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NOU CURS ESCOLAR

L'EGB d'Artà altra volta ha obert les portes
per acollir, a les seves instal.lacions, els quasi
900 al.lots que, aquest any, cursaran els
distints nivells.

El let de dur a la nostra portada, ia foto del
novell centre d'EGB estatal es per lg
importancia pel poble de la seva recuperado
que un dia, pels motius que fos, va desaparei-
xer de /a nostra contrada.

Tant a la Direcció com al Claustre de Profe-
ssors dels Centres de Sant Bonaventura, L'Es-
tatal i Sant Salvador els desitjam, des d'aques-
te§ retxe, una encertada tasca en la consecu-
clo de l'exit final en benefici, sempre, dels
nostres al.lots.
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NOTICIES DE LA PARROQUIA

CONSELL PARROQUIAL
El passat dissabte, dia 14 de

setembre, es reuni, a Permita
de Betlem, el Consell Parro-
quial de l'Església d'Artà, per
a tractar les principals linees
d'actuacib per aquest proper
curs 1985-86.

Es va decidir que, a part de
totes les activitals que ja s'es-
tan fent a la nostra Església
d'Artà, intentariem potenciar
aquests quatre punts:
- Una catequesis de cara als
Joves, a partir de l'experiència

conectada amb la fe.
- L'Acció Social, fent un es-
forç per a conèixer la reali-
tat i les necessitats del nostre
poble intentant donar-hi solu-
ció, en la mesura de les
nostres possibilitats.
- Començar una nova Cateque-
si d'Adults per a tots aquells
que no hi han participat i con-
tinuar un curs d'Aprofundiment
en la fe per a tots els qui ja
han fet el cicle els darrers
anys.
- Intensificar la formació de
catequistes.

Des d'aquest espai volem fer
una crida a tots els cristians
a apuntar-se a treballar en al-
guna de les activitats que l'Es-
glésia d'Artà (Parròquia i Con-
vent) organitza de cara a la
vivência de la fe.

CAP A UNA AUTENTICA
E.G.B.

Començat el curs escolar per a EGB, cal fer una sèrie de
pro fundes re flexions.

Ps veritat que Arta té uns acondicionaments fisics excel.-
lents per a dur a terme una EGB prou eficaç, pa liant a poc
a poc, i en lo possible, el fracas escolar que encara es detec-
ta, sobretot en segona etapa.

Analitzant el quefer dels educants (professors, A.P.AS.,
S.M.O.E.S.) es noten moltes d'activitats i ganes de fer coses
encaminades al millor progrés educatiu dels nins. Es bo re-
cordar el funcionament dels distints programes duits a ter-
me: escola de pares, activitats extra-escolars de cada cen-
tre, cursets, coordinació de cicles, activitats culturals pro-
mogudes per la Conselleria de Cultura de l'Ajuntament, etc.
I els que es volen dur a terme per aquest curs i venidors:
programa per l'educaci6 per a la salut, etc.

Per altra part, s'ha aconseguit no ésser l'únic poble de les
illes i..., en no tenir col.legi públic ja que aixa comporta dos
aventatges:

a) que els pares puguin escollir entre els tres centres el
més d'acord amb la seva manera de pensar, i

b) que Arta no tengui el problema de la massificació dins
les aules (defecte que ja no succeeix en els cicles inicial i
mitja, com es pot veure en la informació interior d'aquesta
Revista).

Però, i mirant cap un futur, cal que aquests esforços i ga-
nes es prolonguin i completin superant els problemes que en-
cara hi ha, i no únics, però més visibles, com per exemple:

- Manca d'educació física i esportiva conscient.

- Intercoordinaci6 de CENTRES I APAS (no només a nivell
particular de professor a professor, o de cicle a cicle, o de
pare a pare) per evitar, en lo possible, les batalles ideolagi-
que s.

Així, i pensant sobretot en el nin artanenc (perteneixent
al centre que sigui) es podria aconseguir per Artà UNA AU-
TtNTICA EDUCACIÓ GENERAL I BASICA:

La Redacció

NOTA:
Es notifica, per part de la Redació, a tots els col.legis

d'Artà que se promou una CAMPANYA DE PREMSA DINS
L'ESCOLA.

Per això, cada centre disposarà d'una plana de BELLPUIG
cada cert temps segons un calendari establert i els centres
que s'adhereixin a dita campanya.

Digau coses.

A. Gili
M. Este 1 rich



XERRIM
XERRAM

UNA DE FREDA I S'ALTRA
CALENTA.
Ens referim a s'endemesa de
l'avinguda de Costa i Llobera
a l'indret de la via del tren.
Una part ajardinada i ben cui-
dada, i s'altra negre i escalda-
da pel foc que hi Ilan fet, cre-
mant sa brutor recollida de ses
voreres. Hi ha uns quants pins
ben escaldats i un que ja no en
cantaran galls ni gallines.
L'hauran de sembrar de bell
nou, si volen que faci ombra.
Ja ho f ara un particular, i veu-
reu el que li passa. On ens hem
de veure pel nostro mal cap.

SA FIRA SI QUE FOU UNA
MONADA!
Pareixien ses festes de Sant
Salvador, de gent que anava
i venia comprant lo que no ha-
via de menester. Perd aposta
és sa fira.
I qua de maquinOria pes conra-
dors. I quê de cotxes pes qui
tenen dobbers. Creim que hi
havia totes ses "marques".0,
almanco, ses més bones. Qui
no té cotxe ja es perquè no en
vol. 0 perquè no pot. També
hi hague molts d'animals expo-
sats. Cavalls,, Cabres,Cans, bé
aquests nomes hi foren una es-
tona ja que, segons estam in-
formats, hi va haver uns
quants que no tenien, per lo
vist, els papers en regla i el
manescal no autoritza l'expo-
sició. Llàstima, perquè sempre
hi havia moneries, per-6 supo-
sam que el nostre manescal
sabria lo que es feia, o no?

S'HAN ACABAT LES VACAN-
CES D'ESTIU. Ara es grans a
fer feina i es petits a lrescola.
Es majors a guanyar molts de
dobbers per els al.lots gastar-
los. I és que costen un dineral!
Es clar, llibres, matricules,
"bocadillos" i quatre copes pel
"Dorado". Tot ajuda a fer es
pa negre, com deim en bon
mallorqui. Tanta sort que ara
tenim manco al.lots que
primer, perquè amb aquelles
nierades... I adamunt haurem
d'anar a pagar contribucions,
fems, aigues, solars, etc. etc.
I per guardar-nos de sa pesta
africana, hala, a declarar els
porcs que tenim, no sera que
en volen una tajada?

Groc i negre.„,
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ajuntament d'artá

COBRANCES

L'Ajuntament ha fet un ban
per fer saber al poble que es
cobraran els arbitris munici-
pals.

Del 16 de setembre al 15 de
novembre, es cobraran les con-
tribucions als baixos de la Sa-
la, de les 9 a les 13 hores.

També es cobraran les taxes
d'aigua i ferns (segon semestre
d'enguany)i els imposts sobre
solars, vedats de caça, arbitris
i inspecció de motors, els dies
del 16 de setembre al 4 d'octu-
bre de les 9 a les 13 hores,
també als baixos de la Sala.

PREVENCIO

Per a prevenir contra la pes-
ta porquina africana, es fa sa-
ber que totg els propietaris de
porcs, tant de granja com de
soil, estan obligats a anar a la
Sala a declarar-los. El qui no
els inscrigui, sera considerat
il.legal i no es permetrà a la
seva tanca l'entrada ni sortida
d'animals.

OBRES

Han començat les obres a
la finca de Na Batlessa.

Es construeix la prolongació
del carrer de Llebeix i s'obrin
dos laterals, un devora el Banc
Hispà i l'altre com a prolon-
gació del carrer Nou. Aquests
carrers seran peatonals i en-
voltaran el bell casal de cultu-
ra del poble.

ALTRA VOLTA AL "COLE"

El dia 16 comença el curs
escolar pels al.lots d'EGB.

Els nostres infants omplen
altra volta els carrers del po-
ble i es distribueixen als cen-
tres de Sant Bonaventura, Sant
Salvador i l'Estatal.

Per cert, el nou centre esta-
tal recentment construit, no
s'inaugurarà fins el dia ler
d'octubre per motiu d'unes a-
nomalies detectades per la
Inspecció. Per tant, aquests
15 dies de setembre els alum-
nes es distribueixen entre La
Central i Na Batlessa.

TROBADA PER A NUVIS

Del 7 al 11 d'octubre hi hau-
ra la primera trobada de nuvis
o curset pre-matrimonial.

Pregam a les parelles que
s'hagin de casar que ens avisin
lo més prest possible.

Mk 10 .111■11.    



Ara fa
25 anys          

BELLPUIG, 5 de setembre de
1960, ng 9.

* En SILUETA DEL MES, se
habla de las fiestas patronales,
haciendo un repaso también
a las de los pueblos çolindan-
tes como si "...al unison°, toda
La comarca se puso un un día
de acuerdo para que en este
octavo mes del afio se liquida-
ra por completo este capítulo
de -festejos populares..." -Tam--
bién en Ias Fiestas la Banda es-
tren6 uniforme que "... nunca
más apropiada su bendición e
inauguración que en las mismí-
simas fiestas de nuestra Excel-
sa Patrona...". Significativa
la adivinanza final: ...¿En qué
se parece la actual temperatu-
ra con la carne que se expende
en nuestras carnicerías? -¡En
que ambas cosas han subido,
hombre!

* Santiago, en VOCES AU-
TORIZADAS, entrevista a Ar-
turo Pomar "...el mejor
ajedrecista español que ha sido
huésped de nuestra villa..."
"...a los cinco años me inicié
en el manejo de las piezas...
a los ocho participaba en una
competición y al ano si

-

tiiente
quedaba subcampeón deBalea-
res...".

* De ECOS ARTANENSES
entresacamos, de las pocas no-
ticias, las siguientes: "...ter-
minada ya la desviación de la
carretera de Palma, están
siendo sometidas a concienzu-
da preparación previa numero-
sas caDles, que en breve recibi-
rán el riego asfáltico...". Las
facilidades turísticas que hay
para llegar a las playas de Ca-
la Bona y Cala Millor al existir
buenos enlaces de autocares
entre los trenes que llegan a
Son Servera. El éxito musical
de nuestra Banda Musical en
Porto Cristo donde fue "...soli-
citado su concurso..." con mo-
tivo de su semana de festejos.
La marcha de Pins que "...re-
gresó a Granada para reincor-
porarse a su equipo...". De la
tómbola "...la recaudación de
este afio ha hecho posible la
entrega a la Parroquia de
5.932 pts...".

* De AIRES DEPORTIVOS,
que Arturo Pomar en la sesión
de simultáneas celebrada en
el C. Recreativo y de Ajedrez
"...logró vencer en diez y seis
tableros y perdió en uno, pre-
cisamente frente a nuestro es-
timado colaborador Juan Gi-
nard Cantó, que, con este re-
sonante éxito, corrobora una
vez más su ya bien acreditada
valia...".
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SA FIRA
85

Como cada año Artà celebra
su "Fira" el segundo domingo
de Setiembre.

Este año, si cabe, ha sido a-
Un más voluminosa que arios
anteriores. Muchos feriantes
por toda la plaza y alrededo-
res, y las tiendas artanenses
volcadas en yentas de baratura
o no, pero si abiertas al nume-
roso público que este dia apro-
vecha para comprar lo que ne-
cesita, o tal vez, lo que no ne-
cesita, pero se ha hecho casi
una obligación "firar" algo.

Mucha maquinaria agrícola
e industrial en la calle, y tam-
bién una variada exposición de
coches. Estuvo la "RENAULT"
de J. Soler,"FORD" de B. Es-
canellas, "TALBOT" de M.
Jaume y "AUSTIN" de M. Ge-
novard.

Y, como ya anunciábamos,
no faltaron las exposiciones
de arte. Francisca Terrasa ex-
puso sus óleos en su pequeña
pero coqueta Galeria de su ca-
sa, con obras muy bien logra-

aas con temas artanenses. En
Na Batlessa, "mostra" de arte-
sania a cargo de los alumnos,
en su mayor parte, y también
de los profesores. Hubo mara-
villas en "punt antic, brodat
a ma., mundillo, ceràmica i o-
bra de pauma".

En la Central estuvo expues-
to un rotativo de la Diputación
de Barcelona, cedido a los a-
yuntamientos, de prevención
de la naturaleza. Bonita tam-
bién la "mostra" de caballos
en la plaza de ganado, y frus-
tración de la de "cans de bes-
tiar" ya que el veterinario lo-
cal la desautorizó por no estar
en regla algunos canes, cpm
el consiguente disgusto de los
organizadores y público adicto
a la muestra.

Por lo demás, un gran mer-
cado donde la gente en general
se gasta sus duritos, pero es
bonito el dar vueltas a la feria
diciendo y oyendo frases como
ésta o parecida: "Qua ja has
firat?".

Molts d'anys.

Guibis
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Una xerrada amb...

ELS BOMBERS

BELLPUIG: Quin temps fa que
estau en mania?
BOMBERS: Fa, mês o manco
5 anys i mig.
BELL: Qui és el vostre direc-
tiu?
BOMB: Don Toni Ferragut.
BELL: Existeixen categories
dins el vostre grup?
BOMB: SI. Hi ha es jefe (direc-
tiu) i els cabos. Ara bé dins els
cabos hi ha també altres "ran-
gos" (com jefe de parque...)
BELL: Estau tot el dia aqui (a
sa plaça dels porc, o a la plaça

mercat) obi ha toms?
BOMB: No, aqui hi som de les
11 del mati a les 7:30 de l'ho-
rabaixa.
BELL: Heu hagut de realitzar
uns determinats estudis per
poder entrar dins d'aquest cos
de bombers?
BOMB: Bé, lo 9ue es diu uns
estudis no, pero varem haver
de fer una sèrie de proves,
com pujar cordes, nedar uns
100 metres córrer 1.500 me-
tres. Ah! Varem fer uns "cursi-
llos" de 3 setmanes a Manacor.
BELL: Quantes hores estau de
servid?
BOMB: Feim feina 8 hores dia-
ries. Com hem dit abans: de
les 11 del mati a les 7:30 del
capvespre.
BELL: En cas de no .haver-hi
foc, quina és la vostre feina?
BOMB: Adecentar es "parque".
Mantenir-lo net...
BELL: El vespre treballau?
B: No, no feim feina perd si
hi ha foc (el vespre, clar) nor-
malment ens solen localit
Term'n un aparell de radio pel
qual ens posam en contacte.
BELL: En cas de haver-hi foc,
com és que el vespre abando-
nau?
BOMB: No abandonam. Lo que
succeeix és que el vespre és
quasi impossible apagar un foc
per molt petit que sigui.

BELL: Teniu quoique comissió
amb tot el foc que apagau?
BOMB: No, no tenim cap comi-
ssió. Bé. Abans, quan fèiern
feina amb ICONA sf, cobravem
ses hores extres que fèiem„ és
a dir, ses hores que treballà-
vem abans de les 11 del mati
i ses hores que treballàvem
després de les 7:30 de l'hora-
baixa les mos pagaven, ara, en
canvi, no.
BELL: Ida si no feis feina amb
ICONA, amb qui?
BOMB: Ara deu fer aproxima-
dament un o dos anys férem
feina amb es "CONSELL
INSULAR DE MALLORCA".
BELL: Teniu qualque"se
que cobreix la vostra vidarm
BOMB: No, tan sols estam as-
se_gurats a la SEGURITAT SO-
CIAL.
BELL: Quines possessions s'han
cremat dins es terme d'Artà,
aquest estiu?
BOMB: Buh! Massa. Can
Canals, sa serra, Aubarca,
Betlem, Sa Vinyassa, Ses Pas-
tores, Son Morei.
BELL: rl que . guanyau vos bas-
ta per viure a per mantenir sa
familia?
BOMB: Per sa feina que feim,
trobam, que cobram massa
poc. I per mantenir sa familia
ens ve Just. Tenim sa paga jus-
teta.

BELL: Teniu alguna altra f ei-
na?
BOMB: No, només som
bombers. Ja veis que amb l'ho-
rari de feina que feim és com-
pletament impossible fer-ne
alguna altra.
BELL: Hi ha hagut accidents
greus?
BOMB: Hem tengut disgusts
més 1:06 que accidents i ara no
m'en record de cap.
BELL: Teniu el mateix salari
en s'estiu (que normalment hi
ha mês foc) que en s'hivern?
BOMB: Si, cobram exactament
lo mateix en s'estiu que en
s'hivern.
BELL: Què va passar a sa Vi-
nyassa, el passai mes d'agost?
BOMB: Noltros estavem a Can
Canals apagant es foc, i sense
més ni manco, varem veure
que sortia fum per devers Son
Pussa. Varem anar cap alla i
quan varem arribar tot estava
encès. Varem intentar apagar-
lo perd no varem poder, degut
al vent i a altres factors. EL
varem haver d'apagar el mati
(que si v are m p od ex') .
BELL: Voleu dir qualque cosa
mês?
BOMB: Si, mos agradaria dir
que quan apagam foc passam
molta fam i sobretot molta
set, agrairiem a ses persones
encarregades de dur-nos aigua
estiguessin més pendents. Gra-
cies.
BELL: Ah! Quantes cadires heu
rompudes aquest estiu?
BOMB: Cap que jo recordi! E-
jem!

Maria
Antònia Guiscafr

Taller de comunicacions

En vista de què ha acabat sa temporada del foc
(que sol ésser durant l'estiu) hem tingut s'acudit
de fer una xerrada amb el cos de bombera. Aixf,
doncs, els hem fet una sèrie de preguntes que de-
sitjaríem servissin d'informació sobre la feins que
duen a terme.

Fins 	 aquf 	 la 	 nostra 	 entrevista. 	 A partir
d'aquestes preguntes i respostes creim que us podeu
fer una idea de lo que costa apagar el foc. Aixf
doncs. anau en compte que quan es crema un bosc es
crema un troe de vida.

Fins la setmana que voi.
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a) Poco puedo decir sobre la
enseñanza en Arta, ya que no
he podido visitar todavia los
otros Centros que hay y salu-
dar a sus directores. Sin em-
bargo, me parece estupendo
que Arta haya logrado tener
un Centro de B.U.P. y uno de
Formación Profesional, ade-
mas de los tres colegios de
E.G.B. Estoy seguro de que si
coordinamos adecuadamente
la tarea educativa de todos e-
llos, los frutos han de ser muy
positivos.

b) Todo cambio de personas al
frente de una entidad educati-
va supone, generalmente, un
modo diferente de plantearse
la organización, dado que las
personas somos distintas. A
medida que vaya conociendo
la realidad concreta del Cole-
gio San Buenaventura iré pre-
sentando a la Comunidad Edu-
cativa aquellas propuestas que
considere necesarias a fin de
dar una educación lo más com-
pleta e integral posible y que
responda a fas necesidades de
los nuevos tiempos que vamos
viviendo.

c) Todo centro educativo fran-
ciscano aspira a hacer de sus
alumnos personas que respon-
dan adecuadamente a la ima-
gen del hombre total, en su
triple dimensión personal, so-
cial y religiosa. Uno de los ob-
jetivos generales del Colegio
San Buenaventura es, sin duda
alguna, volcar todos nuestros
esfuerzos en la formación in-
tegral de cada uno de nuestros
alumnos y alumnas.

En el breve tiempo que Ile-
vamos trabajando juntos el e-
quipo de profesores y un servi-
dor, recien llegado, hemos vis-
to que otro de los objetivos
generales que debemos plante-
arnos es el lograr una mejora
en todos los factores que inci-
den en la capacidad verbal de
nuestros alumnos: expresión
oral y escrita, comprensión y
capacidad lectora, etc. Sin
embargo, aun no hemos consi-
derado cerrada la tarea de
programación de los objetivos
generales.

d) Tengo entendido que viene
funcionando desde hace arios

a) CoLlegi Sant Bonaventura
b) Antoni Roldán
C) Guardería: Tomasa Guerrero
ler Pre-escolar: Adela Infante.
20n Pre-escolar: ma Angela
Pomar.
ler EGB: Carmen Bonet.
2on EGB: Carmen Fajardo.
3er EGB: Maruja Corrales.
4art EGB: Antonio Corrales.
5e EGB: Mg Pilar Lucas (a.més
Ia LL. Castellana de 6e i 7e).
6e EGLI: Tutor: Climent Obra-
dor (Ciencies Socials de 5e, 6e,
7g i 8e; Ll. Catalana. de .7e 1.
8e;. i la pleistica de 5e, 6e, 7e

EGB: Tutor: Angla Pérez
(Matematigues 6 7c i 8e; C.
Naturals de 6e, 7e

una Escuela de Padres promo-
vida por la cooperación de las
APAS. Me satisfacerla real-
mente que pudiéramos conti-
nuar con ella, ya que yo no
creo en la efectividad de la la-
bor educativa de un Colegio
si los padres de los alumnos no
se sienten plenamente inte-
grados en la Comunidad Edu-
cativa. Un buen modo de in-
tegrarse es ir actualizándose
a través de las Escuelas de Pa-
dres.

La continuación y el cómo
presuponen una serie de pasos
que afin no he tenido tiempo
de dar.

e) Me parece muy positivo que
el Ayuntamiento haya promo-
vido este servicio de Orienta-
ción Educativa y creo que va-
mos a colaborar con él en la
medida de nuestras posibilida-
des, pues, aunque nuestra Co-
munidad Educativa del Colegio
S. Buenaventura, dispone 'de
su propio Gabinete de -Orienta-
ción, siempre es enriquecedor
contar con aquellos servicios
que, puestos a disposición del
pueblo, nos permiten realizar
una acción coordinada y w-1-

EGB: Tutor: Antoni Roldán
(LI. Castellana 8e; Religiá 6e,
7e i 8e: i gimnasia de 5e, 6e,
7e

Miguel Ramon: Religió 5 6 i LI.
Catalana 6e.
Mg_ Antònia Serra: Música 2a
etapa.
Mg_ Antònia Danús: Anglès 2 ,21
etapa.
d) Guarderia: 	 28

ler Pre-escolar: 	 29
2on	 it 	 34
ler EGB:  20

30
36
36

56 	 40
6 6 	 39
76 	 38
8 6 	 46

en favor de los alumnos unos
medios más amplios y elabora-
dos en un trabajo d.e equipo
con quienes conocen toda la
realidad y problemática de Ar-
ta y comarca.

f) Si, claro que si. Creo que es
una acción muy positiva en su
planteamiento y que podemos
convertirla en una notable me-
jora del nivel de salud de la
Comarca, si colaboramos to-
dos.

g) Aunque no me satisface to-
talmente, la LODE era necesa-
ria. Espero que en el desarrollo
de la Ley se tengan en cuenta
los valores educativos, la
libertad de los padres para e-
legir el proyecto educativo que
deseen y el respeto a la digni-
dad de las personas, por enci-
ma de los intereses de partido
o de las ideologias políticas.
Creo que, de momento, debe-
mos esperar a que la labor que
se viene desarrollando a través
de los encuentros entre las
partes interesadas en la edu-
cación y el Ministerio de Edu-
cación cien unos frutos positi-
vos.

2on
3er
4art
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Aquesta enquesta ha estat entregada per a la seva contestació als tres directors d'EGB ciYirter.
BELLPUIG agraeix la seva resposta.

o d'organitzaci6 al seu Centre?
cl Ens podria dir alguns objectius generals del
Centre?
d) Escale de Pares. Continuació? Com?
e) Ja que l'Ajuntament d'Artà té un Servei d'Orien-
tació Educativa (SMOE). pensa utilitzar-lo? pué li
exigirfeu?
f) Pensau incloure el vostre centre dins el pro-
grama d'Educació per a la salut que volen dur a
terme els SMOES de la Comarca? pué pensa d'ell?
g) Breument. la seva opinió sobre la LODE i el pro-
grama de Reforma Educativa.

11 Fixa del Centre

a) Nom del Centre.
b) Director.
c) Claustre de professors i nivell o matéria que
imparteixen.
d) Cursos existents j número d'alumnes que té cada
un.

2) Enquesta:

al Encara que sigui nou dins la tasca educativa
d'Artà. cdm veu l'ensenyament dins el nostre poble?
b) Pensa introduir alguns canvis d'ordre pedagàgic

a) El nostre cas és diferent,
es el Centre que és nou. Artà
és un poble privilegiat. Els pa-
res s'interessen per l'educaci6
dels seus fills i tenen llibertat
per elegir un dels tres centres
existents. A més, hi ha un nú-
mero òptim d'alumnes per aula

això repercuteix en la qua-
litat de l'ensenyament.

b) Si, pensam introduir canvis.
Després dels anys de rodatge
del col.legi, hem cregut neces-
saris uns plantejaments dife-
rents en el que ha d'esser el
fonament del procés educatiu:
l'aprenentatge de la lectura

escriptura en la nostra llen-
gua que es l'ara. a partir del
proper curs 85-86 començant
pels alumnes de pre-escolar.

El fet de poder disposar
d'espai permet una ensenyança
més activa i mes relacionada
amb l'entorn. Dins aquest capi-
tol pensam montar un hort i
una granja escolar. Per altra
part, el poder tenir biblioteca,
tallers, laboratori, laboratori
de fotografia, sala d'audiovi-
suals, sala de psicomotricitat,
instal.lacions esportives ben
equipades... suposa un canvi
d'organització que complemen-
tarà l'ensenyament en general.

c) Els objectius generals del
Centre són els que pertanyen
a un centre públic. I altres
com: desenvolupar el sentit de
la responsabilitat, la capacitat
creadora, el sentit critic, es-
timar l'entorn...

d) L'Escola de Pares és compe-
tència de les associacions i la
nostra APA té llibertat. Creim
que si els principis són posi-
tius pel centre, és ben segura
la seva participació.

e) Tot servei, si és bo, cal uti-
litzar-lo. I aquest ho és. L'Es-
cola sempre l'ha utilitzat.
Nosaltres no exigim, el Centre
té les portes obertes a tot el
que sigui ajuda, informació i
col.laboraci6 en la tasca
educativa.

g) Els principis de la LODE
creim que són positius. Es
prest per parlar de resultats.
A la vista del seu desenvolu-
pament, tindrem un esperit
més critic.

f) Si. L'educació per la salut
sempre ha estat un camp obli-
dat dins el programa educatiu.

Aprofit l'oportunitat que ens
dóna la revista "Bellpuig" per
a comunicar que el Col.legi
Públic d'Artà, pel fet d'ésser
públic, és de tot el poble i està
obert a tothom.

41111■11■	

a) CoLlegi Públic d'Arta.

b) Maria Antonia Ballester Tous
oler Pre-escolar: Maria Antònia Tous Esteva

2011 Pre-escolar: Maria Antònia Ballester Tous

ler EGB: Jaume Sureda Massanet

2°n EGB: Joan Carrió Servera

3er EGB: Sebastià Ginard Villalonga

4art EGB: José Luis Martin Sánchez.

d) ler Pre-escolar:
2°n Pre-escolar:

ler EGB:
2°n EGB
3er EGB:
4art EGB :
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a) Me sembla prou arriscat do-
nar opinió d'un tema que no
conec profundament. Ara bé,
per la meva breu experiência,
diria que, en general-, el poble
d'Artà, és una Comunitat amb
una inquietut cultural impor-
tant i pròpia. I més concreta-
ment, dins el terreny de l'en-
senyament, puc dir que m'he
trobat ja amb persones i fets
que m'han demostrat un cercar
treballar dins aquesta tasca,
amb serietat, en tot el que a-
quest terme pot significar de
cientifisme, qualitat i obertura
a les noves metodologies actu-
als.

b) En quant a l'organitzaci6,
de moment, seguirem amb els
mateixos Organs Col.legiats
que tenim i amb els mateixos
càrrecs unipersonals. Ara bé,
segurament que, dins aquest
mateix any i, en la mesura que
vagi sortint la legislaci6 cor-
responent, posarem en marxa
el nou Consell de Centre, el
Reglament de Règim Intern,
Comité de Direcció-... etc.

Com a petit assaig i, adelan-
tant-nos a la legislació, si que
ja hem començat a organitzar
el Commité de Pastoral i a po-
sar en marxa l'Associació A-
lumnes.

D'ordre pedagògic seguirem
dins la mateixa línea establer-
ta ja que les noves experiênci-
es que s'arriscaren a fer dins
diverses matèries, han suposat
una evaluaci6 positiva dins el
rendiment escolar per part de
la Comunitat Educativa i de
la Inspecci6 General d'Educa-
ci6. Com ja he dit abans, van
en la linea de les noves me-to-
dologies que s'estan aconse-
llant dins els actuals cursets
de formació pel Professorat.

c) Concretament els d'aquest
any no estan encara especifi-
cats ja que la Inspecció cl6na
un marge de més d'un mes per
l'elaboració del Pla de Centre
on van inclosos. Ara 136, puc
extreure'n algun marcat per
la linea del Carácter Propi
dels nostres Centres de Ger-
manes de la Caritat, del que
Sant Salvador hi forma part,
i per la linea del Pla de Centre
del curs anterior d'aquest ma-
teix Col.legi:
- Optam per una formació in-
tegral oberta a la trascendan-
cia, oberta a la vida, a la soci-
etat d'avui i que tengui en
compte els valors cristians.
- Optam per una educacib a
una responsabilitat personal
i lliure on es comencin a "as-
sumir" els drets i deures.

Quedi ben clar que m'en a-
don de la importància d'aques-
ta pregunta i que la meva res-
posta Es, només, un intent d'in-
formació que puc avançar.

a) CoLlegi Sant Salvador
b) Margalida Jordà Munar

c) CICLE SUPERIOR (144)
Jeroni Cantó: Anglès, Ma-

temeitiques, Tutor 6e•

Maria Gelabert: Socials, Na-
turals, Pre-tecnologia. Tutor
8e A.

Gabriel Tous: Llengua Cata-
lanai Socials, Acpvitats i ex-
periencies, Gimnastica. Tutor:
8e B. Coordinador Cicle Supe-
rior.

Margalida Jordeix Llengua
Castel-Lana. Tutor: 7e.

Rafel Umbert: Religió.
Pep Toni Guardiola: Coordi-

nador de Pastoral. Animador
de l'Associació d'Alumnes.

Maria Cabrer: Música.

Els objectius han d'estar ben
demarcats i fets per la parti-
cipació de tot el Claustre.

d) Veig_molt necessária i profi-
tosa l'Escola de Pares. L'APA
del nostre Centre ja fa tres
anys que la va començar. Sé
que tenen ganes de quê seguei-
xi. El Claustre té algunes al-
ternatives per oferir-los. De
q_uina manera es durà a terme?
No som jo, totasola, que ho he
de decidir. En la propera As-
semblea serà un tema a deba-
tre.

e) Si, pensam utilitzar-lo com
ja s'ha fet fins ara. Perd, tam-
bé li demanarem una sèrie d'a-
cords:
- Que les seves propostes,, tre-
balls, estiguin en consonancia
amb el nostre Carácter Propi
i Pla de Centre, per tant, vo-
lem aprovar-les amb antelació.
- Que tots els estudis, conclu-
sions, o sigur, tota la feina
d'Assessoria Pedagdgica que
se faci dins el nostre Centre,
quedi aqui com a pròpia del
Col.legi.
- Que ens ajudi a dur a terme
els nostres objectius pedagò-
gics, de la manera més eficaç
possible, sense causar traumes,
a fi de quê l'alumne se sent'
bé a dins l'escola i sigui educat
de cara a la vida.

Aquestes i altres coses que
aniré veient. La meva breu ex-
periência aqui me fa parlar
sense coneixement de causa
i això sempre és arriscat i et
pot fer caure dins el perill d'e-
quivocar-te.

f) No puc donar una opinió
molt exhaustiva perquè quasi
no ho conec.

Des d'un punt de vista gene-

CICLE MITJA (72)
.Mg Teresa Fontanet: Nivell

5e. Coordinadora de Cicle.
Cptalina Lliteras: Nivell

4art.
Maria Lliteras: Nivell 3er.

CICLE INICIAL (30)
Mg del Carme Palomares:

Nivell ler. Coordinadora de
Cicle.

MCI Magdalena Torrens: Ni-
veil 2carl.

PRE-ESCOLAR (50)
Cati-Bel Pastor: Pre-escolar

ier
Margalida Gelabert: Pre-es-

colar Zun. Coordinadora.
Joana Ginard: Jardi

(45).

ral, me sembla interessant
sobretot, a nosaltres, com a
Centre, ens interessa ,ja que
tenim clar que hem d educar
per a la vida.

També em sembla vàlid i e-
ficaç per el paral.lelisme d'a-
nimacib que estableixen entre
els pares i alumnes.

En vistes a tot això, dos pro-
fessors del nostre Claustre
formen part del Comité d'Or-
ganització d'aquest Programa
1 el Centre ja ha inclòs dins el
seu horari un temps que es de-
dicarà a aquesta animació pels
alumnes.

g) Precisament aquests dies
passats tot el Claustre ha pres
part d'unes jornades de Forma-
ció Permanent on un dels te-
mes que s'han estudiat és la
incidência de la LODE dins els
nostres Centres.

Hem pogut veure que la seva
aplicació concreta, tampoc,
ens fará canviar tant com ens
pensávem.

Es una hei molt estructurada
clue afavoreix enormement la
participació de tota la Cornu-
nitat Educativa (pares, profes-
sors, alumnes...) per tant, en
aquest aspecte, és positiva i
ens interessa. Ara, també hem
de dir que és un desafiament
a assolir i no sabem guines
conseqüències ens durá.
mos hi apuntam.

En aquest 15 anys darrers
s'han donat tres lleis generals
d'Educació. Llàstima que dins
una matèria tan delicada no
es pugui fer una llei "pactada"
i un poc mês definitiva. Si no,
estarem sempre igual, dero-
gant i promulgant.

La LODE es comença a po-
sar en marxa. Quê passará d'a-
qui a dos anys?

21 setembre 1955
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Parlar Be Poc Costa...
CASAMENTS I NATALICIS

La vida humana seria summament monòtona si no la mar-
cAssim amb esdeveniments (no cal dir "aconteixements") que
arbitrariament hem elegit i realçat. Són unes dates escassis-
simes (no "fetxes") en qué l'individu o la seva familia creu
tenir motius especials de celebraci6 comunitaria, entre els
quals -no importa dir-ho-, la naixença i el casament, amb els
corresponents aniversaris, ocupen un lloc de privilegi, tant
a nivell privat com en relaci6 als usos i formes col.lectives.
Lamentablement, pressions socials de tota mena solen
cohibir respontaneitat que la festa -per a ser autèntica- ne-
cessita. Seria, doncs, aconsellable anar mês aviat contra el
corrent (no es diu "la" corrent), defugint l'ostentaci6, l'estu-
f era o les falses aparences (no "apariêncies") i mostrantnos,
clavats i escopits, com el que som, actitud que, si més no,
deixa un regust ben grat a la memòria, una satisfaccio
perdurable.

Deim això amb un total respecte per les opinions i deter-
minis d'altri, per molt discrepants que apareguin. Que cada
un disposi de ca seva i bon profit li faci. Daurau-vos el llautó
com us agradi, amb les despeses (no "gastos") i malbarats (no
"derrotxes") que us semblin pertinents, tant en la menjua
com en el vestit. Mudem-nos a pler, no en mancaria d'altra!
El respecte per la nostra llengua ens priva solament d'anar
"trajeats" o, menys, "de tiros largos"; perd ens permet d'anar
mudats, empolainats, endiumenjats, estirats i ole pontifical.
Seguiu la vostra pensa i no us capfiqueu massa si en acabar
sentiu un deixant de tristesa: no es mês que l'eco de les co-
ses buides. No us ho retreim per esguerrar la festa (i, de cap
manera, per "aguar-la"), sinó per palesar que l'alegria mai
no és cosa de pell ni de vestit, perquè es mou dins l'esfera
insubornable de l'autèntic.

Les conductes inautêntiques, frequents en demesia„ queden
prou reflectides en el llenguatge, mês per defecte d atenció,
potser, que de coratge. La ment superficial i poc atenta no
repara les coses i, rere un beuratge irreflexiu d'idees, queda
xopa de barbarismes. Per  què, sense adonar-nos-en, adop-
tam "cumpleanyos" enlloc de natalici o aniversari? No es
un símptoma de l'actitud acritica amb qué vivim, de deixar-
nos influir sense pensar? ¿per què l'al.lota ctue festeja, al seu
promès 1 anomena el seu 'ndvio"? ¿Per que2 doncs, abando:
nam els termes nuvii i nuvia i els substituim per "ndvio"
"ndvia", evidentment espuris? ¿I què en dit-leu deis "recent-
casats" o, molt pitjor, "reciencasats"? Recent, com a adjec-
tiu, és al diccionari. Perd el 'recent' prefix s'aplica solament
a diversos renecs o flastomies, dels quals n'accentua l'expre-
ssivitat. En el cas al.ludit, podriem emprar girs com casat
de nou o tot just casat. Anàlogament, parlariem d'un nou
nat, nou nascut o acabat de néixer.

Un detall curi6s, no ben apercebut, és la forma en què els
nocers sol.liciten el bes (no "besso") dels nuvis, mal
encoberts entre la tortada i els sogres (és incorrecte
"tarta"). L'unanime "que se bessen, que se bessen" per a uns
contraents mallorquins (no "contraients") representa, supds,•
un equivoc.
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dlitecto4.
Sr. Director de "BELLPUIG":
Li prec tengui l'amabilitat

d'incloure aquesta carta, si ho
troba, a la seva revista, per
clarificar un aspecte d'una ex-
posiezo que no es va dur q ter-
me el dia de la Fira d'Arta.

Aquesta passada fira de se-
tembre hi va haver un fet .que
em crida fortament l'atencto.

Em referesc a l'avortament
de la trobada de "cans de bes-
tiar". Avortament, ordenat pel
Seriyor Don Guillem Carbongll
Mas, llicenciat amb veterinq-
ria i manescal titukar d'Arta.
El motiu era perque hi havia
alguns cans qve no tenien la
vacuna antirrabica, cosa que
jo compartesc plenament amb
aquest senyor.

Lo que no compartesc de cap
de ses mane res, es que "s'enfi-
las damunt sa parra" quan va
comprovqr que un ca des ter-
me d'Arta, estava vacunat per
un altre manescal. Ni tampoc
que sortis de põllaguerq quan
una de les persones alla pre-
sents, li digue: "Tio, que te
passes". Consider que ni una
cosa ni l'altra son motius per
riitintar es numeret que va fer.
Es cert que la gent que havia
veqgut a conFursar no ho po,-
gue fer, pero divertir-se, si,
es va divertir; diuen que fins
i tot hi havia un ca que reia.

A mi personalment em sem-
bla que el comportament d'a-
quest senyor, era, el d'un per-
feccOnista, pero, realment
Lilo es en tot aquest senyor?
Ja quq pareixia disfrutar

tant voste en tirar aquella po-
alada freda damunt el cap del,s
organitzadors, procuri voste
anar amb el paraigua obert,
no fos cosa n'hi arm una de
calenta t wedi mes escaldat
que "s'eriço de Na Conca",
com deim pel nostre poble.

Sup& que no es molestara
si li fas unes preguntes:

-4Es molesta vostè en què
siorganjtzin campariyes de va-
curiacio contra la rabia i com-
pletament graturtes, tal com
toca esser?

- Quan l'envien a de manar
per un animal malalt, ¿hi va
amb prestesa? 40 tarda quatre

segons paraules d'homes
alla presents?

- Quan vostè de mana un im-
post o arbitre per vendre co-
lomius, per exemple, presenta
voste una factura?

- Quan entra vostè a un su-
permercat o, tenda per fer la
revisto sanitaria, i posa un crit
al cel si una dependenta no quu
el "bavero" ,blanc, ¿es dona
compte vostè que hi va amb
la mate ixa roba que duu per
visitar una boal?

Perquè supôs que totes
aquestes coses, a 1:escola que

donaren aq4est titol que tan
be venteja (o,es que el va treu-
re a una tombola d'aquestes
que estoven tan de moda a
Ugntic regim?) els hi empollen
be dins sa mollera.

A aquest senyor són tantes
les preguntes que li podia fer
que pareixeria el programa dg
"Un, dos, tres", pero ja que te

dlq sort 'arbitrar un poble tan
sa i una gent ta meravellosa
com l'artanenca, li couvendria
tenir un poquet de ma esque-
rra.

Etri perdoni si és de dretes,
perp ho he dit sense cap motiu
politic, esperant que, d'avui
endavant, sigui un perfeccio-
nista en tot.

Es despede ix de vostè
Sion Mascaró

Nota.- Com que no m'agrada
acabar les coses amb mara bo-
ca, dgs d'aquestes retxes don
les gracies a totes les persones
que iqtervengueren en l'organi-
tzacio d'aquesta trobada, i d'u-
na manera especial a la regt-
dora Rosa que jo diria que es
el confit de l'Ajuntament.

Gràcies de bon de veres.



NUEVAMENTE EN ESTE LOCAL,
puede celebrar sus BODAS, BAN-
QUETES Y COMUNIONES.

Tels. 53 74 50
56 22 07

NUEVA DIRECCION
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ECOS
NACIMIENTOS 

Día 5 de agosto. - Neils Jaume y

Cabrer. - Hija de Juan y de Anto-

nia. C/ Sorteta. 31.

Día 13. - Maria del Carmen Gonzli

lez y Sureda. Hija de Pedro y de

María. C/ Sos Monjos. 23.

MATRIMONIOS

Día 3 de agosto.- Luís Ramón Al-

berti y Jaume con Catalina Paye-

ras Lliteras.

Día 4. - Mariano Córcoles y Pérez

con Maria Francisco Mesa y Oil.

Día 10.- Josó Miguel Castellano

y Gallardo con Isabel Durén Cal-

més.

Día 12. - Santiago Madrid y Fuster

con Annie-Maryse Conzélez.

Día 17. - Martin Tauler y Melondra

con Catalina Ferrer y Riera.

DEFUNCIONES

WEI 2 de agosto. - Antonia Riera

Oinard. C/ Montserrat Blanes. 31.

a1Talaera.

Día B. - Mateo Alzamora y Alzamu-

ra. C/ Pou d'Avall. 25. a) Cama.

Día 13. - Antonio Femenias Massa-

net. C/Gómez Ulla. 21. al de Son

Sureda.

Día 29. - José Soler y Tous. C/

Juan Estelrich. 3. al Fem.

LA
NOSTRA
BIBLIOTECA
Seguim amb el cicle de la

nostra biblioteca. Les donarem
una petita informaciô dels lli-
bres que han arribat durant els
mesos de Juny i Juliol:

Novel.la catalana: Una cinta
de dol al capell, de Llorenç
Cape113..

Novel.la castellana: La otra
oriila de la droga, de José Luis
de Tomás Garcia.

Novel.la estrangera: Evasión
de los Elvis Zombies, de Gary
Panter.

Llibre infantil: El rey Matías
I, (1 4 i 2‘ part) de Janusz Wor-
czak.

Una novetat del mes de Juli-
ol ha estat l'arribada de tot u-
na col.lecció de tota classe
d'esports, entre els que podem
assenyalar des de "El Judo
Clásico" fins "Deporte para
todos... los adultos".

El mes de Juny vArem fer
un petit comentari sobre una
novel.la que a primer cop de
vista ens va interessar. Agues-
ta vegada es tracta de la no-
vel.la Una cinta de dol al ca-
pell. Va guanyar el premi
VICTOR CATALA, l'any 1984.

UNA CINTA DE DOL
AL CAPELL

La novel.la és un recull de
contes de diversa temAtica i
intenció. Cal destacar l'habili-
tat que té l'autor en presentar-
nos tota realitat per crua que
sigui, ja que sorgeix una mena
de mAgia que quasi nine.' sap
d'on li ve; els seus ulls no sois
s6n captadors fotogràfics sinó
també escrutadors. Els seus
personatges s6n éssers reals,
són derivació de les pròpies vi-
vències de l'autor; i a més,
amb la matisació mesurada de
la ironia. I per últim ens queda
destacar la intimitat que
emergeix des de la primera
contarella fins a la darrera.
El signe d'identificació d'ella
és la intimitat.

Llorenç Capellà va néixer
a MontuTri, l'any 1946; ha estat
periodista, poeta i narrador.

Durant aquests dos mesos
la tranquil.litat de la bibliote-
ca no ha estat alterada.

Adéu, fins un altre.
Joana Maria Massanet

Antònia Guiscafrè
Taller de Comunicacions

COMPRE
LA GUIA TURISTICA

BAHIA DE ALCUDIA
de G. Barce16

Ilustrada a todo color

Un libro muy (ail para el
escolar y para conocer el
municipio, la BAHIA DE
ALCUDIA, ARTA Y MA-

LLORCA.

DE VENTA EN LIBRERIAS

Gran Barbacoa deArta
Artá- Mallorca



HARITA. pel cordó. guanya a Ne Marino [de!ora) i a N'History (mttg).
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CARRERES DE CAVALLSEls
mostassafs
d'Artà (s. XIV)

El càrrec del mostassaf fou
creat pel Rei En Jaume III,
l'any 1336.

Era inferior al batle, per-6
independent d'ell. Era incum-
bência seva la neteja, conser-
vació i millora dels carrers,
camins i ponts i la legalitat de
les mesures.

MOSTASSAFS D'ARTA (S. XIV)

Romeu Abrines 1338
Bartomeu Ferrer 1341
Mateu Blanquer 1348
Mateu Blanquer 1350
Pere des Colombers 1350
Marti Blanquer 1351
Romeu o Ramon Gili 1352
Bernat Ferrer 1354
Mateu Blanquer 1355
Jaume Paratge 1359
Pere de Déu 1361,62
Jaume Crespi 1363
Marti Blanquer 1364,65
Ramon Altzina 1365
Pere Payeras 1367
Pere Colomer 1368
Gabriel Romeu 1369
Guillem Montflor 1370
Joan Torroga 1371
Jaume Paratge 1373
Jaume Sala 1374
Pere Pascual 1375
Pere Colomer 1376?
Jaume Ferrer 1376
Jaume Ferrer 1378,79
Joan des Colombers 1380,81
Guillem Moger 1381
Jaume Paratge 1383
Francesc Crespi 1384
Bartomeu Tarrag6 1385,86
Pere Ccflomer 1387,88
Pere Jordà 1389
Pere Colomer 1390
Guillem Torroge 1391
Arnau Verger 1392
Gili des Colombers 1393
Bernat Thomas 1394
Pere Jordà, major 1395
Guillem Torroge 1396
Jaume Verger 1397

Antoni Gili

El passat diumenge dia 5
d'agost, es dugué a terme la
reuni6 hípica de les festes de
la Mare de Déu de Sant Salva-
dor.

Un bon sol, sa pista arregla-
da, un bon programa damunt
es paper i ganes de sarau per
part del poble, varen fer que
s'hip6drom de Son Catiu s'om-
plis i presentas un aspecte bu-
lliciós i festiu de bon de veres.

Un aspecte negatiu a tenir
en compte i que no s'ha de re-
petir a pròximes reunions, és
que a tots els programes ha de
sortir la mateixa hora de co-
m ençam ent.

Volem donar les gracies al
Senyor Mariano Isasi de la Di-
recció General d'Esports per
acompanyar-nos amb la seva
presència a aquesta reunió hi-
pica i fer entrega del Premi
Especial per a Cavalls Nacio-
nals i Importats que ens havia
concedit la Direcció General
d'Esports.

La primera carrera era per
a "poneys". Va guanyar de tot
lo que va voler es "poney" d'En
M. Cirer. A la pròxima reunió
li haurien de fermar una cama
o fer-lo partir 100 mts. enrera.
¡Creis-me! ¡Es massa ho!

A la segona carrera En Jiva-
ro es va destapar i ningú va
poder resistir la seva envesti-
da.

A la tercera carrera varen
partir a davant N'Histori i Na
Marino. A poc a poc s'hi acos-
taren N'Harita i Na Fophi.
N'Harita va envestir i aconse-
gui travessar, però Na Fophi
no va poder amb sos altres dos.
Va ésser una carrera de nirvis,
d'envestides, i això és lo que
agrada a s'aficionat.

Després es varen fer dues
carreres de galop local. Com
que no hi havia noms, tampoc
els publicam.

Sa quinta carrera va demos-
trar que En Magno, com es
conyac, com més anys té, més
bo és. Va ésser s'únic que va
resistir una mica sa gran car-
rera de Na Divina de Prins.

Ses dones a sa sexta no va-
ren anar gaire juntes. Hi havia
guanyera. Na Maria Massanet

amb "Na Zaina G no
opció a cap altre.

A la séptima es disputava
el Premi Especial Comunitat
Autônoma per a cavalls Nacio-
nals. Sortida en tromba de Na
Zeta que Na Faula no resisteix
i la segueix a roda. Mentres-
tant, En Drives Twist i En
Cartumach se van acostant per
moments al cap de carrera
format per les clues egos. A
toc de campana Na Faura posa
el canvi de marxes i passa a
Na Zeta. No vos dic lo que va
posar En Cartumach. Allò era
de veure, ja que en tres quarts
de volta va remontar En Dri-
ves, Na Zeta i Na Faula.

A l'octava En Jim mos va
sorprendre a tots i va fer un
primer sense donar cap opció
a ses altres tres. Na Junita va
decepcionar un poc els seus
seguidors. En Jeremi i Na Jar-
tana millorant a poc a poc.

La novena, a galop, va ésser
per Na Fingida. Na Perla i Na
Bora Bora no la resistiren.

Per acabar es va celebrar
el Premi Comunitat Autònoma
per a cavalls importats. En
B ang de Padoueng va ésser sa
salsa d'aquesta carrera. Si no
fos que En Gamin d'Isigny va
fer un d'aquests carrerons als
que mos té tan acostumats,
ningú li hagués fet posar el
mac en terra. Ara bé, jo vol-
dria resaltar s'importancia des
primer d'En Gamin, doncs amb
aquest cavall mos passa una
cosa molt curiosa i és que quan
fa primer ho trobam normal
i quan queda pel migdeim: ¡A-
vui no 11 ha bastat! Na Fille de
France i N'Espoir de Chapeau
varen ésser eis dos que lluita-
ren per a la tercera plaça.

Tres carreres resumeixen a-
questa reunió. Sa tercera car-
rera, amb nirvis i guanyera per
part de tres productes arta-
nencs: N'Harita, Na Marino i
Na Fophi. Les forces estaren
tan igualades que no podem a-
firmar qui s'en dura el gat al
sac a les pròximes reunions,
i després els dos Premis Espe-
cials de la Comunitat Autôno-
ma amb demostracions clares
de la seva técnica_ per part
d'En Cartumach i d'En Gamin
Disigny.

va donar
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BILBAO
BARCELONA
ALICANTE
GRANADA
MADRID
VALLADOLID
ZARAGOZA
CANARIAS

' 6.000
3.000
4.500
8.500
5.900
9.000
7.000

14.500

LONDRES
AMSTERDAM
PARIS
BERLIN
TUNEZ
TANGER
GINEBRA
MARSELLA

21.500
31.000
29.000
63.000
35.500
36.000
32.000
19.000

VUELOS INTERCONTINENTALES
NEW YORK
	

69.195
SANTIAGO DE CHILE

	
112.000

BUENOS AIRES
	

147.900
RIO DE JANEIRO
	

131.150
(Todos estos vuelos comprenden ida/vuelta)

"TOUR MARRUECOS" 

Avión + hoteles de lujo en regimen de M/P.... 54.000
"ESPECIAL TENERIFE" 
Hotel XXXX / AVION / TRASLADOS.. 7 noches 46.500

14 noches 54.665

CRUCERO "CADIZ-CANARIAS" 
7 días, visitando todas las islas desde

	
65.270

PARA OTROS DESTINOS, CONSCLTENOS

12 188 	 BELLPUIG 21 setembre 1685

ESPORTS 
COMENTARI:

Segueix l'Artà sense experi-
mentar milloria, al manco, per
jugar a Preferent on predomi-
na la Iluita i la força. L'Artà
que té jugadors tècnics, ado-
leix de garra i també d'estatu-
ra. Aixi, ara per ara, veig molt
dificil que es pugui jugar la
"lligueta" i que l'afició surti
contenta de "Ses Pesqueres"
i dels desplaçaments.

Davant el Campos, mal par-
tit, molts d'errors de marca
i se passa molta de pena a
trets de faltes i de "corners".
Davant el Cade, id, id de lo
mateix... Si s'ha de posar re-
mei és ben hora. I no basta
"bassar-se" en què els Arbitres
són xerecs, ho són per a tots
i a tots els camps... "Massa -
a criterio del Arbitro-".

En juvenils se comença per-
dent a dins Ses Pesqueres, perd
se notaren varies coses:

RESULTATS
ALEVINS (amistós)

ESCOLAR 6	 AVANCE 0
INFANTILS (Riga)

AVANCE F POBLENSE
SANTANYI 1	 AVANCE 0

JUVENILS

ARTA 1	 MONTUIRI 2
(Juani)

a) que hi ha equip per donar
satisfacció.
b) que la plantilla és curta, i
s'han de fer tapadures,

d1 que se protesta manco i
 que falta, encara, conjunció.
A 3A Regional, dos partits

amistosos, amb equips de la
seva categoria, amb dues vic-
tdries, que donaran moral a

PENYES

CAN SIMO 4 BELLPUIG 3
CARDASSAR 2 BELLPUIG 1
ES FORAT Z BELLPUIG 1

TERCERA REGIONAL

SAN JUAN 0
	

ARTA 1
ARTA 2
	

S. JUAN 0
PREFERENT

ARTA 2	 CAMPOS 0
(mal partit a Ses Pesqueres,
molts d'errors i manca de co-
ordinació).
CADE 3	 ARTA 2
(mateixos defectes i qualque
cosa més).

l'equip que adoleix de coordi-
nació i que li falta molt de ro-
datge. Al manco, qualcun
d'ells, feia bastants d'anys que
no havia jugat per Ses Pesque-
res. Diumenge, primer partit
oficial i a dins Capdepera. Es-
perem que les coses funcionin

se conseguesqui la primera
victòria.

HACE 40 AÑOS

Hoy empezamos una sección
con notas curiosas referentes
a nuestro futbol y que empieza
en la temporada 45-46, o sea,
hace la friolera de 40 años.

Se trata de fechas de parti-
dos, resultado, alineaciones,
goleadores y campo en que se
jugaron. También figura el
nombre del colegiado que diri-
gió el encuentro. Las alinea-
clones solamente serán las del
equipo del C.D. ARTA.

Fecha: 30-9-1945. Campo
de Son Servera. Arbitro: Sr.
Salva.

SON SERVERA 0 ARTA 1

ALINEACION




