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POCS CANVIS EN EL MAPA POLITIC ARTANENC

Amb els 1478 vots que ha obtingut, el PSOE es mantén com la força política més
votada en el nostre municipi, encara que ha davallat respecte a les votacions de 1986
més de 100 vots. En un primer anAlisi aquests vots pareix que han anat a passar a
altres formacions diesquerres com el PSM (el qual ha pujat 20 vots) i Esquerra Unida,
que n'ha pujats 34.

Però sens dubte aquí on hi ha hagut més moviment respecte a les anteriors eleccions
és en el PP i en el CDS. El PP és el partit més beneficiat amb una pujada de més
de 200 vots i el CDS el més perjudicat en una pèrdua de 133, els quals es suposa que
han anat a parar al PP.

Malgrat tots aquests canvis aparents, al fons pareix que no hi ha hagut canvis notables
en el mapa politic artanenc ja que la proporció de vots de conservadors i progres-
sistes es mantenen com sempre.
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el nostre entorn

MANIFEST PER MONDRAGO"

Més de cinquanta entitats
i organitzacions convocaren
la concentracio realitzada
el passat diumenge a San-
tanyí en defensa de la con-
servació de Mondragó i re-
butjant la seva urbanització.
Atli es va llegir el següent
manifest. BM_,LPUIG l'ha
trobat prou interessant com
per publicar-lo integrament.

Amigues i amics:
Una vegad més, des de tots els racons

de l'illa, ens congregam a un indret concret,
per a enfrontar-nos a la mateixa amenaça
de sempre: la que atempta contra la digni-
tat col.lectiva, posant en perill la supervi-
vencia de la nostra identitat i dels nostres
recursos, naturals i econòmics alhora. Es
l'avanç sistemàtic d'un procés, premeditat
i provocat, que tendrA unes conseqüencies
ben clares, convertint-nos en uns externs
dins la nostra pròpia casa. Ens han canviat
els pirates que antany saquejaven les mari-
nes, sembrant la desolacio, pels mercaders
del territori, que car altra fan la mateixa
endemesa. Ens embabaien amb quatre mira-
llets monetaris (tal com ho feien els colonit-
zadors amb els pobles amerindis), i els do-
nam a canvi una terra que no té preu, bella
com el fons de la mar, que s'engalana d'or-
gull amb la gràcia i la personalitat que, se-
gle rera segle, li han conferit els esforços
ininterromputs de generacions més respon-
sables que la nostra.

No som aqui només per Mondrag6.
Aquest és un acte de solidaritat amb altres
contrades que han topat amb el mateix mal-
fat: just a veinat s'Alkar, sa Punta i es
Camp Roig, criden de rabia cap a la mar
de l'Alguer; els gemecs de Capocorb s'es-
campen per la dilatada marina; el plany
de sa Canova s'enfila pels cingles de
Ferrutx; les cales de Manacor sangloten
al caire de la plana tabular; mustien el seu
fullatge les oliveres de Tuent, i l'udolar de
Llucarcari es perd envers la inmensitat bla-
vosa dels Columbrets.

Els carnissers del paisatge troben adesia-
ra com a fidels aliats, els que gestionen els
nostres recursos, que, abusant del  poder que
els va ser confiat, permeten la creació de
"ghettos" turístics, en un moment en que
la primera indústria de l'illa comença a tron-
tollar per l'excés d'oferta. Com a reclam
utilitzen la bellesa que han de sacrificar:
Mallorca els agrada neta i l'espolsen per tot
arreu, i amb Págitaci6 i el terrabastall de
la seva maquinaria d'agranar, intenten ofe-
gar el crit de la nostra desesperació.

L'any passat trencaren la pau de sa Barca
Trencada. Ara, la seva paraula omnipotent
dicta sentencia per Mondrag6, la mateixa
Mondrag6 que feien vigilar els honorables
jurats de la vila l'any 1390, la que els san-
tanyiners de 1513 utilitzaven per a amarar
fibres vegetals: "Item, en la vila de Santan-
y_f, no pugán esser amarats ni axugats los
Ilins y canoms de los naturals y moradors
de dita vila, sinó en lo stany dit d'en Mon-
dragó". LaLa mateixa Mondrago que va visitar
el virrei Lluis Vich l'any 1585, mateixa
que el 1784 va esser cartografiáda en el ma-
pa del cardena Despuig, la que va trepitjar
tants d'anys en Guillem Metge, la mateixa
que coneixen pam per pain l'amo en Joan
Escolà de s'Alqueria Blanca i en Baltasar
Cenri de SAntanyi, la que han cantat els
poetes de la vila, la que tots nosaltres duim
al cor, perquè val infinitament més que els
sis miserabfes reflectors del camp de futbol,
amb els quals vodrien comprar el nostre si-
lenci.

¿Que saben ells de la seva bellesa, dels
seu boscatge de ciprells i sivines, de les se-
ves antigues sínies, dels estanys on nia la
fotja? No en saben absolutament res, i ven-
ten als vuit vents del món la vergonya de
la seva ignorància. L'anica verdor per la
qual senten vertadera devoció és petita i
de paper. Per una banda s'hi perfila estam-
pat un paisatge de les Canaries, i per l'altra
la cara ampliada de Don Benito Férez Gal-
dós.

Alcem el crit del seny i de la justicia con-
tra aquesta guarde de vandals sense escrú-
pols, que malmet el nostre pais i en fa pica
de porc, que grufa la terra dels nostres
avantpassats, i viola la penombra dels
pinars, que immola les darreres cales verges

que arrasa els vestigis del passat.
No us deixeu enganar pel seu llenguatge

ambigu: quan parlen de crear riquesa, pen-
sen en un quern de sarrons saturats; quan
diuen que generaran treball, deven tenir pre-
sent l'àmplia tasca de les futures
generacions que intentaran reconstruir els
seus desgavells.
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Que tenguin ben clar aquests gereus del
feudalisme que els que som aquI, i molts
més que no lu són, no els jurarem mai ni vas-
sallatge ni homenatge. Que no oblidin mai
que no som els seus xotets de cordeta ni els
seus cans, que baven ajupits i grunyint de
plaer. Que sàpiguen que estam farts de des-
truccions amparades per la legalitat, i que
cada un dels seus nous atemptats, topara
amb la força de la raó i de la Ilibertat, per-
quê sabem que és la llei que ha d'estar al
servei del poble, i no el poble al servei de
la hei. Que se'n temin d una vegada que el
nostre pais s'estima més esser cap d'arenga-
da que coa de pagell. Que sapigen que els
amants del progrés i de la modernitat som

nosaltre i no ells, i que s'acosta, amb passes
de vianant content, el dia Rue quedaran Inés
totsols que la una, perque nosaltres feim
nostre l'eximpli medieval de la mata de jonc:
els seus brins, d'un en un, són bons d'arrabas-
sar, perd el que provi d'arrencar la jonquera
sencera, perdrà 1 ali i les magranes.

En aquest litigi no hi haura guanyadors
i perdredors. Una de dues: o hi guanyarem
tots o tots hi perdrem.

Hi ha hagut moments històrics en quê
un home ha donat, noblement i generosa,
la vida per salvar el seu poble, pero tots es-
tam d'acord amb Salvador Espriu, en quê
"mai no ha de morir tot un poble per un ho-
me sol".

VISCA MONDRAGO!
VISCA MALLORCA!
A Santanyi, 5 de novembre de 1989

GERALD VINCENT
Escola d'idiomes

* Anglas, Alemany, Francas i Catalá
* Spanish (FOR FOREIGNERS)

* Recuperació i reforç EGB, BUP, COU

* Preparació Examens Cambridge.

Plaça Conqueridor, 11 - ARTA

	 firallor .41111111
G.A.T. 820 Telex 69565 VGOR E

Calle Binicanella 12 - Tels. 585515/52
CALA MILLOR

OFERTAS ESPECIALES
GALICIA Y ASTURIAS, del 18 al
25 de Noviembre
	 47.900

EXTREMADURA Y PORTUGAL
del 6 al 10 de diciembre

	 43.500
SUIZA, del 7 al 10 Noviembre

	
38.500

VALLE DE ARANLOURDES Y
ANDORRA del 12 al 15 octubre

	
29.900

(Estos precios incluyen: avión ida y vuelta,
hotel xxx, traslados, visitas con gula acom-
pañante).

ESPECIAL ISLAS CANARIAS
TENERIFE, 12 noches	 34.200
SUR GRAN CANARIA, 12 noches	 32.600
COMBINADO DOS ISLAS, 12 noches 36.300

Carretera Cala Agulla 17
Tels. 564017-56430&- CALA RATJADA

Venta de billetes de avión y barco
Nacionales e Internacionales

Excursiones programadas, etc.

EGIPTO 10 dias,incluye 4 de crucero 117.000
BASILEA, avión ida y vuelta.
Todos los jueves	 25.000

CHARTERS NACIONALES

MALAGA, ida 5.900
TENERIFE, ida 16.000
SANTIAGO, ida 11.000
MDRID, ida 7.500
BARCELONA, ida 4.250
LOS MISMOS DESTINOS

POR SU ORDEN
Ida y vuelta	 10.900

26.000
21.000
14.000
8.000



_ LA SOCIETAT COLOMBOFILA MISATGERA D'ARTA CUM-
PLEIX 25 ANYS. El sopar es va cel.labrar el 25 aniversari
d'aquest grup congrega més de 300 persones entre socis,
col.laboradors i amics. Tambè asistiren Sebastià Mas, pre-
sident de la Federació Territorial de Balears i el Batle M.
Pastor.

La Societat té 18 socis, els quals són propietaris de 200
coloms per horn. A més dels socis, unes 200 persones col.la-
boren habitualment amb ells.

Pertanyen a aquest grup la parella Riera-Ginard, actual
campiona de "Gran Fons" del grup de Mallorca.

NIT DE TEATRE

El passat dissabte dia 4
a les 8 del vespre, el grup
de teatre IGUANA va repre-
sentar i estrenar l'obra titu-
lada "MYOTRAGUS" al insò-
lit marc de Ses Paisses.

La representació resulta
prou interessant i presencia-
da per nombroses persones,
la majoria joves, que s'ho
passaren bé malgrat molts
no ho pogueren veure d'a-
prop degut al reduIt espai
que resta davant l'entrada
del Talaiot.

Així i tot es pot dir que
la vetlada fou un exit i que
la gent va disfrutat de Pes-
pectacle.

1)inturas - Cstkolies - _Locas
1115nta1íess Carpinteria

E• P•
PEDRO GIN ARD MATAMOROS

C/. Henán Corts, 3 - Tel. 562131 - ARTA  (Mallorca)
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iloficiarí

INAUGURACIO
El passat dia 20 d'octubre

tingué lloc la inauguració
de les noves dependencies
de l'Auto Escola GILL al
carrer Gran Via 44, on era
abans la seva fusteria.

Dit local consta d'una re-
cepció o informació, despatx
per atendre la gent en parti-
cular, sala per l'escola amb
modernes instal.lacions i
taules particulars una sala
d'informàtica amen de tot
el necessari pel bon servei
als clients.

No cal dir que es va obse-
quiar a tothom amb un bon
refresc.

Enhorabona.

ALTRA INAUGURACIO
El dia 21 a l'horabaixa

es va inaugurar una tenda
destinada ala venda de tota
classe de plantes, rams i
objectes de regal, al carrer
de la Vinya ng 20, la qual
es regentada per na Lita
Botellas, molt coneguda dins
el nostre poble pel seu bon
quefer on ha fet feina, abans
a Ca's Moló i darrerament
i durant molt de temps a
Foto Torres. Ara ha cregut
més convenient tenir negoci
a caseva i hem de dir que
els ha quedat el local una
meravelfa.

Durant tota la vetlada
la tenda va romandre plena
de gent que volgué sumar-
se a la inauguració, la qual
va ho va poder celebrar amb
un abundos refresc.

Sort i enhorabona.

ESCLAFITS I CASTANYETES
A MADRID

Els dies 2, 3 i 4 de novem-
bre la nostra agrupació local
"Esclafits i Castenyetes"
es desplaça a Madrid on va
actuar al "Centro Cultural
de San Blas, "Centro Cul-
tural de Viválcaro i "Plaza
de la Elipa".

D'aquesta manera el nos-
tre folklore mallorquí i con-
cretament l'artanenc, haura
estat conegut i aplaudit a
la capital de l'Estat Espa-
nyol.

endevineta

d'en Pere Xim

Solució al n2 16:
Ses eleccions.
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Carretera des R5c6

Escorxedor.
\
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DEPURADORA pe de Ilacunatge forçatsistemar-- _
-

Era devers l'any 85 quan l'Ajuntament encarregava el
projecte de llacunatge per a la depuració de les aigües
residuals del nostre poble a l'empresa GEMA S.A.

Es ara quan les màquines pareix que han  començat a
bramular devers el Millac on es pensa ubicar la dita depura-
dora. Als menys aixf ho diu el gran cartellot que el IBASAN
(Institut Balear de Sanejament) ha col.locat ben al davant
de l'escorxador a l'altra part del torrent. Diven que per
la primavera del 90 ja ha de funcionar i que no fez-A gens
d'olor. Deu els escolti!

D'aquest projecte en volem treure una serie de dades
pel coneixement de tothom:

,k\-

•	 ••;T:•11.1:. v

1 \

-Encara que la població d'Artà está estabi-
litzada en 5.300 hab., el diseny de la depura-
dora está estimada en una possibilitat d'uns
7.000 hab.

*El capdal estipulat d'entrada será per
a una dotació teòrica de 150 1/hab. i dia
de:

Q= 7.000 x 0.15 = 1.050 m3/dia

-Per altra part, pareix que les aigües resi-
duals d'Artà no donaran problemes a l'hora
de la seva depuració segons les anàlisi fetes.

*El sistema de depuració consisteix en
fer passar l'aigua residual per un sistema
de llacunatge amb una aireaci6 prèvia essent
el temps de retenció de l'aigua dins elles
d'una setmana aproximadament amb ausên-
cia d'olors desagradables.

-A la "siquie hi haura doble recolectar
en els seus primers 30 mts.: un aeri on es
reculliran les aigües negres; i un altre per
terra per on passaran les aigües de pluja avi-
tant-se abrí colepsar les llacunes en cas de
torrentada.

*Les caracterfstiques i distribució de les
llacunes les podeu vem-e al planol adjunt
que ja ne's una remodelació del primer.

-Les dues primeres llacunes tendran un
sistema de difusió d'aire per iniciar el procés
de depuració de les aigües negres. Pel seu
propi pes passarà a les dues llacunes
següents anomenades de decantaci6 que,

,

Entrada

de les

aigües negree.

Sortida

de les aigOes

depuradas.

una vegada depurada ja l'aigua de forma na-
tural (aire i sol) passarà a la llacuna final
d'embelliment on hi haurà peixos que acaba-
ran amb el procés. Les aigües tornaran al
torrent completament depurades per poder
ser emprades per regar.

*Una altra caraterística és l'únic vial cen-
tral que donará accés a la depuradora on
s'hi entrerá per la camada que va al Serral.
La caseta central será habilitada per oficina
i habitatge pel guardià encarregat de la cura
de les instal.lacions.

-En els espais lliures es plantaran arbres
i es sembrará gespa per embelliment i ocul-
tació de la zona. Tota la finca será vallada

*Es preveu un moviment de terra de:

28.267 m3 d'excavació en buidar.
1.497 m3 de terraplè compacte.
7.321 mZ de rasants del terreny.

Es preveuen unes despeses aproximades
d'uns 100 milions de pesssetes que la C.A.
financiará. L'Ajuntament d'Artà amortitzarà
el 50 % en un plaç de 10 anys.

La construcció va a cárrec d'una empresa
mallorquina (Melsion Mascaré), i la part tec-
nològica la fará. O.M.S. Ibarica.
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una xerrada amb

Fra. ANTON! TERRASSA ILL.
missioner a N. York

Feia ja uns anys que BELLPUI0 tenia ganes de fer una entrevista
al P. Antoni Terrassa. aprofitant una de les seves estades
estiuenques antra noltros. pare) un any rera l'altra ens passava.
Enguany al mes d'agost aprofitàrem que descansava a la Colania
de Sant Pere i mantinguèrem una conversa asseguts a la fresca d'un
horabaixa a la casa del seu nebot en Rafel Nonga (el carnisser).
El P. Antoni és el game petit d'en Francesc. Miguel. Rpfel i
Llorenç Nongues. Nasqué a Artà el 2 d'agost de 1922. té per tent
67 anys. Va estudiar al col.legi de La PorciiIncula i feu el
noviciat a Cura. Cantà Missa Nova el 13-4-47 i el seu primer destí
fou la mateixa Porcit5ncula com a professor d'humanitat del
col.legi.

P. Terrassa, de la PorciCui-
cula cap a on i quart?

El meu proper desti ja
fou a America, concreta-
ment a Texas, on hi vaig
estar 14 anys. Després a
Mèxic (18 anys), i ara a Ne-
wark, area metropolitana
de New York.

Quina ha estada la feina
com a missioner?

He tengut 2 objectius fun-
damentals; la formació de
grups de Pastoral i la for-
mació d'un conjunt musical
d'instruments de corda. Amb
avest gru_p anal/ern des de
Mexic a Texas a cantar a
la seva gran festa de la His-
panitat, el 12 d'octubre.

Quina casta de música
tocaven?

Quasi tot música mariachi
i ball folklòric mexicà.

On va aprendre la música?
Jo només vaig aprendre

el solfeig a Arta, de mans
del meu germà en Llorenç,
però m'agrada molt la músi-
ca i el poc que sabia ho vaig
trasmetre al grup que vaig
formar amb els mexicans.

Actualment on desenvolu-
pa la seva feina?

Estic de rector a la parró-
quia Inmaculat Cor de Ma-
ria, d'exclusiva parla hispa-
na, situada a la part llevant
de la ciutat de Newark. Té
uns cinc cents mil habitants
dels quals el 40% són his-
pans, el 35 % negres i el
25% de diversos indrets.

Es gent ria o més bé po-
bra?

Ni una cosa ni l'altra, són
més be de classe mitja.

Quins sacerdots són a dita
parròquia, i en quins idiomes
celebren?

Tenc dos companys el
P. Jordi Oliver, deMuro,
i el P. Florencio Rodriguez,
de Texas, i les celebracions
les feim en castellà i angles.
Els joves, en que ,simin fills

d'espanyols o paria hispana,
aprenen i parlen la llengua
nativa o sia l'anglès, per
tant ens veim obligats a ce-
lebrar també amb aquest
idioma.

Vosta ja tenia coneixe-
ments d'anglas quan era a
Ara?

No, cap mena de noció.
El vaig aprendre a Texas
amb una professora que em
donava classes i poc a poc
el vaig aprendre. Els anys
passats a Méxic quasi el vaig
perdre perquè alla no el ne-
cessitava ja que tothom par-
lava el castellà.

Veig que tampoc ha obli-
dat er mallorquf?

Malgrat el parli poc, ja
que nomes ho faig amb el
meu company, les cartes
que reb i la lectura de la
vostra estimada revista,
i també quan venc a Arta,
cosa que succeex quasi cada
any.

Quins mallorquins ha trac-
tat a Amarica?

Amb el P. Rigor natural
de Manacor, mort lany 1980
a Mèxic i també el P. Miguel
Salom de Vilafranca, també
mort el 1972. Aquest va ser
el fundador de la Missió a
Mexic. Ells sembraren molt
bona llavor, i del P. Rigo
me'n vaig sentir molt de
la seva mort. Era un gran,
company.

Quirts grups de seglars
té formats a la seva parrò-
quia?

Hi ha un grup bastant
nombrós de joves i adults
que són com un símbol dels
nostres Terciaris, per() el
meu ideal es formar el JU-
FRA (juventut franciscana),

També hi ha un grup ano-
menat carismàtics, que te-
nen coses molt bones i altres
que no m'agraden tant. Es
reuneixen, celebren la seva
fe, són molt moderns i pas-
sen dels 80, éssent el seu
ideal la renovació per a la
espiritualitat.

Em consta que fa molts
d'anys que és subscri_ptor
de Ia nostra revista BELL-
PUIG. Li agrada reber-la?

Si, som subscriptor des
de fa molt de temps i el reb
molt gustosament ja que
es quasi tot el meu contacte
amb el poble d'Artà. Us a-
grairia que el m'enviasseu
sempre allà on vagi.

Creu que haventhi tanta
falta de sacerdots a Mallor-
ca, és normal que encara
en destinin tants a les mis-
sions?

El Concili Vaticà II diu
que cada nació ha de cuidar
les seves vocacions, ara bé,
com que America hi ha de
tot, pens que es bo que els
ajudem.

Es vosta conservador o
progresista?

Som més be conservador,
però admet el progrés enca-
ra que no compartesqui del
tot les seves formes.

Pensa acabar la seva vida
a les missions, o desitja re-
tirar-se prest a la seva Ma-
llorca?

Jo sempre he posat el meu
servei a disposició dels meus
superiors. Si m'arriba l'hora
de la jubilació, si que m'a-
gradaria retirar-me al meu
poble d'Artà, on hi tenc tota
la familia.

ens acomiadem d'aquest home que quasi tote la seva vide l'
uedicada podem dir a la tasca de pescar Animas fora de la seva
terra. i que malgrat ii agradaria retornar a Mallorca. té ben clar
que el seu lloc és on faci més falta. seguint sempre les
directrius dels seus superiors. Esperem pare). que els darrers anys
de la seva vida els pugui passer amb els seus familiars al seu
poble d'ArtA.
	  G. Bisquerra .



Grua d'excursionistas que dia 28 d'octubre anaren

a Sant Salvador de Felanitx.
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Anada a Sant Salvador de Felanitx

El passat divendres, 28
d'octubre unes cinquanta
persones varen participar
a l'anada a S.Salvador de
Felanitx a peu.
Partiren de S. Salvador

d'Artà a les 5 del mati. Des-
près d'haver cantat "Vos
sou nostra llum primera",
encara entre badalls, sentint
els saluts dels galls i cans,
la gent va començar a cami-
nar fins a S. Llorenç.
A les set café amb galletes
i fins a N'Es Rebost de Ma-
nacor. Allà s'havien de voure
tots.
Eran les vuit i mitja, peus
en remull i bon berenar:boti-
farrons, sobrasada, format-
ge, fruita,... .Refrescats
i repostes les energies, de
nou a caminar cap a Fela-
nitx.
En Toni Carriá, Tomeu Cin-

II■11■

to, i mitja dotzena més, vo-
laven Inés que caminaven.
Ales 10'45 eren en el camp
de futbol de Felanitx, i una
hora més tard a S.Salvador.
Els darrers, les persones
mós majors,  arri v aren una
hora i mitja més tard, i molt
feren. A S.Salvador hi va
haver exposició de bedegas.
Uns anaren al bar, altres
a l'esglesia i altres a les
dues bandes. A les dues a
menjar paella, i a les tres
i mitja ja tornaven cap aquí.
Aquesta es la segona marxa
organitzada pel grup de
"marxosos" que es veuen
a Can Faro. La cosa va co-
mençar amb gent que hi ha-
via fet promeses a la que
es va anar sumant gent sim-
plement pel gust de cami-
nar. La propera...

Macas

PROGRAMA CITA PREVIA

PARA NO ESPERAR
LLAME

56 27 00
nSALLO

A partir del proper 13 de
novembre posa en funciona-
ment el programa de Cita
Previa a la "Unitat sanitaria
local" d'Artà, més coneguda
com l'Hospital.

Segons diu la propaganda
distribuida, els pacients "po-
dran concertar cita imme-
diata amb el seu metge de
capçalera, pediatra o odon-
tòleg, simplement cridant
per telefon o acudint perso-
nalment...a l'instant les in-
dicaran l'hora a la que poden
passar per la consulta..."

L'objectiu d'aquest pro-
rama és evitar als usuaris
e la sanitat pública esperes

inútils i "oferir una assistèn-
cia	 Inés	 pf-exima
personalitzada".

Un programa similar en
part a aquest ja funciona
a Arta des de fa dos anys.
Fins ara els malalts sol.lici-
taven hora per a la consulta
de 12.30 a -13 h. del migdia
passant per l'Hospital, o per
telefon des de la Colònia
de Sant Pere. Aquest servei
el cobria l'ATS del Centre
I es veia molt limitat per
falta de personal. Per fer-
ho d'ara en davant, l'Insalut
ha dotat l'Hospital d'un auxi-
liar administratiu i una nova
linea de telefon, 56 27 00,
únic número pel que es do-
naran les cites.

El que no esta molt clar
és que feran amb els malalts
que sol.licitin cita per
1 odontòleg o pediatra que
oferta l'esmentada propa-
ganda, ja que a l'Hospital
només hi ha en aquests mo-
ments tres metges de capça-
lera, un ATS., una matrona
i la nova auxiliar adminis-
trativa.

Maquillatges
Neteja de cutis
Depilacions

ESTEL D'AUBA Tractaments facials i corporals
Tractaments anticelulitics

Isabel Solano	
Drenatge linfAtic.

Esteticista titulada	 NOVETAT
Carrer Joan XXIII, 19-12 - Tel. 56 29 50 Tenim a la seva disposició:

ARTA (Mallorca)	 DEPILA CIO ELECTRIC A

SE NECESITA

Aprendiz o Ayudante
DE CARPINTERO

Informes:
CARPINTERIA SANCHO

Cl. Ciutat, 63 - ARTA
Tel. 57 80 83

saló de bellesa



De ta Colónia

A. Genov a rt

lo

EL POBLE HONORA
LA NOVA BEATA

El passat diumenge dia
22 d'octubre, a les 6 del
capvespre se celebra una
missa d'acció de gràcies per
la nova Beata Sor Francinai-
na Cirer, fundadora de la
comunitat de Germanes de
la Caritat de Sencelles. El
temple parroquial s'ompli
de gom en gom, ja que la
nova Beata té molts devots
en el nostre poble; aquesta
devoció lié de temps enrera
perquè les Germanes de la
Caritat l'han anada incul-
cant als infants des de pe-
tits.

A l'acte religiós, li segui
un berenar a ca Ses Monges
que havia estat preparat
per les dones del poble. Fou
un moment de trobada i
germanor, i al mateix temps
una ocasió per agrair a les
monges tot el que fan pel
poble, des de les primeres
lletres que ensenyen als in-
fants, fins a les cures d'ur-
gencia o el fet de trobar-
les sempre disponibles. El
poble demostra una vegada
més que estima les monges.

BUNYOLADA
Per les Verges no hi ha

costum de fer serenates,
però el que és una bunyo-
lada, aquesta si que es fa
i té molt d'èxit. Al Centre
Cultural el d4ssabte dia 21
d'octubre, festa de les Ver-
ges, el mateix Centre i l'As-
sociació de la 3 Edat, orga-
nitzaren una gran bunyolada
a la que hi participaren
nombroses persones que po-
gueren ensaborir aquest pro-
ducte tan nostre i tan tipic
que encara que tengui forat,
té molt d'aprofitable i més
si un en va una mica enda-
rrer. N'hi va haver que es
posaren bé.

NETEJA DE VORERES
Encara que sembli un mi-

racle és una realitat; S'ha
fet una millora a la carrete-
ra C-712 d'Artà al Port
d'Alcúdia, que és la que em-
pram els Coloniers sempre.
S'han netejat les vores. Ho
haviem demanat mil vegades
i ni cas. Ara cal esperar que
l'eixamplin i asfaltin. Quan?
Tal volta l'any 2000.

ROBATORIS

El fet ja s'ha re_petit va-
ries vegades, però no per
això deixa de ser noticia.
A principis de la setmana
passada, els lladres entraren
a diversos establiments pú-
blics, entre ells el Club Nau-
tic, a la boutique, i a algu-
nes cases particulars; inten-
taren també entrar al res-
taurant El Pescador, però
la seva presencia fou notada
i es pogué evitar que fessin
la mateixa endemesa de les
altres bandes, això és, apo-
derarse de doblers, joies
i roba. Sembla que aquests
"visitants" coneixen les pe-
culiaritats de cada un d'a-
quests llocs i si estaven ha-
bitats o no a les nits.

MANIOBRES NAVALS
A LA BADIA

Per espai d'una setmana,
vaixells de guerra de dife-
rents paissos de la OTAN,
han estat fent maniobres
a les aigues de la nostra ba-
dia. La seva presencia no
ha passat desapercebuda
ja que moltes vegades els
vaixells s'aproximaven bas-
tant a terra. Per aquest mo-
tiu els pescadors han tengut
dificultats a l'hora
d'endinsar-se a mitjan badia
perquè l'esquadra navegava
amunt i avall tot el sant
dia.

DONACIO DE LLIBRES
PER PART DEL CIM

L'antiquada	biblioteca
del Centre Cultural s'ha vist
afavorida amb una bona do-
tació de llibres (enciclopèdi-
es, diccionaris, etc.) que
han estat donats pel Consell
Insular de Mallorca. Per la
seva part, l'Ajuntament ha
regalat unes estanteries no-
ves de trinca que donen un
aspecte diferent i agradable
al local on acudeixen els
al.lots per realitzar les se-
ves tasques escolars, espe-
cialment les de consulta.
quan l'Ajuntament disposi
d unes dependencies adequa-
des -cosa que ja passa d'ho-
ra- quedará constituida la
biblioteca municipal. El lo-
cal que té l'Ajuntament i
que fa servir com a dispen-
sari medic és del tot insufi-
cient per poder desenrotHar
qualsevol casta d'activitats,
exceptuant la cobrança dels

—ecos
NACIMIENTOS: 

Día 29 de Setiembre.- Marc Bis-
bel Salo... Hijo de Bartolomé
y Antonia. Cl. San Marcos. 17
- Colonia.
Día 4 de Octubre.- Ana-Mateo
Morey Climara. Hija de Mateo
y Ana María, Vilanova 27.
Día 12.- Mire Rosselló Gela-
bert. Hijo de Simón y Margari-
taIsabel. Cl. Síquia 7.
Día 15.- Leticia-Blanca Cruz
Nicolau. Hija de Oswaldo y Ma-
ría.
Día 24.- Maria Morey Sancho.
Hija de Jaume y Caterina. Cl.
Grec 9.
Día 28.- Antonio-Javier García
Nebot. Hijo de José-Antonio
y María-Isabel. Cl. Ciutat II-
2Q.

MATRIMONIOS:

Día 7 de octubre.- Antonio Es-
teva Rosselló con Jerónima Su-
reds Alzamora. Nuevo domicilio:
Molí d'en Leu.

DEFUNCIONES: 

Die 4 de octubre.- Juan Ferrer
Moyé. 70 años. Colonia San Pe-
dro.
Día 11.- José Crespo Alvarez.
92 arios. Cl. Ciutat 26-2g.
Día 13.- Miguel Pascual Amorós.
54 años. a] Patró. Mestral 10.
Día 15.- Miguel Artigues Dili.
84 años. a) De So Na Sopa. Cl.
Botovant 20.
Día 23.- Juan Nicolau Fons.
a) Roig. 78 años. Cl. Lladoner
11.
Día 26.- Miguel Castellano Le-
ón. 75 años. Cl. Mestral 34.
Día 28.- Magdalena Fito Cantó.
59 años. a) Fito. Palma.
Día 28.- Juan Pastor Riera.
73 años. aIJardí). Manacor.

imposts; per això si que hi
ha Hoc.

DESAPAREIXEN
SENYALS DE CIRCULACIO

Una de les cm-olles que
tenen els "gamberros" per
al seu disfrut personal és
llevar qualque disc de circu-
lació; aixi ho han fet varies
vegades amb algunes de les
senyals de direcció prohibida
al carrer Jaume If i altres
de la zona de Ca'n Llaneras.
L'Ajuntament, cansat de
posar els discs, ha ordenat
llevar els que quedaven, per
lo qual ara a un tram de va-
ris carrers de l'esmentada
zona es pot circular en les
dues direccions aqui on a-
bans estava prohibit. La no-
ticia dóna per fer-ne algun
comentari, no obstant ho
deixam al criteri del lector,
que segur en trem-a qualque
conclusió.
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RESULTATS SENIOR FEMENI

Costa Calvià 67
Esports Juma 32

Esports Juma 20
Jovent 71

Esports Juma 31
Puigpunyent 44

Propers partits:

Dia 12 de Novembre:
Joan Capó
Sanimetal
Dia 19 de Novembre:
Sanimetal
Grafiques Badia
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esports

MIO L
PREFERENT: ANAM PER BON CAMÍ

ESPORLES 2	 ARTA O
ARTA 1 MARGARITENC 2
MURENC 1	 ARTA 1
ARTA 4	 POBLENC 1

Comentari:
Els darrers partits l'Artà

ha estat molt irregular per-
dent bastants de punts a
Ses Pesqueres per-6 ha duit
també qualque positiu de
fora.

D'Esporles no duguérem
res positiu i contra el Mar-
garitenc a Ses Pesqueres
es perderen els dos punts
malgrat l'Artà va lluitar
molt, però de res va servir
perquè els adversaris sabe-
ren aprofitar més les oca-
sions i el resultat els fou
favorable al final del partit
per 1-2.

De Muro es va dur un posi-
tiu, i rem_pat a un gol va
ser el resultat final, no fent
cap dels dos equips gaire
mes per desempatar.

Contra el Poblenc a Ses
Pesqueres l'Artà va guanyar
un partit que de principi
ningú ho veia gens cIar per-
que a la primera part el po-
hlers posaren a l'equip local

contra les cordes en més
d'una ocasió, així i tot arriba
el descans amb l'empat ini-
cial. A la segona part l'en-
trenador local va fer dos
canvis que donaren un bon
resultat ja que als pocs mi-
nuts en Nieto inaugura el
marcador d'un fortissim xut
de fora de Parea. Tots els
jugadors s'animaren, l'equip
anava més conjuntat i la
davantera feia incursions
perilloses cap a la porteria
contraria i poc temps
després vingué el segon gol
obra d'en Ginard, també de
fora de Parea; el Poblenc
va acurçar distacies amb
una mala jugada de la nostra
defensa, per-6 encara l'Artà
s'encoratja més i vingueren
dos gols, un d'en Ginard i
l'altra d'en Quique que varen
sentenciar el partit.

Així podem dir que hi ha-
gué una part per equip, per-6
l'Artà va saber resoldre amb
4 gols i els poblers no sabe-
ren aprofitar gairebé les
seves ocasions.

Esperem que aquest darrer
resultat no sigui un "espe-
jismo" i el proper rival de

torn també caigui derrotat
pels nostres colors. Suposam
que l'entrenador tendra els
seus motius per fer els can-
vis a la segona part, però
creim més eficaç resoldre
els partits a la primera part
amb l'equip inicial titular.

G.B.

ALTRES RESULTATS

ALEVINS:
AVANCE O
	

MONTUIRI 1
ALGAIDA 3
	

AVANCE 2
AVANCE 5
	

PETRA 1

INFANTILS:
C. PICAFORT 1 AVANCE 1
LA SALLE 1
	

AVANCE O

BENJAMINS:
P. CRISTO 5
	

AVANCE 1
PORRERES 7 AVANCE 2
Amistós:
CARDASSAR O AVANCE 2

JUVENILS:
LLOSETA 2
	

ARTA O
LLUBI 1
	

ARTA 1
ARTA O
	

B.R.L1ULL 2
ARTA 1
	

BARRACAR 6

BASQUET
RESULTATS SENIOR MASCULI

Sanimetal 66 (36 : 30)
Gesa Alcudia 74 (36 :38)

1 triple (Serra), 17 tirs lliures de 26.
Roger (14), Serra (10), Carric') (4), Vaquer I (2), Ginard (10),
-cinc inicial-, Gili O, Galan (-), Ferrer (8), Vaquer 11 (18).
Eliminat Ferrer, min. 36.

Sa Pobla 80 (40 : 40)
Sanimetal 54 (25 :29)

1 triple (Vaquer II); Tirs lliures 15/32
Gili (2), Serra (8), Cm-rió (4), Ginard (5), Vaquer II (21 ),

Vaquer I (8), Galan (6).
24 personals, eliminat Ginard (min. 35).

Sanimetal 63 (30 : 33)
Marratxí 50 (26 : 24)

Tirs lliures: 12/ 24
Roger (8), Serra (15), Carrió (6), Ginard (5), Vaquer 11 (9),

-cinc inicial-, Gili(), Galan (10), Ferrer (10).
Eliminats: Carric!) (min. 40), Galan (min. 30)



	 BELLPUIG 	 II novembre 198812 248

POPULE MEUS, quid feci
tibi per haver-hi tanta pape-
rassa per tot arreu? L estat
"paperari" del poble lluu
com el serol antic. La der-
matosi urbana, ha esdevin-
gut en psoriasi crónica. Da-
vant tal situació caótica
brutoral, no queda més solu-
ció que emprar má de ferro
pels autors depositaris de
les deixalles electrodomèsti-
ques, els quals abocaires
han pres per un femer co-
munal els contenidors dels
voltants del casc urbà. Es-
tam d'acord que manca ci-
visme i higiene, tierò les
nostres autoritats son massa
benevolents, a l'hora d'apli-
car la llei als infractors que
fan ús indiscriminat de la
porqueria. En el carrer Vica-
ri Far, hi ha qualcú que
s'empara en la foscúria, per
amollar-hi tota mena d'in-
congruencies. De veritat,
creim que si s'ho prengués
amb una mica de fermesa,
no es cometrien semblants
desgavells atemptatoris a
l'estètica de la més pura
i simple obligació que tenim
els ciutadans de respectar--
nos uns als altres. Un lloc
sagrat com el cementiri,
es objecte d'una depredacio
ecológica descomunal. No
mos vénguin en romanços
de la cultura estrangera.
Perquè en el que fa referen-
cia als ferns, hi ha estran-
gers que donen bon compte

exemple dei que no s'hauria
de fer. No existeix un servei
de recollida? Doncs, per
que no l'aprofitam? La fer-
ralla, geleres, cuines, ren-
tadores, televisors, llits,
cossiols, matalassos, termos4
plàstics, "habeas corpus
caners, etc. en lloc d'abo-
car-los allà on ve bé, que
no es més fácil avisar a la
Sala i que un camió especial
els recollesqui? Si els res-
ponsables no prenen mesures
serioses, Arta va camí del
Guiness. Qui la fa, que la
pagui. Fora contemplacions.
Suposam que la present
campanya de neteja será
práctica. Del contrari, per
avall Paco. Sabem, perque
ho sofrim en 

és
 carn,

arque agrans humillant.
Les dones que majorment
es queixen de la brutícia,
elles no són capaces sino
de rentar una mica la cara
a les voravies, deixant l'es-
combrada surran de la vore-
ta del carrer i adéu si te'n
vas i no tornes. Aquesta u-
sanga seria molt bona d'abo-
lir si l'Ajuntament predicAs
amb l'exemple. O sigui, por-
tar el poble net i, després,
qui per berres l'embrutás,
un càstig exemplar. Enca-

rerrint-rerraw
ra no la un any, un servidor
netejava la Plaça Nova un
dimarts de mercat. Passaren
tres dones casades i, per
afegitó t "de profesión sus
labores'. Anaven empimpo-
hades, caranetes i una mico-
ia els ulls envernissats. A
l'altura meya, Nos, diplomat
amb el flamant títol ' cl'inge-
nieru do carru do merda",
donàvem cebes a uns xoquins
plens de crema podológica
(ubicats als dominis d'un
venedors de sabates), al ma-
teix temps que barrejats
amb un producte llefiscós
conegut pel poble amb el
subtil nom de gargall dejú.
Les tres mestresses, a la
vista d'aquell inesperat es-
pectacle famater, esverga-
ren uns morros de figa que
gairebé s'esqueixaren les
queixeres. -"Ai, digué una.
Si aquest fos horno meu,
pus mai me R osa má
damunt". Au, ido, facem
acte de contrició, comen-
çant per l'Ajuntament. No
oblidem que Artà som tots
i la sogra Hisenda. El blat
dins el graner i els fems dins
el femer. 

poeta Joan Mesquida, únic
diaca que sap yermar qua-
resmes pels darrers dies i
que diu: "En Tous és un per-
ruquer que, a més de tallar
cabells, pentina paraules".  

RESUMEN DEL PASADO,
DEL PRESENTE Y LA

SOLUCION DEL FUTURO

Cuando el Caudillo vivía
dentro de España llovía,
pero Franco murió
y la España se secó.
Luego vino Adolfo Suárez
y destrozó los olivares.
Después vino Calvo Sotelo
y aumentó el paro obrero.
Anda que si llega Landelino
nos deja sin pan y vino.
Y si llega Carrillo
nos limpia hasta los bolsillo.
Pero para colmo de males,
entra Felipe González,
ynos deja sin pan ni cereales
ni agua para los bancales.
Si quieres poco pan y poca can
vota a Fraga Iribarne.

RESUMIENDO
Si quieres tener dinero
seguridad y un buen empleo
vota a RUIZ MATEOS.
El levantó Rumasa e igual
levantaría ESPANA
para ello tiene coraje
mucho valor y mucha garra
y a los SOCIOLISTOS
muchas ganas.
Si comulgas con estas ideas
haz copias y da guerra.

FEIM UNA CRIDA a les per-
sones de pa blan, que rebe-
ren la papereta del vot al
domicili particular. Senyores
i senyors. Benvolguts arta-
nencs. Ni En Felipe ni ningú
vos envià ni demanà perso-
nalment el prec de que el
votássiu. Bones feines ten-
dna. Ell ja en té prou amb
la Moncloa, la Bodeguiya
de Son Anxoa, En Colau
Cuadrado, En Julio Panchi-
ta i Na Carmen d'Andalussia
que está més bona que la
seva tia, sobretot si la com-
param amb el rostre sinistre
del Senyor Guerra i el piano
del Narcís Serra. Com que
de política anam calçats
per aigua, no en podem dir
res. Cumplírem anant a vo-
tar i foris. Tanmateix, en
les actuals circumstancies,
tendrem socialistes per 100
anys. Cosa que no ens desa-
gradaria, perquè així ho po-
dríem veure amb 160 anys
a l'esquena.

JA QUE HAVEM ESCAPO-
LLAT la política, vegeu una
mostra que, procedent de
Banyalbufar caigué a les
mans d'En Miquel  Tous. No-
saltres, a En Miguel, sols
el podem aluía de lluny.
Ens supera de Hm-g. No obs-
tant, farem pública una fra-
se encunyada pel diabolic 

PARER POLITIC
D'EN PERE XIM

Quantre les opinions,
no mos hi podem posar,
a un li agrada es cavalcar
i l'altre va de redolons,
com són ses eleccions.
Pareix que mai han de passar
i mos passen a trompons.
A més de dos dins Arta
ja li cauen es calçons.
La comandera es grossa,
qualsevol no pot mandar,
ells a peu hauran d'anar
si no poden en carroça.
Més de tres cap a la fossa
si no poden comandar.
S'exposen a fer destrossa.
Pegaran a Sa Tudossa
o de cap a dins la mar
i per premi una crossa.      




