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L'ESCOLA A
P oblemes

EXTRACTO DE LA CIRCULAR DE LA DIRECCION DE E.G.B. POR LA QUE SE REGULA EL COMIENZO
DEL CURSO ESCOLAR 1984-85 EN LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL MEC.

...EVALUACION DEL RENDI-
MIENTO DE LOS ALUMNOS.
...Esta evaluación for-
mativa tendrá el carác-
ter de seguimiento con-
tinuo del progreso de
los alumnos, cuyos datos
se obtendrán a través de
instrumentos de medición
adecuados, tales como
registros, escalas, ob-
servaciones sitemáticas,
fichas de seguimiento de
aprendizajes,pruebas de
diversos tipos, produc-
ciones personales o de
equipo, etc.

Sin perjuicio de su
utilización se evitará
que las "pruebas de de-
sarrollo" o "exámenes
tradicionales" constitu-
yan el único dato para

valorar el rendimiento
de los alumnos.

En ningún caso se
propondrá la ejecución
de de pruebas o "exáme-
nes" destinados a valo-
rar el rendimiento edu-
cativo durante un perío-
do de tiempo determinado
o de un conjunto de uni-
dades de contenido; sin
perjuicio de lo estable-
cido en la legislación
vigente para las pruebas
de promoción.

...VALORACION OBJETIVA.

...Los alumnos o sus pa-
dres podrán reclamar
tanto contra los térmi-
nos o calificaciones ne-
gativas derivadas del
proceso de evaluación

continua como las pro-
ducidas en junio y sep-
tiembre.

...DEBERES.

...Las actividades indi-
viduales y transitorias
que los tutores progra-
men para la recuperación
de alumnos con dificul-
tades de aprendizaje se
incluirán en la progra-
mación individual de ca-
da profesor.

A tenor de lo dis-
puesto en la legislación
vigente, se recuerda la
prohibición de encomen-
dar tareas de carácter
general, regular y peri-
ódico a los alumnos para
realizar fuera del cen-
tro...



LA TOMBOLA: /pm le' te4 a 44
Vesp're' d'una expekilncia de ziz anys d'okganitzak L duk enda-

vant ta Tómbota Pakkoquiat de tez dates de Sant Satvadok, penne-
tea-no d'una cotta de kedtexionz: .

1. La T4lbota éZ pant de ta dezta. La gent hi pa4ticipa a tot4
etz nivetts. Sembta com un kitu mhgic pte d'expectacid -zobke tot
pek atz indantz- et d et d'anak a compkak ta zokt. Ats espanyots
enz van be aquestz tipuz de joc. I pateix que també en concket
ats antanencs L pobtez veinatz que en.o visiten pen tes deztes.
Penzam, doncs, que ta Tómbota z'haukh de seguin okganitzant,
matgkat tez didicuttatz:pkeocupacionz hokez de deina que supo-
sa.

2. La Tc;mbota 6 una maneka mott bona pen a dezvettak et sen-
tit de to LI/TA-tat. Són mottez tez pensones que, .dunant L' any, a

t'ezcatdok de ta xemenea ,van dent una ,'eina cattada, pekb edicag
pneciosa. Aquestez pensonez que saben que no cobkakan pen ta dei-
na que dan, actuant aixi, van azzotint un espenit de genenositat,
de tkebattak "pets attkes" det quaeetiez son te_z pnimenes benedi-
ciakies, i a ta vegada, aixb suposa un exempte pen a totz ets qui
vivim dinz un mc;n dakcit d'egoisme. Des d'aquestez ptanez votem
ketke un homenatge també senzitt a tantez tantez pekzonez que,
des de ta seva keatitat	 etz seuz sebnes, cot.taboken en una
empnesa que no etz kepokta cap benedici econòmic, anz tot to con-
-Otani.

3. La Tc;mbota no enia possibte sen6e ta uni6 de totz. Si ha-
gubsim de contak ketkibuin tez hokez de d ena, et matekiat,
etc, ta T6mbota enia una ntana. Pekb, a pantx:k det moment en què
totz apokten to que saben o to que tenen, es keatitza et mikacte
de ta muttipticació i ta kentabititat. Fixau-vos que tez despeses
o gato6 de ta Tómbota sempne són mZ .nims (soten kepkezentan un
10% de tez entnades) penqu'e no hem de compkak pnacticament 'tes ni
hem d'agkaik econòmicament a ningtl. Pensam que tot to que ens
ajuda a unik-noz en tokn d'un objectu attkuista, contnibueix a
"den. pobte".

4. Pekb, a méz de tot aixb que enz sembta essenciat-Is'haunia de
den. ta T6mbota encaka que sots dos pen estimutan ta genekositat
et tkebattak desintenessadamentl - ta Tómbota supo4a -i de cada
any m64- una gnan ajuda econômica pen a ta Pannbquia, mitjançant
La quat podem dek dkont a t'enokme quantitat de despeses de con-
senvació	 tepanaci6 dets edi.ki_c,bs de t'esgtésia d'Anta. Atesho-
nes, ta Pankbquia hauka d'agkaik at pobte d'Anta ta seva ajuda.

Tambe votem tenik un kecokd d'agkaiment a totes tes pensonez
que, cada any, sense escativak-se, venen a "pozan a ta Tombota".
Lo que vat no A to que puguin tkeuke, sinó trespenit de cot.ta-
bokació amb que ho dan.

I enguany et noztke agkaiment es dinigeix ezpeciat L oktament
a tot un gnup d'aktistes tocat que, amb un gest keatment espfen-
did, han donat atgunes de tez seves obkez -ningít més que un an-
tista sap to que ta seva obka zignidica pen a ett- pet a den una
Subhaista a beneAici de ta PanAbquia. Ckeim que -a pezak que et
ttoc i et moment no eka t'adeqüat- ta Subhazta va msek un 'exit.

Pen tant, un "gnacies" ben gnan pen a totz vottAcps,amic.s antis-
tes.

I pen acaban, aquZ teniu et nesuttat econômic de ta T6mbota
Subhazta d'enguany:

Tómbota 1984 	  393.788.'
Subhazta d'oblte4 d'an.. 	  126.000.'

Totat 	 519.788 p.a. 
GRACIES! 

L'equip pak4oquiat

TROBADA DE NUVIS O CURSET PRE-MATRIMONIAL

Es comunica a totes les parelles interessades que la setmana del dia 1

al dia 5 d'octubre hi haurà la primera de les trobades de nuvis que s'ofe-

riran durant aquest curs. Les altres dues seran a principis de novembre i

de febrer. Es important avisar lo més prest possible.
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ES DESMENTEIX LO DEL CINE A CAS
FRARES 

Segons rumors del poble durant
aquest estiu, pareixia que inmi-
nentement s'havia d'obrir el tea-
tret del Col.legi S. Bonaventura
com a sala de projecció de cine.

Davant aquesta important noti-
cia, la Redacció de Bellpuig es
va posar en contacte amb la Di-
recció del Centre, la qual ens va
comunicar que si realment hi
havia hagut un contacte amb un
empresari d'un poble veinat per so
que, havent-hi dificultats legals
(ja que la sala no ofereix requi-
sits de seguretat per tal cosa),
la barrina s'havia tornat ende-
rrera. De totes maneres, la Di-
recció de dit Centre ens comunica
també que no ha estat per negar
un benefici al poble (que semore
estan disposts a complaure'l)
sinó més bé per les dificultats
prou fortes explicades abans.

Aprofitant l'avinentesa d'a-
quests rumors voldríem demanar
als responsables de dur unes cer-
tes gestions del Nou Teatre d'Ar-
tb concretada a la Taula Redona
per a tal fi, a veure com estan.

Que hi ha de nou?. Tendrem
prest un Nou Teatre?.

213 321
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CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

COMISSIO D'AGRICULTURA

La Comissió d'Agricultura del
Consell Insular de Mallorca adme-
trb sol.licitud de subvenció fins
el proper dia 15 d'Octubre refe-
rides a:

Ramaders, per a graners de
bestiar oví.

Per a reparació i millora
de molins d'extracció d'aigua,
moguts per la força eblica, per a
ús agrícola.

:: Centres d'Ensenyança, per a
hivernacles i equips meteorolb-
gics amb finalitats docents.

NUEVO CURSO ESCOLAR 
Esta semana ha empezado en se-

rio ya el nuevo curso escolar.
Los chavales emprenden de nuevo
Ia tarea de los estudios, y las
calles se ven desbordadas por
multitud de chicos que, cartera ba.
jo el brazo, se dirigen a sus res-
pectivos Centros.

Deseamos sea un año provechoso
para los muchachos de nuestro
pueblo y también para los de los
vecinos pueblos que acuden al
Instituto y Centro de F. P.

FOLKLORE 
El sábado día 15 y en la Plaza

Conquistador se celebró una vela-
da de baile popular en la que in-
tervinieron las Agrupaciones de:
ES CASTELL de Capdepera, RONDAIA
MARISTELA de Esoorles. EL GRUP
FOLKLORIC de CIUTADELLA, y ESCLA-
FITS T CASTANYETES de Artá, los
cuales fueron los organizadores.

Velada agradable y festiva en
Ia que se congregó una multitud,
Ia cual aplaudió a los grupos
folklóricos y participó en 'el
ball obert.

FIRA 
De verdadero éxito se puede

calificar la diada de "SA FIRA"
de este año. El pueblo en masa y
muchos vecinos de Capdepera y Son
Servera, se dieron cita en nues-
tra localidad, siendo un día de
verdadera fiesta.

CICLISMO 
La tarde del día 16 hubo Cir-

cuito Ciclista en Arta'. Orga-
nizado por el Club Ciclista Arta-
nense y Patrocinado por la Caja
de Ahorros, se disputaron el XVII
Trofeo G. Bujosa y el III Trofeo
PEP LLOVETA, en las categorías de
Infantiles y Cadetes.

CAMINATA A LLUC 
El sábado 8 de Septiembre y

con motivo de la clausura del
Centenario de Lluc, tres valien-
tes vecinos de Artá se desplaza-
ron a Inca a las 3 y media de la
mañana para, a las 5 y media,sa-
lir hacia Lluc a pie. Fueron
Vicenç Pins, Tófol Medina y To-
meu de Sa Porrassa, los cuales
se unieron a una multitud de pe-
regrinos que quisieron honrar a
Ia Mare de Déu.

I MOSTRA 
De sobresaliente la exposición

de Na Batlessa, con la I MOSTRA
DE ARTESANIA. Nuestro Ayuntamien-
to está de enhorabuena, y como
no, todos los que aportaron sus
maravillosos trabajos.

EXPOSICION 
También el día de "SA FIRA",

tuvo lugar en "Sa Fona" una expo-
sición de óleos a cargo de las
hermanas Quetglas, y que por
cierto tuvo un más que notable é-
xito, ya que la mayoría de obras
fueron adquiridas.

LA ANECDOTA DE LA DIADA CICLISTA 
,El domingo, 16 ocurrió algo

insólito y curioso al mismo tiem-
po. Alrededor de las 3,30, hot
de inicio del Circuito Ciclista,
resultó que un coche estaba mal
aparcado en el Carrer Ciutat,
frente 2' Café Dorado, y dificul-
taba .cCeso de los ciclistas.
Al ser requerido el propietario
para que lo quitara, éste se ne-
gó, alegando que la Policía Muni-
cipal lo había multado, y que no
se lo llevaria hasta que lo in-
dultaran.

Se requirió a la Guardia Ci-
vil, y también se negó, por lo
que ésta le multó también, deci-
diendo entonces llamar a la grúa
de Manacor pare que se lo lleva-
ra. Al llegar éstos el personaje
decidió guitar el coche, pero tu-
vo que llevarlo al cuartel, a Ins-
tancia del sargento. Parece que
el individuo aún deseaba denun-
ciar al Club Ciclista porque
unas personas presentes y proba-
blemente indignadas, arremetie-
ron contra el automóvil deján-
dolo con algunas abolladuras.

Creemos que la tozudez de
este vecino, le habrá costado lo
suyo, ya que además de la multa
inicial de la P.M., impuesta con
justicia, cargó con la de la
G.C. más fuerte aún, y con los
gastos de desplazamiento de la
grúa y además el arreglo de su
propio coche.

Esperamos que le habrá ser-
vido de lección y en adelante a-
catará las disposiciones esta-
 blecidas como cualquier buen ciu-
dadano.

e 	 op. e), o“
I QUE NO ANAREU a Na Batlessa el
dia de Sa Fira?.
Idb no sabeu lo que vos heu per-
dut. Aquesta vegada el nostro A-
juntament s'ha Iluit, organitzant
aquesta I MOSTRA DE LA NOSTRA AR-
TESANIA.
Poques i bones.
Aixf heu véssim des jardi des ca-
rrer de Sta. Margalida. Abans pa-
reixia una selva, herbes Ilargues
per tot arreu. Ara terrossos per
tot. Pere) al manco han fet formi-
guers i quan tornin créixer ses
herbes, aniran més sanes.

****** ******** ******** *******

I QUE NO GASTAREU ES darrer dob-
ber a sa Fira?. Perque ja s'ha
fet obligació el comprar lo que
moltes de veqades no mos fa fal-

ta. Perú sa Fira és sa Fira. I a-
quest dia es poble roman amb un
parell de muions menys.

****************************
JA HEM començat altra volta sa
lliga. Mos referim al fútbol. Con
que ja s'ha acabat s'estiu (de
s'agost està nuvolat) els diumen-
ges anirem al fútbol, de qualque
manera hem de passar el "rato". A
veure si enguany lograrem no pas-
sar tanta pena com l'any passat,
i no haver de tenir sempre els da-
llons al coll. Sa temporada pas-
sada crec que molts al final va-
ren prometre dur un ciri a la
Sang. No sé si anaren o no, perú
el Sant Crist i la Mare de Deu
degueren ajudar.

Groc, Negre,

3 13331



   

GASPAR

RAYO.

TORRENS
a) titta444t

Monte de 90 any4 de/ndta de 50

Avui et noztko peuonatge éz un homo de m66 de 90 anyz,
quan xekkam amb ett zembta méz 66 que no akkiba a 50 pen ta cta-
kividència que keAtexa ta zeoa convenza i ademéz té una membkia
que motbs de nottkoz votdklem tenin.

Annibam a ta zeva Ainca de Sa Cokbaia on hi pazza mottes de
mezo de L'any zobketot a t'atiu. Atta hi viu amb ta companyia

det zeu Aitt Ltokeng i ta zeva donc Mania (ta quat Anca ez 4e-
va). Et tkobam que ez pazzetja pen volta ta caza ajudat de doz
gaiatoz, penqu'e tez camez ti Ataquetjen.

Dezpn& de zatudan-to t tambe a ta Aamaia, moz, zeim dinz ta
caza i comen gam a paktak de ta 4-e.va vida. Una vida plena de Aetz
que diuen mott a Aavok zeu, penquè a L'edat de poco mezoz t degut
a una panatizi queda baldat de Leo camez, peni' 441 ttegiu to que
zegueix, veuneu que no t'atukaken mo lt de Aek to que et zeu coz
ti demana, o to que tez cincunztanciez d'aquett tempz obtigaven a
Aek.

7 corn que ti agkada Aek qualque gtoza, to ptimek m'en-tima a-
quezta:

Tu etz En Guiem Faiet
ez qui me ve a pneguntan

ez qui t'ha de conteztak
ti diuen Gazpan "Mazzet".

Gaspar Rayó Torrens (alias Mas-
set) nasqué a Artà el dia 20 de Ge-
ner de l'any 1.893, al carrer de Ses
Barraques. Té, per lo tant, 91 anys.

Es el major de vuit germans, cinc
mascles i tres famelles, dels quals
encara en viuen sis.

En aquell temps, juntament amb
els seus pares, vivien a fora vila,
com feia molta de gent. El seu Hoc
era Can Comuna, a s'Alqueria Vella.
Ens diu que a l'edat de set anys ana-
va a Son Morei a collir oliva, gua-
nyant trenta cèntims per dia, i tenia
que dinar molts de dies d'una arenga-
da amb pa moreno, si n'hi havia, si
no d'una grapada de figues segues i
bon vent. Als onze anys anaren a
viure al poble i anà a escola amb el
célebre Mestre "Segundo", on va a-
prendre de Ilegir i escriure. També
es posà de mosso de sabater amb
Mestre "Pep Menut" (pare del Pare
Nadal, frare franciscà) per espai
d'un parell d'anys.

BELLPUIG.-Mestre Gaspar, arribàreu
a esser bon sabater?.
MESTRE GASPAR.- No, prest vaig
passar a fer de mosso a sa barberia
de Mestre Tomeu Barret, damunt
Cas Forner Nou, juntament amb En
Miguel Moló, pare den Llucià, morts
tots dos ja. Al poc temps es mestre
vengué sa barberia a En Miguel "Mit-
ja Nit" i jo vaig passar de mosso a
Can Niu al carrer Major, per- 6 als
dos mesos m'en vaig tornar a Can
Mitja Nit, el que al poc temps em
va vendre es negoci perquè sen va
anar a Montevideo, aprofitant els
meus papers (jo era invàlid) per no
haver de fer el servei militar.
B.- I vós què féreu amb el negoci
vostro?.
M.G.- Vaig posar sa barberia al ca-
rrer Major, veinat de Cas Capellà
Rancher, fins que em vaig casar.
Després la vaig trasladar al carrer
den Puput, (avui Toni Blanes) a la
casa on és ara Can Pantall. Aquí hi
va néixer es meu fill Llorenç.

B.- Segons tenc entès, anàreu a A-
mèrica.
M.G.- Si', quan es nin tingué un any
vaig partir cap a La Havana, junta-
ment amb Mestre Nadal Xamena, la
seva esposa i el seu fill Francesc,
també amb En Tbfol Sagristà, pare
den Guillem del "Dorado", avui "Es
Dolar".
B.- Quins temps vàreu estar a La
Havana, i què féreu per allà?.
M.G.- Hi vaig estar un any i feia de
picapedrer. No vaig fer "carrera",
però ja guanyava sis duros cada dia i
de tant en tant enviava cent duros a
ca meva, però em vaig aturar per-
què el banc va fer quebres, i els du-
ros no arribaven a Artà. Així que al
cap d'un any vaig tornar juntament
amb En Tòfol Moma.
B.- Què féreu a la vostra arribada a
Artà?.
M.G.- Qué havia de fer!. Tornar po-
sar sa barberia en marxa, aquest pic

11.1334.



Cançons ja no en vui fer pus
i es sa darrera que fas
deman an El Bon Jesús
que em doni un bon traspas.

També direm que a l'entrevista
assistiren En Llorenç Rayó, fill de
l'Amo En Gaspar, i la seva
dona Maria.

Aprofitàrem per sebre un poc lo
que havia estat també la seva vida,
que, segons rumors, fou bastant
inquieta.

B.- Llorenç, diguem amb ràpida pin-
cellada més o manco com has viscut
els teus anys.

Llorenç.- Vaig fer de barber amb
mon pare des de molt petit, fins que
em vaig casar, després posarem una

Foto: G.Bisquerra

do, jo i En Llorenç i s'hi afegiren En
Pedro Violi i En Joan Boté i més en-
vant En Mique! Mosca. Després for-
maren es conjunt "RITMO".
B.- I que no estaves aficat també al
Saló "Oassis"?.
LL.- SiÇ el propietari, l'Amo En To-
meu Mangol, em convida per esser
soci amb ell. Vaig acceptar i es dis-
sabtes i diumenges fèiem ball amb
la nostra orquesta, i després dúiem
varietés de Ciutat. Jo hi anava i els
duia de pet "célebre" "Can Xameli".
Més tard férem cine fins que el va-
rem vendre a don Joan Sard. Ara ja
estic retirat. A Ciutat vaig alternar
la feina de representant amb la d'a-.
nar amb orquestes i aixi' ha passat la
meva vida. Ara, temporades aqui' i
altres a Ciutat.

Enz dezpedim d'ett, ta zeva dona i de MeztAe Gazpan, duitjan-
-toz mot-t4 d'anys de vida amb zatut, deixant ta ttanquititat de
ta	 nc.a de Sa CoAbaia, on z'h i nezpika tnanquititat i d'on ez
domina et baixot det pobte 	 GudDis.

merceria i quan la nostra filla tingué
onze anys anàrem a viure a Ciutat,
on encara hi passam moites de tem-
porades, alternades amb sa finca de
Sa Corbaia.
B.- Quins companys feren feina amb
tú de la teva edat més o manco?.
LL.- Record En Miguel Rabassó, En
Tomeu Vell, En Seraf Violi' i N'Igna-•
ci Vicens.
B.-I els teus "hobbis" o altres mane--
res de viure, quines eren ?.
LL.- Juntament amb N'Eduardo Sisa,
l'Amo En.Toni Leu, En Miguel Aloy
i En Llorenç Vives, fundarem s'or-
questra "SINGAPUR", amb la qual
recorreguerem mitja Mallorca tocant
a les verbenes. Va esser molt renom-
brada. Més tard quedarem N'Eduar-

al carrer de Na Batlessa, davant Ca putat Maura, i quan foren enmig de

Mestre Pep Claper. Va passar 	 que l'estany, segurament estaria cansat,

quan vaig partir a Amèrica vaig ven- o no sé què va passar, la qüestió és
dre sa barberia a En Jaume "Lluis- que tots dos foteren dins s'aigua.
set", al Cel sia, amb la condició de B.- Quins preus fèiu pagar per arre-

que si tornava al cap de l'any, havia glar els clients d'aquell temps?.
de tornar sa barrina enrera, pera no M.G.- Per afeitar 10 cts., per tallar
va complir sa paraula i no em queda els cabells 15 cts. i les dues coses
més remei que establir-me pel meu 25 cts. Record que anava a arreglar
compte. Però al poc temps els seus es Misser Coll a caseva -aleshores
chents vengueren a mi altra vegada. 	 era el jutge- i em donava 2 cts de
B.- Quin personal feia feina a sa bar- propina cada vegada.
beria i on fou es darrer puesto?. 	 B.- Mestre Gaspar, esperau viure
M.G.- Ademés de jo i el meu fill molts d'anys encara?
Llorenç, tenfem els germans Cifre, M.G.- Si tenc salut, els que Déu vul-
En Joan Muliner i En Jeropi Solleric. gui, i com que en tenc, ja veurem
Al cap de tres o quatre anys la tras- què passa..
passárem definitivament al carrer Pen acaban. ti di.c que em
d'En Puput, on és ara Ca Na Peran- attAa goza, i em contez-ta
dreva. Aqui' comprarem els primers
sillons "americans" que costaren 65
duros cada un, i els pagaya amb deu
duros cada mes.

Què va passar es temps des "Mo-
vi ment"?.
M.G.- Em varen tancar una bona
temporadeta. Me feren judici i em
tocaren dotze anys de presó. Durant
aquest temps em feren recórrer pel
Castell de Bellver, Can Mi, Presó
Provincial i darrerament a Menorca.
Però em Ilicenciaren quan només
feia 5 anys i mig que estava tanct.
Motivat per això i pel servici den
Llorenç. haguerem de tancar la bar-
beria fins que Ilicenciaren es fill al
cap de dos anys.
B.- Aixf que vós féreu quasi tota la
vostra vida de feina, de barber, no
és ver?.
M.G.- Si', fins que En LIDrenç posa
una merceria veinat de ca nostra, i
es cansa de dur ses dues coses i va-
rem decidir deixar sa barberia ve-
nent-la a En Tomeu "Estaca" i a En
Pericó "Moló" els quais la posaren a
Can Perico fins que es separaren i
cada qual féu feina a caseva.

B.- I vós, què féreu llavors?.
M.G.- Al cap d'uns anys En Llorenç
deixa la merceria i ens anàrem a
viure a Ciutat, on jo m'entretenia
passetjant per sa capital.
B.- Vós recorda quins barbers hi ha-
via a la vostra joventut?.
M..- Si', En Pere Barraca, Es ger-
mans Jaumins, En Jaume Roca, En
Colau i En Pep Barber, Mestre Biel
Fuia i En Pere Monjo. Més tard En
Biel Jordi, En Canyelles i Es ger-
mans Cifre.
B.- Mestre Gaspar, contau-me una
anècdota del vostro temps.
M. G.- Mira, quan vingué el Rei Al-
fonso XIII, i desembarca a Canya-
mel, entre la platja i les Coves, (des
de Ilavor es diu S'Embarcador del
Rei) visita les Coves i a la platja,
s'estany es juntava amb la mar. Per
passsar record que Mestre Miguel
Mangol es carrega a l'espatla el di-

4a64i un
aix4! :
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CHARTER
Zaragoza
Santiago
Madrid
Granada
Barcelona
Alicante
Córdoba

Nacional. Verano/84
ida 	  4.000 pts

10.000
5.250
7.450
2.850
4.900
7.500

********************
INTERNACIONALES sólo avión
Buenos Aires 	  141.500
Nueva York 	  50.900
Londres   20.000
Manchester  	 14.000

ida y vuelta

PUENTE DEL PILAR/ANDORRA 
Del 12 -15 Octubre
Avión/Hotel xxxx y traslados 	 13.950 pts
FIN DE SEMANA EN IBIZA 
Salidas los sábados a las 9,55h.
Regresos domingos a las 22,30 h.
Avión/Hotel 	  6.950 pts
CRUCERO/ 	 PASEO 	 A 	TRAVES 	DEL 
MEDITERRANEO
Combinando estancias en Rusia, Grecia, Turquia,
Bulgaria y Rumania, desde 	  44.900 pts.

********************

PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS, VIAJES DE
NOVIOS Y TERCERA EDAD. CONSURLTENOS Y LE
ATENDEREMOS SIN COMPROMISO.

S'ha acabat pràcticament l'estiu. Un estiu que es pot
qualificar de benigne en quan a la calor que ha feta,
per6 que ha estat fort pel que respecta al nombre de re-
sidents i visitants també per les distintes activitats
(culturals, esportives, de festes) que han tengut Hoc du-
rant aquests mesos de descans.

Avui voldria destaear una d'aquestes activitats cele-
brades, concretament la del teatre. Crec que la comè-
dia "Pobres casats" de Lluis Segura, ha estat un dels ac-
tes més concorreguts que hi ha hagut aquest estiu a la
Colònia. El fet d'haver-la de representar cinc vegades,
no només respon a un problema tècnic de manca d'espai
sinó que demostra clarament la gran acceptació que ha
tingut per part del públic.

Se calcula que han vist la comèdia 1.000 persones.
Pens honestament que el grup d'aficionats, que sota la
direcció de Serafi' Guiscafré ha posat en escena l'esmen-
tada obra s'ha sabut guanyar el públic per la qualitat
d'interpretació i per lo bé que cada un dels onze actors
ha interpretat el seu personatge. Crec que es mereixen
l'enhorabona.

De les 200.324 pts. recollides amb les cinc representa-
cions es destinaran la meitat a pagar els deutes del
centre cultural i l'altra meitat a fer una excursió o un
sopar o les dues coses si els doblers hi arriben, pels co-
mediants.

Esperam que l'any que ve el grup s'animi a tornar
pujar damunt l'escenari i que mantengui l'afició que ha
aconseguit guanyarse any rera any.

GRUP TRAMUNTANA

Per altra banda el grup de Teatre de Petra "Tramunta-
na" posà en escena el dissabte dia 18 d'agost l'obra de
Joan Mas "El món per un forat." El local del Centre
Cultural també es va omplir en aquesta ocasió i els a-
plaudiments manifestaren que la comèdia havia estat
del gust dels assistents que passaren una estona de lo
més entretenguda.

DEMOSTRACION DE LA CREU ROJA DE LA MAR

Promogut i organitzat per la Comunitat Autònoma, el
Conseil Insular i la Creu Roja de Sa Colònia, tingué Hoc
davant la plajeta d'aquesta localitat el passat dia 9 de
setembre una demostració de salvament. Es realitzaren
tres simulacres diversos de salvament davant un bon
grapat de persones que assistiren a la demostració. Hi
participaren , adamés de 18 mariners de Mallorca, Me-
norca i Eivissa baix la direcció del jefe de la secció
naval de Palma, Alberto Pato, la lanxa Atlàntic, un
barco preparat pels primers auxilis i cinc Zodiacs. La
demostració va constituir tot un èxit.

També es comunica que, a partir del passat 3 de se-
tembre s'ha incorporat a la flota de la Creu Roja de Sa
Colbnia un altre mariner: Pep Massanet Colomer.

Aprofitam l'avinentesa per a fer sebre que, a partir
del mes de gener, hi haurà una convocatòria pels joves
que vulguin fer el servei militar a la dita Creu Roja. Es
podran posar en contacte amb la Delegació de la Creu
Roja de Sa Colònia, tenint en compte que es donarà pre-
ferència als coloniers i artanencs.

A.G.

JORGE LLULL RIERA
Vistnibuidok y aAistencia Tioulea:

MOV63a GUINARD S.A.

C/. Figuekat, 29 ARTA
	 rai. 56 21 18

FIESTA EN "NA BATLESSA"

El sábado 29 de Set i embre a Ias 21,30

en I os jardines de "Na Bat I essa" (por
gentileza del Ayuntamiento), la Bout ique

VORA VORA, organiza una velada en la que
presentará  I os model os de OTOÑO-INVIERNO

En el transcurso de la noche, actuarán

TOMEU PENYA AMB CARR I TX I ROSES - ARTA
BALLA I CANTA - PACO GUERRERO - G INA,
con el conjunto local  Fernando, Jaume

y Pep Franci sco.

LA ENTRADA SERA GRATUITA
	•

6 13361



treitielic... COMO
(XXXIV)

JA HO SE...  (III)

Ja ho sé que no veus gaire clar
la meva fe en la força de l'Espe-
rit; vull que sapigues que tampoc
to ho sé explicar; és com un foc
abraçador capaç de comunicar-me
l'escalf de l'amor de Jesús i do-
nar-me una vitalitat sense mida.

Ja ho sé que de vegades te dema-
nes quin és el vertader sentit de
l'amistat; per a mi és
sada suau, portadora de goig,
joia i pau, que penetra cadascun
dels indrets més recòndits de la
meva existencia.

Ja ho sé que arribes a no trobar
el vertader sentit a paraules tan
afalagadores com solidaritat,
pau, moral, virtut i germanor;
convé sapigues que els homes
solem embrutar i trepitjar el
vertader sentit dels mots més

•densos i agradables.

Ja ho sé que me creus débil i fe-
ble perquè has vistes unes ii-
grimes queque devallaven, calentes i
emocionades, per les meves gal-
tes; és que no puc romandre pas-
siu i resignat davant el sofri-
ment dels meus amics o davant les
penes dels ferits pel dolor.

Ja ho sé que sovint sents dins la
teva vida moltes de preguntes
sense resposta; crec que una de
les més grans riqueses del ser
huma és la capacitat que té de
fer-se preguntes.

Ja ho sé que freqüentment te sem-
bla que camines tot sol i a les
fosques pels camins de la vida;
desig dir-te que també jo sent
massa vegades com la fosca ennu-
vola els meus ulls però a la fi
sé que hi ha qualc6 aprop meu,
encara que no el vegi.

Ja ho sé que no trobes sovint el
sentit del treball de cada dia i
que sents, fort i dolorós, l'afi-
torament del cansament; crec que
el treball, realitzat amb ganes i
optimisme, és com un bany que ens
deixondeix de la rutina, de l'a-
vorriment, de la passivitat i de
la covardia i ens porta a mirar
el win amb cor atent per desco-
brir-hi la veritat de l'alegria i
de la felicitat.

Gregori Mateu Estarelles

COM una ro-

PARA CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS
INTERESADAS

FERNANDEZ, MODISTO
IMPARTIRA CLASES DE CONFECCION Y
MEDIDA, a partir del 15 de Octu-
bre, hasta Mayo.

Horas convenidas.
CAN SARD, 18. TELF. 56 20 93
ARTA

awed
Avui,
_nze ezpenan

m'ha to/mat vizitan ta teva
/teco4danga.
Jo 6eia tempz,
qui zap zi mazza temps
que no bezttumava ta .teva doga
imatge.

,sincekament,
m'anava aconhontant,
ja no em dota maza,
pen conzidenan que 6,5 tnanc

ttacokair_
t'abzsencia
vana.
Penb,
avu,L,
entne t'autumnat gnizatta
que m'acopa t'ezpenit,
encana,
he tmnat veune et teu noztne
com cona dquminada,
com quetcom que queda eqona
din a pota de ta diztancia
m'han agtapit,

attka votta,
etz 6itatz de t'enyonança.
/ han deqitat, mo -€-t acoztatz,
etz diez
que, juntz, tnezcavem,
poatejant un atjub d'ategniez,
ant-UNA/4 pen t'enc,íz detz holm-

baixeis

G. Bisquerra

d'olis a "Sa Fona", a carrec de
ses germanes Butles, va esser un
vertader exit, ja que va esser a-
rribar, seure i vendre la majoria
d'obres que per cert eren molt
ben acertades, i ademés quasi to-
tes de temes artanencs.

Enhorabona, ide., tant a l'ex-
posició com a la I Mostra, pre-
gant que prest aquesta casa de Na
Batlessa sigui l'atracció global
de la nostra cultura artanenca.

poeta
en qt.& enz bea.em tez aigüez de
t'atima,
zenz eztatvian-tez gaiAe.
Ltavon,s, vingue: aquetta abzunda

covanda
covandia
que enz attunya
un
de t'attne.

1 un catpted tot gtaçat
de makAiment
m'humiteja pen t'ezpatta.
Tat vegada pen. que he ent.ez
que, de tu,
ja	 t,s em neo -ta
dintke ta vitnina atta,
pagit,

dai meu kecmd,
una boi4o,sa zembtança,
quan he vizt que no put.tuta at
meu abazt
ni un petit
6itaió
d'ezpenança.

Joan Mezquida

SA FIRA
Passarem sa Fira de Setembre

amb un dia calurós i amb molt de
trui a la plaça.

De cada any sa nostra Fira es
torna més grossa i agafa, per
tant, més força. Crec que en-
guany, comparant amb els darrers
anys, s'en ha duit la pauma, com
solem dir quan feim grossa una
cosa. Més bé pareixia la festa
patronal. La gent anava i venia,
mirava i comprava.

A mils eren les persones que
d'un cap a s'altra de plaça,
des de la Gran Via passant 	 pel
Carrer de Ciutat i C. Despuig
desfilaven saludant-se amb agues-
tes paraules més o manco: Que ja
has firat?.

Ara bé, lo que realment va
esser l'atracció, fou la Mostra
d'Artesania de Na Batlessa. Alla
si que la gent estava estreta i
sorpresa, contemplant les obres
de pauma de N'Aina Cinta, els
brodats de Na Maria de Son Pas-
tor, la cerâmica d'En Jeroni, el
punt antic de N'Antònia de Can
Canyamel, el punt d'ombra i creve-
ta de Na Catalina S'Arianyera, o
els brodats de macetes i mundillo
de Na Barbara des Pont. Això si
que va esser una novetat que om-
pli gratament els ulls de tots
els visitants. Lambe l'exposició

CU IS

Racede/



	 ESPORTS
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Equip de l'Artà enfront del Eivissa:
	 Foto: G. Bisquerra

Juanito, Grillo, Munar, Suárez, Cebrián, Mascaró. Drets
Caldentey, Damia, Ferrer i Vallespir. Acotats.

Arta 3- Eivissa 3 (mottilde4e44a4/4)
Sense cap dubte un dels millors partits que s'ha vist

dins Ses Pesqueres a la categoria de 3g N. Un Eivissa
que demostra ganes de ser el millor de la Lliga i un Ar-
ta que amb unes armes de lluita, pundonor i coratge
fa front aconseguint al final un merescut empat que
deixa un excel.lent sabor als espectadors que acudiren
en aquest primer partit.

Jugaren per l'Artà: Juanito; Grillo, Cebrián, Munar,
Suárez; Damia, Mascare, Ferrer; Vallespir, Martí i Cal-
dentey. Dos canvis: Durán-Damia, i Piris-Munar.

Goleadors: Mascaró de falta al minut 28. Una altra
vegada en Mascare de penal fet a Vallespir i R. Ferrer
a pas de'N Mascar6 l'empat definitiu. Amonestacions a

Damia i Arbitratge discutit de Servera Gelabert. Una
cosa bona: va seguir el joc molt de prop, però no va
sebre aturar el joc dur del partit.

A pesar de què des del Primer minut el partit se po-
sa difícil, se va jugar molt r- pid,amb molta de força
no donant cap pilota per perduda, aconseguint l'empat
que, merescut, va costar molt arribar-hi, però així com
jugava la línea mitja, i la delantera, era molt difícil no
lograr-ho. La defensiva va esser el peon més dèbil ja
que avui per avui en Munar no es lateral esquerra
mos falta un defensa amb força suficient i que possi al-
tura a l'hora de veure arribar pilotes de "corner" o de
faltes dins l'àrea.

Un partit-que fa afició i esperem que aixa duri.

Xilvar 1- Artà O (madblet 424204 )

Mal partit el jugat per l'Artà en aquest desplaçament
a on se perderen moltes possibilitats d'aconseguir posi-
tius, i és que s'ha de veure per poder dir si es vera o
no lo que succer en el terreny de joc.

Molts de nirvis, poca precisi6, embull de joc, apre-
surament en ves de rapidès, i sobretot una impossibilitat
alarmant de poder puntuar. Si 136 l'Artà aconsegui dos

gols
que de forma molt especial s'encuida d'anularlos un tal

linier que se passa tot el partit perseguint a l'Artà.
Juanito; Grillo, Cebrián, Munar (Pins), Suárez; Dami-

a, ferrer (Antonio), Mascaró; Marti, Caldentey i Valles-
pir.

Quin gol va fallar, En Vallespuir, i de quina forma,
quasi no pareix vera, però no ho va esser, ara bé a lo
millorl'haguessen tornat anul.lar.

Mos falta serenitat, lluitant molt, moltissim, esteim
bé fisicament, pera apresurats com si no tenguessim

temps d'aconseguir un bon resultat. No va agradar
massa que En Cebrián se passas tot el partit jugant per
davant el marcador defensiu, i aixa supossaren molts de
disguts, més produits per aixa que per el bon fer de
l'equip local que fou molt xerec, molt.

MAYOL

RESULTATS

Juv.- Porto Cristo 0- Arta 4
Inf.- Id. Inca 2- Avance 1

Avance 2- Petra 1
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