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Les

nostres

possessions

LES ERES

Foto: S. Conesa

fix	

Oespres de ia Setmana Saiita I (It les messes cle

les eleccions luit ais auranomiques, persegui m la

nostra tasca de donar una itliada reposada. a les

possessions d'Art.
Al cap i a la ti, es pot dir qualque nota sobre el

topònim artanenc que. avia encaKala el nostre ar-
ticle.

Les ERES. posses-at; de notades caracter(stiques.
conserva el mateis nom , des del segle XIII. ven-

cent les nombrosos envestides de les noves situa-

tions.
El topònim deriva del llinatge Les Eres. En cas-

tella la seva forma respectiva es Las Heras',

Devers Pany 1295, Pere de Le',.Fieres es el pos-

seidor d'aquesta alqueria que. areshores, era partio-
nera amb Palqueria de fieniracet. Aquest Ilinatge.
convertit en topqnim, restaria encallat en oquest
indret del terme cl'Arta. molt prop de Pantic ter-
me de Bellver. a la banda de ponent. Per dissort

ens falta condser el toprunm arable que enterra

per a sempre.
l'n document registra el topònim refent a la

possessió, l'any I 344. Ell ens assabenta de la ven-

da de la part i cl dret gu(' Na Sibilia, viuda

laume laner, te damunt una peça de terra, situada
Palqueria de Renijubar lei Coll lubar ens recorda

el nom) afrontada amb Palqueria La \litjana amb
altres possessions de Palqueria de Renijubar, amb
l'honor de GuiIlem Colomer de Palqueria de Salma

amb Palqueria de Les Eres.
L'any 1390. Palqueria de Les Eres s pròpia de

laume Vila t. !favors, pegava a Salmi'. Rel!ping i
La \litjana de Guillem Ragur.

A mitjan segle XV. Cs de la familia Riera, dels
quals passa, posteriorment, als Borguny.

L'any 1562, ja Cs de Cristqfol Ginard i ben prest

es trocejà en llegítimes entre els Conards els suc-

cessors, clonant Hoc als distints f•stabliments de Sos

Peril deixem els documents escrits que poden em-

(ii ; Los _i_res o palmeiar les
mev es terra per a pellucar-in ia Nexa subtoponírma.
la gran aur cilada linguistica. en gran part. espan-
tada pel tro dels darrers esiabliments i tie les
li es compra-vindes.

Gra es J Dt4 t1 molts de nom , resten encara ate-
rrats dins el :ormenat rnalpla de Les Ere,.

Hi ha cloves i sementers abiTna-ants: La Cloy.,
Nova i la Clova Velha, que ambdues peguen a Sal-
ma, i la Clad del Pinaret.

L'Hort de Los Ere s seinat de Ia Clova o Prat
d'En Xanso que enfrontava Bellpuig I a Son Diligen-
cia.

Esmig de la possessra el Ping Ferrer. dedalla
passat el torrent. Sun de dins Salina I %.1 J parar
ai molí d'algua de Les Eros i balsa u ap L'Hort
d'En Salat.

Semen ter d'Es Puig Ferrer. el Seine ri  Gran q
S'Ausmar Gran I cl Sementor del Camp de Dalt
avui estabht i el Sementer "d 'Abais partioner amb
Rellping i amb Ca 'n Floret -antiga Ilegítima o par-
tida de Les Era-

Les cases de Can Floret estan contigues
asat de Les Eros.

De la inaci-Ji4Trrancianaina Sard de Ca'n Floret.
nona petitona d'estatura, pen:, !largo de raemZona
en sabem que era , sense ella adonar-se'rauna mes-
tra de lolklore de bona casta. Retema dins la seva
memoria tin enfilai Ilargarut de raçons i una term-
ga de rondalles mallorquines. La seva costura era
Ia cuma de Les Eres. on ella les vesprades
entretenia grans i petits. dient cançons 1 contant
rondalles. Ella conta: "Na Segi.	 Na SJirn I Na
Tec-a Tec". 1 tal volta sortí d'ella o la repetí a-
questa glosa atribuida a Les Eres'

Ja parlam c71 -e c ul tapat ,
de mig i de bais voreres.
L'amo En Toni de Ses Ere s
fa es rallar de reginat.

Allq era temps:
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DUES COSES IMPORTANTS
Valkekament hem anat dent que e'Eogfeoia o om Vito i que toto

,.no hem dc 6e_ntlit keoponoables en ia taoca d'ana -La Aent dia a
fia. Cceiem que una de feo manekeo d'exekcik aqueata cokkeoponoa-
biftat eo mitjançant ee Conoefe Pakkoquiat de Paotokat.

Be, idb, - ja tenim Aokmat aqueot Conoeff que, pelt a comença,
seka expekimentaf dukant un any que tendka com a miooi6 impok-
tant pkogkamak, animat 4 tevioak eeo taoqueo paotokato de fa noo-
tka Eogeeoia d'Alta. Effo kepkeoenten 4 han eotat etegita peta
wawa viva d'Esgleoia que . han anat Aent Ayi na, com a ckiotiano,
dino ef nootke poble. No eo, pek tant, cap junta honwica, oine
un gkup que oap que hauka de tkebaeeak decidint, juntament amb
esequip pakkoquiat, Lo que ehauka d'anak Aent dino toto efo am-
bito de la nostka Eogehia focae.

Ee Conoell Palkoqui.at de Paotokaf d'Atta eatata Aokmat peta
seguenta membteo:

En kepkeoentacie de:
Equip patkoquiaf 	 RaAef Umbekt Antoni Giei
Convent defo Akanciacana: 	 Gkegoki Mateu
Gekmaneo de fa Cain-tat: 	Antbnia Bakcel6
Catequeoi d'nant 2	 3 9 EGB: Tekeaa Bonnin

IP 	42	 5 9 EGB: Catatina Eoteva
de 2 2 etapa: 	 RaAet Nadal i Makibet Mae,
d'adufto: 	 Guittem Biaquekka

Pkepakació pine-matkimoniat: 	 Jaume Cukaach t Bakbaka Salao
Moviment de Revó de Vida: 	 Joan Getabekt 	 Antònia

Ffaquek
Acció Social o Cakitao: 	 Fita Btaneo
Mi6641un6: 	 Magdatena Suñek
Tekciakio: 	 Jokdi Ltutt
Moviment de Viudeo: 	 Matia Genovakd
Ckeim que aqueata ea una nova etapa dina et camina't de ta noo-

tka Eoglioia. I una de Leo manekeo en què podem ajudak tote) at
bon Auncionament det Conoett hauka de aek amb ta nootka compken-
oió i ajuda i amb ta nootka ckitica .ana t conotkuctiva, A eta
oempke deo d'una actitud d'amok.

Encant 	 Oka polio!.

Una at-tina coa impoktant, aqueata de tipua matekiat, ih ta
decid, pkeaa encaka pek L'equip pakkoquiat, petb conouttada amb
molta gent, de conatkuik una 4e4vei6 patic4 (WC) a Sant
Salvadok.

Feia ja mutt de tempo que nothvem aqueota manca a un ttoc tan
viaitat, no just pea aktanencO, 'sin() tambe pek motta gent de Ao-
ka pobte. L'unica mane -'na de podes anak al Haekvicia" actuatment
eo apkoAitak fa bona votuntat deto donat empkant eta de ta oeva
vivenda pakticutak, cha que hem d'agkaik dea pdbficament

Aqueat aekveia eotakan aituata af nokd 4_ a fa paint extekna det
oantuaki ad000ato a l'ediAici.

EL pkobeema meo gkeu h fa manca d'aigua, ja que ta de ta vita
no hi akkiba. Afeohokeo hem de comença't pek akkegfak fa ciotekna
del pati nokd pek poden aixi diopooak de ,e'aigua nece6aAia. A-
quo.ót, juntament amb fa con-s tacci6 d'una A000a oiTtica, eo un
deea punta que encakeixen e'obka.

EL pkeouppoot totat jo de. 948.507 pto.
Tenim pakt d'aqueota quant4tat, pesi 'neuf ta in6uA4c4ent. A-€-

que aptcAitam ja e'ocaoi6 pek a demanak-voo fa vootka genclooa
apoktac(6 que en tanteo ciAcunotancieo heu demootkat.

Hem de dc, pes acabas, que eco obkeo ja han començat 	 quk,

espeam que Evn pkcot podan eosek una leafitat.
L'equip pakkoquiat

Tots tent”! dreta llescar un roeq6 	 filer) de pura jota dalt les bran-
del !mewl pa de IN cultura. 	 ques dels arbres. On els runs jp i-

quen joiosos al carrer, merit ri la
\ull 	 al mens somtar en un Doble

primavera s'hi priseja per entre-
quasi utnpir, en pan, lliure

miq com la mes galant de les
soltdari, on tothom somriu t es-

noies.
tima,. Fins t tot els ocells re-

Gregor Mateu Estarelles

Ser felip...Com.
(IX)

POBLE I CULTURA
Ouan un poble és capaç d'enarbo-
ar la bandera de la tolerancia
lluitar fins a la mort per a de-
fensar els seus valors, vol dir
que és un poble culte i pacific,
enamorat i treballador, dupe de
ser ell mateix dins el concert
dels pobles Inures.

Cal tenir fe en el futur del nos-
tre poble i traduir aquesta fe en
obres cada dia. Cal treballar pel
be material i espiritual d'aquell
poble per damunt interessos per-
sonals, de classe o de partit,
per difícils que siquin les cir-
cunstancies.

Ja no tenen cap sentit les velles
reticencies, ni les caciquistes
visions dels qui tenen sempre la
raó, ni l'orqull inconfessat dels
qui es creuen redemptors d'un po-
ble que està a les (osques.

Sabem molt bé que la cultura és
patrimoni de tots i que els va-
lors religiosos d'un poble son
també cultura. Sabem, aixi ma-
teix, que fins i tot les roses
poden esdevenir vermelles d'odi i
de sang, perb que, a la fi de
comptes, totes es. merceixen. —

\() es pot pujar l'escalonada del
triomf trepijant els altres, o
convertint el món en un camp de
batnl11 de vencendor i vencuts.
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NOTICIES I SUCCESSOS

I

A sa platja de Cala Mitjana hi
ha un petit bar, kiosko o lo que
li vulgueu dir, perb que al menys
té un discret llor on anar-hi a
fer lo "més precís".

A Cala Torta s'ha fet un bar
nou i no "han pensat a fer-hi cap
W.C."

Pareix que s'ha ordenat fer
llevar el W.C. de Cala Mitjdna,
en canvi no obliguen fer el de
Cala Torta.

Demanam: No val més tenir un
W.C., "Lloc comú", retrete, etc.,
amb unes condicions més o manco
precàries, que no haver-n'hi cap

tenir que fer les "reines"
majors i menors a darrera una
mata, amb el oerill de després
enfangar-se i sufrir els seus
aromes?.

Una -iltra cosa que convendria
hi bagués en aquestes dues plat-
ges seria un equip de socorrisme

salvament, petit si voleu, però
que fes un servei d'urgencia, ja
que encara no fa més que un
parell de dies que hi va haver un
accident mortal.

Pregam a s-Ajuntament prengui
bona nota i ses mesures correspo-
nents, per Implantar aquest ser
vei, el qual molta gent agrairia.

++++++++++++++++++++++++++++++

El passat dia 13 (és mal núme-
ro) s'esbrancà un pi a devora
s'estació des tren. Li va caure
un cimalot -1 això que no feia
borrasca- que si haqués aplegat
cap animal o persona ben segur
que li fa sa pell. No mos queda
més remei que pregar altra volta
a s'Ajuntament que faci "una bona
permanent" als pins de s'avinguda
des tren, o millor una replan-
tada de pins joves ja que creim
que els que hi ha es moren de
vells i no d'enfermetat.

Groc, Negre I

ACLARIMENT 
Sortint al pas d'uns comenta-

ris que ens han arribat a les o-
relles, i a 'rel del escrit d'a-
questa secció del ri° 59, 28 de
maig, en el que es feia al.lusió
al posible netetjdment

ESCUELA DE BAILE MODERNO

De maratoriana nos pareció la
demostración de la joven Escuela
de Balle Moderno diriqida por
Ramón Ginard.

Pudimos asistir a una de las
representaciones que se llevaron
a cabo los Plias 3, 4 y cinco de
Junio. Todos quedamos vatamente
impresionados por la variedad co-
reográfica, el alto nivel antis-

SALUD EN LA ESCUELA (de 0-6 años) 

El pasado jueves 16 y en el
salón de actos del Centro Social
se pronunció una conferencia por
el doctor Joan [lobera, con el
tema "Salud en la escuela de 0-6
años" incluida en una campaña de
Medicina Preventiva promocionada
por el Consell Insular de Mallor-
ca.

EXPOSIC1ON DE CESAR ES1RANY

Dia 10 de Junio se ahrió en el
local "Vora Vora Vora" una nueva
exposición de César Estrany.

conducció de les aigües netes a
la Colonia, volem aclarir que la
nostra intenció no era mai d'o-
fendre els veios coloniers, sinb
relatar el bé que es faria al po-
ble amb aquesta minora. Gracies

perdonau el mal entés.

tico 	 originalidad en muchos de
los números.

Desde aqui damos 18 enhorabue-
na y animos a la EFri:ela para se-
quir adelante ya que estamos se-
quros Que todo In que es arte
eleva la cultura de un pueblo.

No sabemos si fue por la hora,
pero notamos una falta de público
total. Desde lueqo, esta falta de
asistentes no creemos que fuese
por el tema ya que los pocos
asistentes salimos muy satisfe-
chos pidiendo que a principios
del Curso próximo se organizaren
un ciclo dirioido al mismo fin.

En esta reciente exposición
César Estrany une una tienda de
ropa con una muestra de pintura
colorista, al pastel o a acuare-
la, en una temática de gitanos,
con visión romantica de los mis-
mos, ya usual en el.

César Estrany ya cumplió los
diez años de su cita anual en Ar-
ta durante los veranos y tiene en
su haber 35 exposiciones, cele-
bradas en Arta, en España y en el
extranjero.

La muestra fue muy aplaudida
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No molt smint. pero si de tant en whin neix

un estel. I amb la naixença d'un d'ells -i per
cert de molt brillant resplandor- es va veure afa-
\orida la Ciutat de Pollença.

El In de març de l'any 1854. naixia a Can Cos-
ta un infant que hauria per nom Miguel Costa i

Ltobera

Era ben jove encara, quan un dels seus profe-
ssors, amb una clara vistó del pervenir, en una
carta escrita al seu pare D. Miguel, li dela
entre altres coses: "Esta de enhorabuena porque

además de tener un hijo sabio, es también un

santo".
L'any 1'17? va començar estudis universitaris de

t leis a Barcelona. En 1877 abandona la carrera
d'ad■ocat. i en 1587 emprengue estudis eclesias-

ties a la Universitat Gregoriana de Roma.
Fa ja seixanta i dos anys que Vd morir Mn.

Miguel Costa, il.lustre sacerdot i gran poeta. Els
artanencs devem a aquest eminent home. gratitud i
agraTment ja que, en una de les seves poesies in-
closes en ta seva pròpia "Antologia 'Arica", fa
merino. en la mesurada fantasia per elt dominada,
de dos Hoes , per a nosaltres entranyablement es-
timats I prou arrelats a to que podrfem dir la
rostra "petita patria". Aquests san: El Talaiot de
Ses Paisses i Ses Coves d'Arta, aquestes dins el
terme de Capdepera.

La poesia té per tito[: "La Deixa del Genf
Grec". Fou redactada en . 1900 i sorti premiada amb

l'Englantina. El mateix poeta. en 1902, fou no-
Menat "Mestre en. Gal Saber". Aquests shn eis pre-
mis mes importants de les lletres catalanes.

Comença la poesia amb una especie de pregaria a
les divinitat 5 fenícies, que saben dels tresors

soterrats i que fan reviure els camps; als arguers
que disparen els (lamps, als genis del bosc, mar
i muntanyes, i a les ombres dels seus avanthassats
que espanten les gents estranyes.

Es de nit dins el poblat talaiOtic, fent-se
Hum amb festers de teia , cent joves querrers.
vestits amb pells i &fib la fona fermada a la cin-
ta. dfld\CH armats de Ilances noves i elms de me-
tal). adornats de cresta de plomes. També portaven
escuts d'aram. aconseguits d'uns mercaders a canvi

d'esclaus. Cdnten i hallen una dansa guerrera d

l'entorn de l'al/ina sagrada i al gran altar de
roca.

Considen. amh aquest cant ir i dansa. t heure.
els seus deus. A heure lo que per ells es la mes
deliciosa libaci6: la sang calent.a. En aquest cas ,

mes agradable encara sera per aquests deus la be-
quda. mes els calmara ei furor. la venjança i l'o-
di. Perque. ell Hoc d'ofrenar-los sang de him o de
moi to, los \essaran. dimwit Lora. sing humana.

I d assamblea esta presidida pel ei i pero ro-
bust i gran sacerdot. de barba i cabellera blanea
clue des de lo mes all, del mur eiclOpic sembla es-
tar coronat pel fullatge de l'al/ina.

496

141. Costa_ I Llobera
I I gran .ierarca. incommovible da■ant les

gedies d ICS que esta acostumat, ajudat de

ministres sacerdots , se disposa •a administrar jus-
ticia.

No podia faltar-hi tampoc Id seva néta, Nueed-
duna - person ificaciO del foc saw-at de la raça -
gin assequda davant el seu padri, sobre un feix
d'herbes sagrades collides d la llum ec It !tuna i

de les quals ella en coneix totes les virtuts . Un
tany de romani feta bella garland.] sobre el seu
cap.

Era jove , morena, de rara hermosura, i la seva
ltarqa caballera negra com una mOra, formant cas-
cada d'ones. ii queia graciosament sobre les ben
traçades espatles i Ii ombrejava la dolça i aus-
tera cara. k,estia amb una riquesa fastuosa i als
raigs de la Ilona, Ilambretjaven les moltes i ben
pressades joies que l'adornaven.

Havia nascut Nuredduna i fou bresolada dintre
del recinte sagrat. En la seva infantesa aprenque
dels seus avantpassats l'art dels sacrificis. Era
la vident del poble, la depositaria (lets himnes,
veus i tradicions. Flor de la raga j, com
en cantles nous endeninava l'esdevenidor.

De La part de l'est. venia, costejant la Balear
major (Clumba), un navili. Els naveconts, al veure
l'hermosa Pidtjd i uns paisataes semblants d un
paradis, calaren tes ancores i nou d'ells baixaren
a terra, deixant al navili forta companyia. Creien
tots elis que l'illa estava totalment sotmesa a E-
gipte, que d'ells n'era un pais amic. Per això,
entren a la pineda, per a veure de prop les belle-
ses encisadores que pensaven trobar-hi.

No sabien, pera, que la tribu de l'Alrina no
havia estat retuda, 1 que, per tant, els seus que-
rers permaneixien en vigilancia constant. Aixi és
que, quan menys s'ho pensaven, quedaren presos
dins d'una emboscada. Pel vestit i traça que por-
taven els estrangers quedava prou demostrat que
eren grecs, de !es airoses illes de !levant.

Els presos foren doits al poblat, 1 al peu de
la gran soca de l'aliina sagrada, els nou estran-
oers romanien Iligats. immOvils i callats com vie-
times futures. Els ulls baixos, sense queixar-se
com ho fan els valents. Recordaven la seva patria,
i sentien gran anyorança de la seva Ilar.

Entre ells hi havia un jove gallard, com si fos
un deu. Is trobava, ell, d la flor de la vida. Les
armes rompudes als seus peus mentre portava la
lira dels rapsodes. Responia al nom de Melesigeni,
i sense adonar-se, passava la seva ma nerviosa so-
bre les mudes cordes de l'instrument.

\,eieg,t-ho el mes veil i tranquil delspresos,va
fer un signe a Melesigeni, dient-li: "Si encara

retens de l'altd inspiracig el geni, ¿per que no
cantes ara el nostre mortal aderi?.

Ng es va fer pregar el _rapsoda. s'incorpora i
prest, al seu entorn, desgrenat delicados notes,
vihraren les cordes do la lira. (cuntinua4h)

M. TOUS

timem rriés aquesta gran obra -que té Hoc dins ca
nostra-

Agrail, P. Mateu.

CoLlaborac ions

LA DEIXA DEL GENI GREC,
contada i resumida (I)

Conscient de la responsabilitat d'aquest trasport,
mai m'hauria atrevit a posar-lo al alcanç del públic.

Gracies a que el P. Gregori Mateu s'ha dignant lle-

gir-lo t encorajar-me, pos a la Bum aquest bell poema
let prosa.

Content amb aixO, que els artanencs, coneguem i es-



 

	MUSEU REGIONAL D'ARTA      

Fa pocs dies la Junta del Museu Regional d'Artà
rebé una comunicació determinant l'entrega
imediata, al Museu de Mallorca, dels tres depó-
sits estatals que el nostre museu guarda des de fa
molts d'anys.

Davant el disgust que aquesta notícia propor-
cionà al poble, la Junta del Museu pot notificar
que aquesta entrega, per una part, no serà tan im-

mediata, i, per l'altra 	 quan es fdra, sera sem-
pre baix unes condicions, perquè el Museu, una
volta revisats i restaurats els objectes, puqa
continuar custodiant aquestes valuoses peces d'ar-
queologia, en espera de Id darrera determinació
del Govern de la Comunitat Autònoma de Balcdrs,
envers la definitiva col.locació dei. tres
depiAits. 

GESTIO- CONSISTORIAL

SESION PLENARIA
(8-5-83)

Se celebró la primera sesión Plenaria del nuevo
Consistorio a la que asistieron todos los conceja-
les excepto José Mislata. Fue un pleno de puro
trámite y, debido a ello, no se produjo debate
alguno en, practicamente, ninguno de los siete
puntos que conformaban el orden del día y que fue
despachado en menos de una hora. Unas quince per-
sonas asistieron a •e6ta primera sesión en la que,
tras darse lectura por el Secretario, y aprobarse,
el acta de la Sesión anterior se comunico al Con-
sistorio el escrito presentado por J. Mislata, en
la que manifestaba su deseo de causar baja en el
PSOE y seguir como concejal, a la vista de lo
cual, los representantes -a titulo independiente-
del PSOE, procedieron a nombrar a Rosa Servera
para formar parte dela Comisión Permanente, en
sustitución de J. Mislata.

A continuación, y por parte del Alcalde, se
procedió a designar a las personas, y el orden en
que lo harán, que le sustituiran en caso de enfer-
medad, ausencia, etc, y que lo harán por este or-

den: Rosa Servera Garau, Miguel Hernandez Sastre,
Antonio Llaneras Esteva y Gabriel Massanet Feme-
nias, acordándose posteriormente que futuras
sesiones plenarias se realicen el último jueves de
cada mes a las 20,30 horas, y la Comisión Perma-
nente se reuna cada martes a las 19,3$ horas.

El punto quinto trató, y asi se aprobó, la
cesión al Ministerio de Educación de un solar sito
en Na Caragol, de 3.577 m2. para la construcción
de un centro de Formación Profesional, de acuerdo
con las condiciones y documentación que la Delega-
ción Provincial del Ministerio ha solicitado del
Ayuntamiento.

Los dos últimos puntos, que guardaban cierta
conexión entre si, hacían referencid a la cesión
al Ayuntamiento de la Urbanización de Sa Bassa
de'N Fasol y la donación al Ayuntamiento de un
solar por parte de Nova Colonia.S.A., quedaron
sobre la mesa hasta que por Secretaria se elabore
un informe de las condiciones en que debe recibir
el Ayuntamiento las Urbanizaciones.

A. Dulles
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Todo pasa, el Oro queda.

Gral Franco 16
ARTA

REFLEJA
SENTIMIENTOS

NOTICIARI [(Lit

\OIA DE LA ASOC1ACION DE PADRES
DI AlUMNOS DEI COLEGIO "SAN SAL-
IADOR"

Durante IN semana del 13 al 18 •
de Junin, pl pnblico ha podido
!sitar en los bajos del Centro

Social. una.exposición de TRABA-
JOS MANUAI ES, realizadOs durante
este curso, los alumnos de•
este Colegio, incluidos los de
Pre-escolar.

Por In calidad de los traba-
jot;, el esfuerzo realizado por
los alumnos, el interés y volun,
tad que han puesto sus respectiL
ios profesores en enseñarles Ias
diferentes técnicas, las horas
extra que esto supone y los elo-
gins que hemos recibido por parte
de los padres 'que la han visita-
do, esta ALiciación quiere dar
las gracias iúblicamente a la
Direccción y al Claustro de Pro-
fesores del Colegio "San Salva-
dor" por el trabajo realizado ■
animarles para que estas exposi-
clones tengan continuidad, ya guy
esto ayuda a elevar el nivel cul-
tural de nuestro pueblo.

Aria, 17 de Junib . de 1.983

PPISfNIACIO DEL LLIRRE 
"APIA EN IL SEGLE XV" 

Did 15 de juny baque Hoc
l'acte de presentació del llibre
"Nrta en el segle XV". en el salo
del Centre Social, del qual es
autor el col.laborador de la nos-
tra revista, Antoni Gill.

Comença l'acte amb un interes-
sant parlament a carreg de Gre-
gori Mateo, prior del convent.

\ continuaci6 dirigi unes
breus parantes l'autor del llibre
i acabant amb una breu interven-.
ei6 del batte. Seguidament
oferit un senzill refresc al nom-
hrOs public assistent.

Per l'importancia del parla-
ment del P. Mateu, reproduim
continuaciO .lo mes relevant del
mateix: " Sant Salvador, l'Ermi-
ta, el Convent, la Parròquia,
Bel lpuiq o Ses PaIsses no són tan
sols estalons del pont que ens
uneix amb un passat; són més be
moth's d'inspiració."

"La cultura és la hum viva
d'un poble que no vol morir".

"Jo crec en l'avantatge dels
historiadors locals sobre la his-
tóriografia general".

"Una obra de história local
toca esser aixi com és l'obra
d'Antoni Gill i Ferrer. Ell ens ha

fet reviure a tots l'il.lusió
de la nostra nissaga".

"No hi ha dubte que els nos-
tres historiadors són fruit de la
terra del nostre cel i del nostre
sol";

"Que aquesta história serves-
qui per instrucció dels qui
potser l'ignoraven".

698



A. Ferrer recibiendo una placa com-
memorativa.

ESPORTS 	

ANTONIO FERRER
Fotos (G. Bisquerra) del homenaje
a A. Ferrer (Toro).
A. Ferrer dijo Adio 	 futbol activo.

Jugadores del Arta- repartiendo flores al püblico

VIATGES • I I 
OrAMAIR

G.A.T. 820
C/ Binicanella, 17 - lel. 58 55 15/52

CALA MILLOR

Larretera Cala Aquila - 161. 56 4 0 17
. 	 CALA•RATJADA

CHARTER INTERNACIONAL
Ida y vueltd:
AMSTERDAM ??.900.- PARIS 	 19.490.-
LONDRIS 	 17.500.- NIRLIM
cow riFiAcut 	 30. 100.- 	 GIIII 13H \ 19. 900. -
ERAHk1 UHT ».).100.-
DUSSILDORI ?9.500.-

CHARTERS NACIONALES
liAliCE LOH	 5.450.- 	 (All DO 	 I 3.000. -
\	 HCI 	 6.000.- BIM \O 	 9.000.-
111DR I D 	 1111 \C.\ 	 1,-). 500. -
S VII I V10	 I 3. 500. -

TRANSCONT NI NTALF S
tari Ias solo d\inn)

10D

710. 	 10111 MC)) 	 69.95i0.-
) otros pontos. COHSULTIHOS

VIAJES PROGRAMADOS
II (lids 	 H.xxx P/C 	 41. (-60.-

PAfliri, 	 7	II. No< fi/D	 39.??5.-
L01101S 8 	 H. xx H/D	 34.00.-

MSS 	 9 " 	 H. No.. P/C	 S9.600.-
ANDORRA 5 	 H. xx P/C 	 17.400.-
CANAREAS 7 noeh. H.xxx H/D 	 ?9.500.-
x (traslados)

C. Ferrer cPtryg, •:1) :,11110 (I(• 	 o	 c: ■••

Equipo del combinado comarcal que
se enfrento al Arta' (1-4).

799



ESPORTS 

C. D. ARTA
PLANTILLA Y AGASAJADOS

Fotos:.). PASTOR




