ALEVINS: 

BARRACAR 3 AVANCE 2
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esports 	
FITI101.
fik PREFERENT: I JA VAN DOS...AIXO MARXA
or

ARTA 5
	

LA UNIÓ
ALARO 4
	

ARTA	 2
ARTA 1
	

CALVIA

Comentari:
A preferent a la ff es va

guanyar el primer partit
a Ses Pesqueres contra La
Unió, un adversari que al
principi ens va fer front fins
que r Arta va encetar el
marcador, i els contraris
es varen rendir a revidencia
de la superioritat local. Feia
molt de temps que a Ses
Pesqueres no s'havia presen-
ciat un partit tan complet,
sobretot a la segona part,
on es varen veure jugades
de vertader merit i gols de
bonica factura, fent olvidar
els enfrontaments anteriors.
La davantera actual amb
el tandem Nieto-Colorado

i les pujades d'en Quique,
amen del bon quefer de tots,
creen situacions de molt
de perill a l'àrea contrari
i aixf potser vegem augmen-
tar el casiller de punts.

Dins Alaró els locals do-
minaren•quasi tota la prime-
ra part i ens marcaren tres
gols. A la segona l'Artà s'en-
tona i arribaren al 3-2, qual
cosa posà nerviosos als lo-
cals, malgrat tot encara
feren un altre gol -de penal-
deixant el marcador amb
4-2.

El darrer partit a Ses Pes-
queres contra el Calvià va
acabar en victòria local grà-
cies a un gran gol d'en Qui-
que ja a les postrimeries
del partit. Es va presenciar
un bon espectacle ja que
es va tutejar un equip des-

cendit de tercera i que no
ho demostrà molt, així ma-
teix té jugadors veterans
i l'Artà els va tractar. de
tú, fent que les ocasions
clares de marcar les prota-
gonitzasen els locals.

Sembla per tant, que el
nostre equip de preferent
s'ha estirat i va per un bon
camí per aconseguir pujar
posicions a la classificacio.

Diumenge qui vé els Infan-
tils començaran la seva
competició lliguera, fent
que totes les orces vives
del nostre futool estiguin
medint el seu poder contra
els adversaris de torn. Espe-
rem que tots, dins les seves
categories, quedin a un Hoc
privilegiat a la classificació
final.

G.B.

JUVENILS:

LLOSETENC 5	 ARTA 1
ARTA 7	 SANTANYI 1
Comentari:

El partit contra el titular
de Lloseta sembla que no
sera valid degut a que la
seva alineació no fou
correcta, i per tant quasi
segur que tendrà que
repetirse el més probable
dins el camp de l'Alcúdia.

Diumenge passat dins Ses
Pesqueres i a falta d'alguns
titulars, no tengueren que
esforçar-se molt per gua-
nyar de golejada al equip
de Santanyi. La primera part

ens va sortir brodada i a
favor del vent l'adversari
va ser nul i fruit del bon
quefer artanenc varen mar-
car sis gols de bones juga-
des. A la segona part i amb
el vent en contra i cansats
de la primera, el joc no fou
vistós, però aixf i tot l'Artà
va marcar un altre gol i el
Santanyi aconseguf el de
l'honor de penal.

Enhorabona idò als juve-
nils que tenen una gran faci-
litat golejadora Tent que
el públic s'ho pasi ben entre-
tengut.

11>Gráfiques Bahia 73 (31, 36 i 6)
Sanimetal 75 (41, 26 i 8)
4 triples (2 Gili, 2 Serra); 9/26 tirs lliures.

Eliminats: Ginard, min. 22.
Gili (8), Serra (29), Carrie) (6), Vaguer 1(15)

, Ginard (7) -cinc inicial- Palou (-), Ferrer
(10)

Començament molt fluix de l'equip arta-
nenc, amb gran nerviosisme i sense que els
jugadors sapiguessin quina era la seva situa-
ció dins la pista. Aquesta fou la tònica en
els dos primers partits, i per la qual cosa

ara sabem que va haver-hi "estirades

d'orella" per part de la directiva, i que, de
moment, va donar els seus fruits ja que s'ha

-1■0.

guanyat el tercer partit, al qual foru neces-
saria la pròrroga pet-6 que en tot moment
requip artanenc el va tenir controlat, donant
aixf una imatge totalment diferent dels al-
tres dos partits anteriors.

Resultats de l'equip femenf:

Bons Aires 74
Esports Juma 45

Esports Juma 33
Gesa Alcudia 30

Propers partits:

dia 22: Sanimetal-Gesa Alcúdia
Costa Calvià-Esports Juma

dia 29: Sa Pobla-Sanimetal
Esport Juma-Jovent A
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errin KeteranA
SI, GERMANS MEUS, EN
LES TASQUES del "returi-
al". Els partits politics ja
tenen a punt de pastora mia
el color de la nova camia.
Slógans, propostes, esmenes
i novenes del novenari pro
santuari de la Moncloa, ubi-
cat a Madrid, pit de ropit,
on es cou el brou cocou de
l'ollateta central i que a
tots els contribuients només
ens queda el recurs de fotre
una batculada a l'olla i que-
dar-nos amb la teta. Però,
ai del Rafal Pai. La teta
guvernamental està minva

redeminva perquè de temps
irrecordable el braguer de
la vaca Hisenda no suanya
degut a que no va de peres
i prefereix quedar bassiva
any rera any. No obstant,
sempre hi ha excepcions.
Per mostra cimera l'exemple
el mos dóna En Sebastià
Funtillo. L'inventor d'aquella
daja que diu "el millor amic
de Phome es el ca (perdó?

Don Baltasar Porcel, voste
diria gos), anava tan calçat
per aigua com una tonyina
menjant arbosses. Per fideli-
tat a un ideal, la d'En Sebas-
tià, aquest bergantas és el
coordinador "ad honorem"
de tota la trama electoral
del PSOE (pensam sanar o-
brers espanyols). Quan a
les 10'30 de la nit del dia
9 els membres de Coa Negra
aplegaren els filats En Fun-
tillo adreçà un telegrama
de protesta a Sant Pere per
la inoportunitat de les qua-
tre baballes que feren malbé
la festa "mitinera". Sort
que Santa Bibiana era a Ro-
ma a veure la beatificació
de Sor Francinaina, que del
contrari tots mos n'anam
al Millac. A pesar de les
males condicions atmosferi-
ques, la gent va respondre.
Es que En Felix Pons, En
Josep Moll, etc. tenen poder
de convocatória. Ara bé,
ningú sap ni ho sabrà mai
noves de la fórmula emprada
per En Funtillo per penjar

cartells. Encara el rellotge
no havia tocat la darrera
batallada de les 12 de la
nit, un safaster de pasquins
restaven penjats i aferrats
a les tanques publicitaries
de la Plaça Nova. Més rapi-
desa impossible.

TAMBE HA CONSTITUIT
un veritable succés la foto
del Diario de Mallorca del
dia 11. Una fotografia sem-
blant no es cosa normal.
El Senyor Aznar, "enrevol-
tat" de feeels admiradors
i entre ells, a primera fila,
En Jaume Corb, En Toni
Puceta i En Llorenç Canai,
gendre de l'amo En Toni Me-
lindro. Que ha sentit siular
Don Jordi Clar? Si el retrat

el reproduiren periòdics de
la Peninsula hi haura qualcú
que pensarà si són els vem -
dors o vinents personatges
del PP, en romiatge vers
la Moncloa i el Palau de
Llarguesmans. Coincidên-
cia? Qui lo sa? El fet és que
les branques estan Iligaüles
a l'arbre i quan la soca prem
els ramatges fruiten. Pai-
sans Jaume, Toni i Llorenç:
si entrau a corral recordau-
vos de nosaltres. A punt
d'entregar l'original veim
En Joan Peix a fa vora d'En
Pep Canyelles canditat nú-
mero 1 al Congres pel PP.
Au, Joan da-lis canya ben
escada! Molts confien en
tu.

D'altra banda, ens avadaria
ferm beure una copiya"
al saló de la "Bodeguiya",

perquè el que es diu jugar
a billar, ja n'hi ha prou a
la 3-4 Edat i amb en José
Luis Col Borratxona, perque
del demés en pegam un TIP.

EN EL MOMENT DE PICAR
EL XERRIM no disposam
d'altres noticies politiques.
En tenir-les ja direm el que
calgui. Preparau el vot ho-
nest i leial. Teniu en comp-
te que aquell que no voti
no té cap dret a protestes
subsegiients. S'ha ,d'anar a
les urnes. El votar, pel molt
farisaic que paresqui, és
indispensable per elegir els
qui ens han d'administrar
els dings dings. Facem me-
mento i no del "memento
quia pulvere" sinó un verita-
ble examen interior capaç
de refredar el cervell de
les injusticies dels gover-
nants. Si l'home esta fet
de fang, els ‘politics són pas-
tats de vernis i almagre.

SEGUEIXEN LES DISBAU-
XES amb trons i coets per
animar els casaments dels
nostres pèls rucars. Qui fóra
jove! Quê passa amb tanta
tronadissa? En les noces
d'antigor, Púnic tro que es
sentia era el bang del- virgo
de l'esposada quan el burjó
masculi endinsava, costa
avall, el tunel humit, o des-
guaç de la pica de rentar
pels paranys de la geografia
de l'enfondet, finals i termi-
nis de la posada verpnyal.
Es horripilant i pavoros con-
templar des del finestró del
temps, com canvien els cos-
turns. Abans, per les verges
es feien serenates a bergan-
telles de 30 anys amb la to-
tal seguretat de clue no les
mancava el tel del néixer.
Avui, tan sols hi ha possibili-
tat de cantar la célebre
"Catalina, mujer de mucho
aparato", quan la famella
cova el fetus matern. I com
deia En Pep Gutiérrez, "el
que vi.. el que viva en el
ario 2.000, verá con asombro
los tiempos cambiados...".

Maquillatges
Neteja de cutis
Depilacions

ESTEL D 'AUBATractaments facials i corporals
Tractaments anticelulitics

Isabel Solano	
Drenatge linfAtic.

Esteticista titulada	 NOVETAT
Carrer Joan XXIII, 19-1g - Tel. 56 29 50 Tenim a la seva disposició:

A R TA (Mallorca)	 DEPILACIO ELECTRIC A

endevineta

d'en Pere Xim
Un camí nou s'obrirà
pel pla i per la serra.
En Gelat se colgarà
a la dreta o a l'esquerra
cercant el bon benestar
des d'Es Recó i Na Verra
si el jaç sap agombolar.

Solució rig anterior:
Un canari.

saló de bellesa




