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editorial 	

LA FESTA,

AL COR

Tot just no havia acabat de passar encara
/a diada de Sant Antoni de Juny i els bons ar-
tanencs i alegres començaven a fer especula-
cions sobre res festes de Sant Sqlvador, que
ja s'albiraven properes, a Vhoritzo de l'estiu.,
Els comentaris, que anaven en augment aixi
com s'acostava /a primeria de ragost, eren
a tot arreu, dins el poble: als cafes, a les bar-
be ries, als tallers de modistes i brodadores,
a les rotlades de dones que feien llatra a /a
fresca, als tails de picapedrers... z Que sabeu
quines orquestes han devenir, enguany, a les
verbenes?, i que bastara haver-ht bons focs
d'artifici?, zque tornaran fer circat ciclipta?,
zque hi ljaura carreres de cavalls? I, clip, tot
un llargutssim enfilall de curjositats festivo les,
d'interrogants plens d'illusio. Estava ben clar
que, en -bonq mida, el par,lar-ne era la vega

surava la tacita conviccio, fondament senti-
da, que mal podien resultar cabalment llurcles
unes festes si no les precedien els mil-i-un co-
mentaris, les mil-i-una expectac ions.

després, tot aquell tragi casolei dels dies inmediatament anteriors; aquell truiet do-
megic per a fer les ensaïmades, per a preparar un bon condumassi, per a Oisposar hospi-
talariamer4 la casa per alp convidats externs. Abans que la bandera one jas al campanar
de la Parroquia i es sentis al carrer el gracil aleteig dels paperins, Sant Salvador era
ja al cor dels artanencs. I d'aquesta abundor del cpr en panava la boca i en vessava cap
a les places i carrers la gojosa celebracio comunitaria i compartida de la festa.

Anys després, potser que la proximitat del sis d'agost no es visqui amb tot el llarg i
il.lusionat esperar de temps enrera: a la Mallorca de l'alt nivell de vida i de les mil a-
traccions organit;ades per a distreure l'oci d'una riada d'extrangers, a la Mgllorca a on
quasi tot Vestiu es bauxa, potser que no conmogui com primer Vorganitzacio de qualse-
vol programa festiu i que les festes patronals hagin perdut part d'aquella excepcio9alitc4
de la ,qyal abans estaven investides... Potser que tot aixo sia efectivament aixi, pero
tambe es cert que les festes de Sant Salvador continuen essent vivgs perçue segueixen
bategant en el cor de cada artanenc. I quan hi ha un tal sentir al mes endins, popa COSQ
basta per a que sia festa: basta un brinet d'aire moguent els pape rins i el resso llunya
d'una xere mia.
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notícies
ELECCIONS AL "CLUB DE LA TERCERA EDAD"
El passat dia 23 de juliol, el
'Club de la Tercera Edad" a
Arta va fer eleccions per ele-
gir la seva junta directiva.

A continuaci6 donam el
resultat de dites eleccions:
PRESIDENT.- Israel Sanchez
VICE " .- Damián Vicens Pastor
SECRETARI. -Gabriel Massanet
TRESORER.- José Jaume Oliver
VOCALS.-
Magdalena Massanet Casellas
Juan Lliteras Dalmau
Margarita Espinosa Bosch
Miguel Sintes Pellicer
Maria Campins Tous
Juan Ferragut Juan
Miguel Riera Riera
Miguel Ginard Cursach

Aixi va quedar constituida
la nova junta directiva de
la 3a Edad a Arta.

EXPOSICIO SINGULAR

Aquests dies passats han
estat exposats un treballs
de ganxet a la Residència,
i realitzats pels residents,
per ajuda a la tómbola parro-
quial del Centre Social.

Dignes d'admirar són aques-
tes feines i més perquè són
fetes desinteressadament
i a estones per dones ja em-
peses per l'edad.

Aquest gest dels residents,
es suma a moltes d'altres per-
sones d'Artà que des de ja
fa molts d'anys, i amb el ma-
teix fi, fan durant tot l'any
variades feines per a les dif e-
rents t6mboles del nostre
poble i que donen un fruit
molt abundós.

Enhorabona idd a tots els
qui fan aquestes feines, i amb
particular avui als residents
de la Posada dels Olors.

EXPOSICIONS DE FESTES

*Dia 5 d'agost.- A les 20430
exposició de s pintura a Sa
Nostra", a carrec de Joana
Ferrer.

• A les 21,00 hores, exposició
d'olis d'en Damia Bisbal a
Na Batlessa.

• Al mateix temps, i a Na
Batlessa,	 exposició	 de
TAPISSOS a carrec d'en Pere
Fernandez i ceràmiques de
na Xisca Fernandez.

*Igualment al mateix local
tindrà lloc la inauguració
d'una exposició de dibuixos
a càrrec de Catalina
Estelrich i Victor Castells.

• Tanfhé estarà oberta a Na
Batlessa una mostra de la
Confraria de s'Endavallament.

• La filla del metge Martinez2
n'Almudena, també tendra
exposades obres de pintura
i ceràmiques a la sala d'expo-
sicions de La Caixa.

SEREN ATES

Amb el concert que el duo
de guitarristes Josep Sbert
i Bartomeu Artigues donaran
demà diumenge dia 2 a les
21,30 hores a Sant Salvador,
finalitzarà el cicle de serena-
tes de guitarra a Arta, que
des del 5 de juliol ens han
of erit cada diumenge, orga-
nitzades per la Societat Ma-
llorquina de Guitarra i patro-
cinades per l'Ajuntament
d'Arta.

Sembla que aquest 5 con-
certs han estat de l'agrat dels
bon aficionats a la bona mú-
sica.

RECTIFICACIO
Al darrer número de la nos-

tra Revista i a la plana 3,
al peu de la foto ens deixa-
rem d'anomenar un regidor
del grup d'Independents.

Es tracta d'en Miguel Her-
nández, ns2 5 de la seva lista.

Pregam disculpes.

racé Cesglisia

noticies parroquials
CELEBRACIONS

RELIGIOSES
DE LES FESTES

Dimarts, dia 4 dW,ust: CE-
LEBRACIO DE LA PENITEN-
CIA com a preparació per
a les festes de Sant Salvador.
Sera a la Parròquia a les 9'30
del vespre.

Dijous, dia 6, FESTA DE
TLA RANSFIGURACIO DEL

SENYOR, celebració de l'Eu-
caristia a la Parròquia a les
9 del vespre.

Divendres, dia 7, FESTA
DE LA MARE DE DEU DE
SANT SALVADOR, celebra-
ció de l'Eucaristia al Santuari
de St. Salvador a les 8'30 del
vespre.

A ambdues celebraciones
predicara Mn. Andreu Geno-

vart.

TOMBOLA PARROQUIAL
Com tots sabeu, per les

festes, es posa en marxa la
Tómbola Parroquial. Enguany
s'obrirà el dimecres, dia 5
d'agost a les 8'30 del vespre
i restarà oberta tots els ves-
pres fins el diumenge dia 9.
Convidam a tots a participar-
hi.



el nostre entorn

Per les guerres,
ens roben les terres

per Montserrat Santandreu

Esta vist que els artanencs estam predestinats a viure
sempre amb el cor dins un puny. Al llarg de varies dècades,
un any si i un altre també, els incendis forestals han anat
consumint la quasi totalitat de vegetació que revestia les
nostres muntanyes. Moltes de zones de la nostra contrada
han sofert intents d'urbanitzacions amb la consegüent degra-
dació del paisatge; de fet, Es Barracar i Sa Canova prest
es trobaran en aquest cas. Els artanencs, sortosament, sem-

pre hem reaccionat negativament davant fets tan llamenta-
bles com aquests i els hem evitat en la mesura que ens ha
estat possible.

Perd ara, la sang ja ha arribat al riu. L'intent d'adquisició
d'Aubarca i Es Verger per part del Ministeri de Defensa és
un f et. El cas és greu. Davant aquesta possibilitat, els arta-
nencs i resta de mallorquins ens podem veure privats d'uns
paratges de muntanya i una zona costera que ens pertanyen.
Adéu a les excursions a Aubarca, als esclatasangs, a les pes-
queres, a s'Arenalet, a Sa Font Celada, al Cap Farrutx.

El que figura com a Element Paisagistic Singular pot pas-
sar a ésser, d'immediat, zona militar amb tancament de pas
imminent.

Tinguem seny, senyors!!! O feim alguna cosa per impedir-
ho o ens estrenyeran el nostre propi redol. Ja fa massa
temps que s'ha confós l'ús i l'abús del paisatge. Això no ho

podem consentir per mês temps, i molt menys si és en bene-
f ici d'aquests peixos grossos que s'anomenen conservadors.

Mallorca ens queda petita i aquesta obsessi6 abusiva no
para. El turisme reclama aquest paisatge. Nosaltres recla-
mam turisme. Ens tiram terra al damunt. De seguir aquest
pas, com ja ha dit qualcú, tenim les faves contades.

VET AQUI LES BARRERES D'AUBARCA.

HEM DE CONSENTIR QUE ROMANGUIN TANCADES JA PER A SEMPRE 7

Ara fa 1_
25 anys

BELLPUIG, 5 de agosto de
1962, ng 32
* En SILUETA DEL MES,
R.G.B. nos recuerda que
"...En Artà, el mes de Julio
es el mes de Ntra. Sra. de
San Salvador...En Artà se
3---aran  con un mes de ante-
lación para la fiesta princi-
paL..A los artanenses, un mes
no les parece bastante y_ se
toman hasta cuarenta dias.
0 sea, desde el 24 de junio
a 5 de agosto. El 24 de junio
empieza el Novenario predi-
cado..."
* En - ECOS ARTANENSES
y en una sección nueva titu-
lada "Resonancias Locales"
entresacamos "...¿Por qué
en la entrada del recinto de
"Ses Paisses" no se coloca
un letrero anunciador?..."
También "...¿Qué se ha hecho
de cierta Nanda de Música
a la que en su dia justamente
elogiamos y alentamos a tra-
vés de estas columnas y de
la que hemos perdido el ras-
tro?..." "...Pasó el ambulante
"Circo Continental"...causan-
do sensación, de manera es-
pecial, el número de los leo-
nes y la actuación de un enor-
me elefante..." Y también

bendición el dia de Santia-
go del Nuevo Salón Parroquial
(Bar Centro).
* De LA COLONIA podemos
destacar el anuncio de la ben-
dición del tan . suspirado y
comentado campanario para
el 19 de agosto como también
de la nueva cruz de término
situada en el cruce Colonia-
Betlem. De un articulo fir-
mado por J.F.Pbro. sobre el
nuevo campanario copiamos
estas lineas "...Un campana-
rio esbelto, macizo, elegante,
vigila atento el pequeno pue-
blo..." "...ha sido -posible a
la	 tenacidad	 del	 Sr.
Vicario.." "...pararrayos y
cruz, seguridad y bendición
lo pregonan..."
* El que hace esta columna
os recomienda a todos los
que tengais el ler. Torno de
la Colección de Bellpuig os
entretengais en leer las cola-
boraciones dedicadas a las
Fiestas de, S. Salvador como
también el programa por en-
contrarlos de sumo interés.

4152	 BELLPUIG 	 1 agost 1957
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col.laboració Por S. Sainz de los Terreros    

INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES
INTRODUCCION

El fuego es un f ear-
meno de oxidación
violenta que se produ-
ce cuando a un cuerpo
combustible se le apli-
ca una fuente de calor
en presencia de aire.
Ahora bien, una vez
iniciado, el calor gene-
rado por la combustión
proporciona la energia
necesaria para que
el proceso continCie,
de donde se deduce
que una simple cerilla
puede ocasionar un
incendio de enormes
proporciones.
BENEFICIOS
DEL MONTE

La existencia de
una cubierta vegetal
permanente es una
necesidad imperiosa
en los tiempos actua-
les. El monte propor-
ciona una gran canti-
dad de materias pri-
mas para la industria
y al mismo tiempo
presta una serie de
servicios fundamenta-
les, como son: la be-
lleza visual del paisa-
je, zonas aptas para
el descanso y el ejer-
cicio de actividades
recreativas, protege
el suelo impidiendo
la erosión y regulando
la hidrologia, influye
favorablemente en
la climatologia de la
zona, permite la exis-
tencia de una gran
riqueza genética en
especies 1:le flora y
fauna, etc.
CONSECUENCIAS
NEGATIVAS DEL
INCENDIO FORESTAL

Cuando se produce
un incendio forestal,
la alteración del pai-
saje es radical y su
belleza se pierde: la
(mica imagen que o-
frece un monte que-
mado es la de desola-
ción. Por otra parte,
desaparece la cubierta
vegetal protectora.
Por tanto, la capaci-
dad de absorción y
retención de agua de
los suelos disminu-
ye; los fenómenos de
escorrentia apare-
cen y el proceso de
erosión se inicia, con
lo cual el riesgo de
riadas y avenidas cre-
ce.

Además, los anima-
les que no tienen gran
movilidad perecen,
y en época de cria el
efecto se multipli-
ca. Poco después del
siniestro aparecen a-
traídos por los Arbo-
les debilitados, los
insectos xilógrafos,
es decir, aquellos que
se alimentan de la ma-
dera, y a continuación
Jo hacen los hongos
cromógenos y los de
pudrición.
CAUSAS DE LOS
INCENDIOS

Así pues, el fuego
incontrolado represen-
ta un fenómeno de
destrucción violenta
del medio natural que
hay que combatir con
todos los medios a
nuestro alcance y la
mejor manera de ha-
cerlo es evitándolo.
Por ello vamos a pasar
revista a las causas
de los incendios. Se
distinguen dos catego-
rias Claramente dire-
renciadas:
1. Causas estructura-
les: son aquellas con-
diciones	 ecológicas
y sociológicas, de muy
dificil	 modificación,
que favorecen ia exis-
tencia del problema.
Por ejemplo, las ca-
racteristicas climáti-
cas adversas, las gran-
des	 acumulaciones

lde combustibles lige-
ros en los montes, la
gran	 concentración
de población proceden-
te de núcleos urbanos
en las Areas forestales
durante el verano, el
alto índice de utili-
zación del fuego en
faenas agrícolas y f o-
restales y, en resu-
men, la escasa con-
ciencia de la necesidad
de conservar y mejorar
el medio ambiente.
2. Causas inmediatas:
son aquellas que origi-
nan de forma más o
menos directa el in-
cendio forestal. En
un 99% de los casos
están	 relacionadas
con la actividad huma-
na y sólo el 1% restan-
te es atribuible a fe-
nómenos	 naturales,
en concreto el rayo.

Destacan la inten-
cionalidad, las negli-

gencias de todo tipo,
ros accidentes y aque-
llas otras causas en
las que no se conoce
a ciencia cierta el ori-
gen del incendio, de
Ias cuales cabe supo-
ner que la mayor parte
serán negligencias o
incendios intenciona-
dos.

La estadística del
afio 1986 en Baleares
indica lo siguiente:
Negligencias 39%
Intencionados 25%
Desconocidas 34%
Otras 2%

Es decir, casi un
40% de las causas co-
nocidas son debidas
a descuidos y la mayor
proporción correspon-
'de a quemas realizadas
para conseguir la re-
generación de pastos
para el ganado así co-
mo para eliminar ma-
torral y residuos agrí-
colas. Frecuentemente
se dejan arder de for-
ma incontrolada afec-
tando en no pocas oca-
siones al arbolado cir-
cundante. Otra causa
importante son las
hogueras para calentar
comidas que no se de-
jan bien apagadas.

El conocimiento de
estas causas resulta
fundamental para po-
der adoptar las medi-
das oportunas que im-
pidan la aparición del
fuego.

La actuación de la
Conselleria de Agri-
cultura y Pesca, por
medio ¡del Servicio
de Conservación de

la Naturaleza (SECO-
NA) está orientada
en este sentido a tra-
vés de dos grandes
líneas de actuación:
la prevención de in-
cendios forestales y
su extinción.
PREVEN CION

Persigue tres objeti-
vos báSicos: impedir
los incendios debidos
a causas evitables,
dificultar su propaga-
ción en el monte una
vez que se produce
el fuego y disponer
de un sistema seguro
y rápido de detección
y alerta. Todo ello
se consigue mediante:
1. Educación y propa-
ganda, dirigida a toda
fa población para que
tomen conciencia del
gravísimo	 problema
que los incendios re-
presentan y eviten
cualquier	 actuación
que pueda originarlos.
Para ello se imparten
charlas en Colegios,
Escuelas y todos ague-
llos Organismos que
lo solicitan, se repar-
ten folletos divulgati-
vos relativos al tema,
se serializan los mon-
tes para advertir del
peligro y se realizan
camparias y reportajes
en todos los medios
de comunicación.
2. Actuación sobre
el combustible vege-
tal. Para dificultar
el avance del fuego
una vez iniciado el
incendio, se realizan
diferentes	 trabajos

(Pasa a la pág. 10)
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col.laboració    Miguel Tous      

ESPIPELLADES ARTANENQUES

Hem deixat d'anomenar, perd, un pujolet
que fa que aquesta vila sia agraciada. -El peu
d'aquest neix a Sa Clota, carrer des Castellet,
Costa d'En Torreta, carrer de La Parròquia,
carrer de L'Escalonada, carrer del Mal Lloc,
Abeurador de Capdepera, Na Borrassa i So Na
Moiana. El nom d'aquesta prominença és Sant
Salvador.

Si Artà té dos anells de muntanyes que el
circueixen, el castell en té tres, doncs el San-
tuari està protegit per alts murs i torres de
defensa de la que n'es capitana la de Sant Mi-
guel, les quals donen escolta i guarden mês
gelosament a la nostra benamada Verge, com
podria fer-ho la més nacrada de les copinyes
marines, tancant dins d'ella, la mês preuada
i encisadora de les perles.

Ve a ésser aquesta muntanyola com una per-
llongaci6 d'un mantell de molta volada de la
nostra Dona. Mantell acollidor, en el que la
seva noble fillada hi cerca cobacatge que mai
li és refusat.

Per a Vós que habitau la més dolça i Santa
Posada, i que des d'ella permaneixeu en eterna
vigilància, procurant el bé dels qui tant esti-
mau, sembla que el Creador, perquè poguéssiu
explaiar la mirada, deixà just a l'indret vostre,

portellada rompent els cercles de mun-
tanyes, per on es pot veure la mar que, ser-
pentejant mansament, besa l'argentada i pulida
arena.

I vetad, pel temps d'abril, amb tot quant
de bo pot haver-hi entre la llarga mirada que
s'aplega des d'aquesta altura fins a la platja
de Canyamel, la primavera que no vol estar
estrictament sotmesa a l'estació de l'any ni
als nombres del calendari, de sobte esclatarà,
com mil cohets escampadissos i multicolors,
en una nit tranquil.la de revetla, volent-se ma-
nifestar de tantes maneres que resultaria im-
possible poder-les nombrar. Es un crit de vida

esperança! Els caragols i rates pinyades des-
pertaran de l'hivernal letarg, les fugisseres
falzies i oronelles tornaran de terres llunyanes
i fent acrobàcies creueran l'espai i nivaran
a les gornisses de les teulades. Els ocells s'apa-
rellaran, duran busques als seus nius i caçaran
insectes per a donar-los a les butzetes que
sempre estan boca oberta. Els seus pintats
plomatges llambrejaran a la daurada claror
del sol naixent i el bell cant de pinsans, passa-
rells, rossinyols i caderneres delitaran  delica-
dament les nostres orelles.

La que avui n'és
poncella demà ho serà
rosa bella, i obrirà
sos pètals i amb el
seu agradable aroma,
cridara les abelles re-
moroses i feineres,
que se n'entraran dins
d'elles i dels estam-
bres, a l'igual que de
les flors boscanes de
santjoanet, gatosa i
romani, ne treuran
el nèctar del que en
fabricaran mel, i d'e-
lla, n'ompliran les
bresques cruixents
i ceroses fins que en
vessaran regalims ros-
sos i tan dolços que
couran al paladar.

Record quan en la meva infantesa pujàvem
a Sant Salvador, que les gavetes de cada banda
de l'escalonada, estaven encapçalades per uns
tests amb forma de copa, dins dels quals hi
havia cactos sembrats. Els xiprers, tal com
ara. Qual monjos encaputxats! Ferms! Drets!
Dirigint rectament la pregAria a Déu i per a
sempre verds. Aquests arbres, ademés d'oferir-
nos alberg a questa capella que ens nodreix
d'amor i pau espiritual, sembla també que mos
volen servir de passamà. A les gavetes que
restaven badives de xiprers, hi havia motes
de violetes ben conrades que, éssent tal volta
una de les flors més modestes, a l'arribar a-
quest temps se vesteix de vellut morat, color
de penitència i mos regala el seu grat i suau
parfum, que podriem comparar ben bé amb
el molt preuat i escàs aroma del nard, del que
Maria Magdalena en va vessar tot un botilet
sobre el cap de Jesús.
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Tapareres que ningti mai no ha sembrades,
penjen de l'esquenadar d'on s'hi fonamenta la
capdavantera Torre de Sant Miguel, qual do-
massos verds que pels seus perfelans espelle-
ringats els neixen enfilalls de floretes blanques
que escometen totes les matinades, plorant
Ilagrimes de rosada sobre una creu que n'és
el simbol de la sang novella vessada en una
terrible guerra entre germans.

Per aquestes dates quan tot respirava a Pas-
qua i es despertava la calor, dins d'aquesta
esglesieta, a la que quan s'hi entra es nota un
senyoriu distingit, auster, callat, que exhala
efluvis de roses fresques i cera cremada, sem-
pre s'hi veien algunes devotes persones que,
absortes en la seva oració, semblava com si
estassin en estat d'xtasi, o també com si res-
tassin mig adormissades.

De sobte, ne sortien d'aquesta absorció, quan
s'escoltava l'aspre dringar de la cadena i corri-
ola, si de la profunda cisterna de coll de pedra,
cule la força dels Ilustres logrà esbrellar inte-
rioment i dels clivells n'arrelaren herbes que
xuclaven humitat- en treien un poalet d'aigua
refrigerant per un infant que tenia la curolla
de beure'n amb el cullerot de ferro, sense per
ventura, tenir-ne gaire set.

Ja som a Setmana Santa
que són d'aprop ets cunfits,
desditxada de berganta
que es divendres no n'ha vists.
Confits, de grup o de bala
i casques de color rosset,
assenyalen que la Pasqua
ja esta ben apropet.

Aquest diumenge de Ressurrecci6, gracies
a Déu, encara hi ha el costum que de ben de-
matinet mos arreplegam per la plaça de l'Ajun-
tament i amb la cara noiera al temps que es-
peram la trobada feliç de la Mare amb el Fill
vencedor de la mort, mos donam els molts
d'anys.

Entre ca l'amo En Colau Xina i ca'n Pep Ma-
rin, just a l'indret del carrer Pitxol, hi tindrà
Hoc "S'Encuentro", i a l'alegre compas de la
música pujam a la Parròquia on escoltam la
missa més esperançadora de tot l'any. En sor-
tir-ne, amb ra fresqueta encara un poc mati-
nal, produida per la rosada caiguda durant la
nit quieta i estelada sobre el verd dels nostres
camps, la suau brisa aixecarà fins a noltros
l'agradable oloreta del frit casolà de Pasqua,
deles panades, crespells i rubiols.

PROGRAMA
Dissabte 1 d'Agost. 

A les 14 hores.- Tirada de coloms per a locals
al camp de tir de Bellpuig.
A les 20 hores.- Entrega trof eus torneig de
Ping-Pong al Bar Monument.

Diumenge 2 d'agost 

A les 9 hores.- Amollada de coloms des de Vi-
llafranca, per la Sdad. d'Artà.
A les 18,45.- XIII Torneig de futbol:
PORTO CRISTO-C.D. ARTA.
A les 21 hores.- Serenates de guitarra a Sant
Salvador.

Dimarts dia 4 d'agost 

A les 18,45 hores.- XII Torneig de futbol.
ESCOLAR-PORTO CRISTO.

Dimecres dia 5 d'agost 

A les 10,30.- Cercaviles.
A les 19 hores.- Cucanyes al Bar Joan.
A les 19,30.- Final torneig de futbito a Na Ca-
ragol.
A les 20,30.- Tómbola Parroquial al Centre
Social. Exposicions a Na Batlessa.
A les 21,30.- A Na Batlessa, Concert per la
Banda de Música
A les 23 hores.- A la Plça Nova, "CA SES
MONGES", obra den Xesc Fca-teza.
Al final revetia a Sant Salvador.

Dijous dia 6 d'agost 

A les 10,30.- Cercaviles
A les 11.- Corregudes al Bar Joan
A les 17,30.- Carreres de cavalls a Son Catiu

DE FESTES
A les 18,45.- Torneig de futbol ESCOLAR-
ARTA
A les 23.- GRAN VERBENA.

Divendres dia 7 d'agost

A les 15,30.- Circuit ciclista Sant Salvador.
A les 20.- Judo a la Plaça Nova.
A les 21,30.- Actuació de l'ORFEO a la Parrò-
quia.
A les 23.- Gran Festa Pagesa a la plaça.

Dissabte dia 8 d'agost 

A les 11.- Carreres al Bar Centro.
A les 18.- Cucanyes a la Pl. Marxando.
A les 19,45.- I Torneig Sant Salvador de futbi-
to. SELECCIO ARTA-BUADES ELEC.
A les 23.- GRAN VERBENA.

Diumenge dia 9 d'agost 

A les 11,30.- I REGATA DE SURF SANT SAL-
VADOR A SA CANOVA.
A les 17.- Tir de fona a Ses Pesqueres.
A les 21.- Actuaci6 del Grup CUCORBA a la
Plaça nova.
A les 23.- Recital de MARINA ROSELL a Sant
Salvador.

RELIGIOSES

Dijous dia 6 

A les 21 hores.- Missa concelebrada al Temple
Parroquial.

Divendres dia 7 

A les 20,30 l'ores.- Missa concelebrada al San-
tuari de Sant Salvador.
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EL DIBUIX I LA GLOSSA
LA PAU ETERNAMENT SOL.LICITADA

La bellesa escampada en un full de paper
per la mestria d'una bona má necessita com
(ink i excel.lent comentari la mirada silencio-
sa d'un contemplatiu. Les paraules, en canvi,
s6n expressions imperfectes de la veritat inti-
ma; no encerten mai a descriure-la i poden
destorbar moments sublims. Tant de bo que
les meves no trencassin el vostre! Si això us
ocorre, abandonau el corsé de la literatura
per la llibertat del dibuix, i feis la vostra via.
Som-hi, doncs!

L'ombra pllaida de les oliveres s'ajaça rost
amunt, expressant la postura benigna del sol
vers el paratge eixut que corona rErmita de
Betlem. A hores de festeig, la muntanya s'a-
dorm en un silenci fondo, gairebé immaterial,
qtue els autors qualifiquen d'august. El pastor
s hi embeu de rutina, abrigat, amb el cus, en
una talaia plaent. Atent sobretot a la pastura
i avesat al decurs de les hores, veu l'amplitud
d'un escenari sense protagonistes aparents:
un terreny en declivi, lleugerament capavall6s,
de tonalitat bruna i agriseit per un oliverar,
i un camí tortuós que -hi serpenteja, vorellat
a redols per un fir d'aigua muda, que vessa
d'algun fontiny6 camuflat. Aquest ramal tram-
peja ençà i enllà, pels dos empits de la mun-
tanya, fins al predi de Binialgorf a. Prové, su-
baix, de Son Morey, la vella possessió moruna
que recorda la cultura primitiva des de l'airosa
torre emmerletada, sisternáticament corroida
per l'aire dels segles. Malauradament, aquests
vestigis de la llar sal-rah-la no traspuen a la
narrativa tradicional, i les amenes històries
de l'època són absents de la nostra foganya.
La mateixa velldria les degué dissipar com
s'evapora un Atom a la volta infinita del cel.

Tanmateix, la simbiosi de l'home i el terrer
no deixa de produir històries. El pastor n'ha
sentides i en podria contar. No són evident-
ment de moreria, perd tenen el nimbe poètic
de la simplicitat heroica: l'aventura deis pri-
mers ermitans l'oblaci6 de Sebastià de San
Pau, la llegenda de Macani l'humil, i un roi de
contarelles que parlarien de pobresa, de sole-
dat, de vida interior, de disciplina de servei,
de l'ideal ascètic inserit a Binial_gorf a l'any
1805 i que, per ara, hi subsisteix. La pregària
santifica l'entorn, omple buits i fecunda aride-
ses. I els brots florents de l'olivera veterana,
beneits per una pluja primerenca„ pregonen
a rull observador a l'orella escoltivola el ca-
mi de la Pau eternament sol.licitada.

JOELL

NORMES D'ACTUACIO
EN CAS DE QUE DETECTEU UN FOC

la Avisar als serveis contra incendis més prò-
xims.

- Subparc de Bombers d'Artà	 562251
- Parc de Bombers de Manacor	 550080

2 4 CoLlaborar amb les tasques d'extinci6.
- Anar cap al Hoc de l'incendi.
- Posar-se a les ordres del guarda forestal

o de l'enginyer que dirigeix les tasqw-s d'extin-
ci6.

moor
Telex 69565 VGOR E W G.A.T. 820

( alie Binicanella, 12- 7 565515/52 CALA MILLOR

Carretera 	 Agulla, 19 13S`' 564017 CKLA RATJADA

CANARIAS desde Palma. 	
Incluye pensión completa, hotel Asto-
ria, avión y traslados.

ESPECIAL VIAJE DE NOVIOS
TENERIFE: 1 semana 	  35.100
LAS PALMAS: "   31.700
MADRID:   29.500

Estos precios incluyen: avión, traslados
y estancia en hotel con desayuno.

GALICIA: 8 dias 	  36.380
Incluye: avión, hotel XX A/D

RONDA ANDALUZA: 8 dias 	
Incluye: avión, hotel XXX, 'media pen-
sión, autocar, snuff* wake.

CHARThR INTERNACIONAL
LONDRES 	  22.750
LONDRES Luton 	  24.900
MANCHESTER
BIRMINGHAM 	  27.500
EAST MIDLANDS
AMSTERDAM 	  29.950
PARIS    31.100

	.. eatTUNEZ   30.000

VIATGI  MILLOR AMB VIA ES MILLOR N

43.000

52.800
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• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
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ELS PRINCIPIS DE LA
TELEVISIÓ A ARTA (I) p'En Colau

Una bobina de fil de ferro connectada a l'e-
lectricitat es converteix en un imant. Aquest
fet, que ara ens sembla tan senzill, va obrir
noves fronteres al camp de les comunicacions.
L'home, des de la nit dels segles ha viscut ob-
sessionat,per millorar els sistemes d'interco-
municacio. Els indis d'Amèrica s'enginyaren
a intercanviar missatges çodificant els senyals
de fum,• els pagesos de Velez Gomera (Teneri-
fe), amb els seus peculiars xiulets, o els negres
d'Africa Central, fent sonar els seus tam-tams.
L'heroi grec Jason, abans de partir cap a la
conquista del vello d'or, convingué amb el seu
pare que, a la tornada, per avançar-li el resul-
tat de l'empresa, estendria yeles blanques o
negres a la nau, segons hagues triomfat o no.
D'haver comptat Atepes amb els moderns sis-
temes de comunicacio no hauria mgrt rebentat
el soldat Filípides slesprés de recorrer elA 42
kms. des de Marato, per anunciar la victoria
de l'exèrcit atenès.

Durant el 1854 es cursp.va el primer missat-
ge telegrVic,_ que millora molt amb l'aparició
de les valvules precursores dels transistors
i convertia la ràdio en un medi de grans possi-
bilitats. Abans d'acabar el segle, Londres en-
llaçava per telèfon amb N. York. Amb tot,
i malgrat els avanços esperançadors, el maneig
dels dispositius electronics era considerat peri-
los i estava limitat a uns quants experts. El
1914 s'instal.la a la torre Eiffel una emissora
experimental que transmetia les 12 campana-
des de mitjanit. A Palma, un grupet d'amics
picats per la dèria de la radio -entre els quals
es trobava el Rvd. Joan Mas, el capela de ses

Ccastanyes, que vivi a Sa arbona-, aquests
somniadors de quimeres, es reunien els vespres
al Seminari Vell, on hi muntaren uns rudimen-
taris aparells de galena, enxufats a una ante-
nota més llarga que un filicumís, per fer pro-
vatures fins altes hores de la matinada„ per
tal de sintonitzar París i captar l'ansiat dring-
dring que emetia la torre parisenca. El Sr. Gis-
pert : propietari de lk "Relojeria Alemana" a-
profitava la circumstancia per anunciar al seu
aparador del carrer Colon, que els rellotge§
que ell venia marcaven l'hora de París.Sonve
fer notar que els germans Pep i Nofre Fuster,
descendents de la familia artanenca de ca s'As
d'Oro, padrí i "tio" respectivtiment del metge
Fuster, que últjmament exerci al nostre pobre,
amb clara visio de futur, fundaren "Radio Ma-
llorca", amb seu al carrer de la Pau, alhora
que els dictadors pazis Hitler i Goebbels, en
una estratègia politica encertada, fomentaren
la produccio i abaratament dels receptors, a
fi que totes les famílies alemanyes i austría-
ques poguessin escpltar les seves exaltades
arengues propagandistiques de caire naciona-
lista, tal com ho faria a casa nostra el general
franquista Queipo de Llano, amb les populars
"charlas" des de Sevilla, que foren sintonitza-
des per quasi tots els 3(10.000 aparells de radio
espanyols. Qui no recorda la veu de llauna dels
locutors que a dures penes podia remuritar el
sac de gemecs i la tronadissa que la tecnica
de llavors encara no havia pogut evitar! Els
de la mewl edat encara pogueren contemplar,
arraconat dins el salonet 4d 'abaix de la sagristi-
a, la baluerna disforia de 7 o 8 pams d'alçada,
amb posat de radio gegantina, que deien que
"havia sonat".

Com una passa ms de l'evolució de la rildi9
arribava la tçlevisio. La primera demostracio
pública tingue lloc a L9ncires el 1926, utilit-
zant procediments mecanics. A Ciutat la va
exhibir la "Casa 33" ubicada al carrer Unió,
per on avui es troba la Casa Codina. Passaren
dos anys i un tal Zworkyn encetava l'etapa e-
lectronica. Tres més envant, la RCA inaugura-
va l'estació de N. York i peI maig del isa s'i-
niciaven les proves de funcionament a Madrid.
La, casa Philips va efectuar una demostració
practica a la Fira de Mostres de Barcelona.
Amb tot, fins el 1956 no començava a emetre
d'una manera regular la televisió estatal. A
Mallorca el primer que aconseguí captar imat-
ges televisives fou el llucmajorer Joan Aptich,
un radioaficionat molt entes en electronica,
grark amic del recordat Pare Muntaner, fran-
cisca.

Cqm bé sabem, la ,televisió és un poderós
mitja de comunicacio visual, persuassiu, de
gran força de penetració, s'infiltra per totes
les cases. Diuen que va influir decisivament
en favor de Fidel Castro qup.n organitzà la re-
volució cubana, com tambe, per provocar el
derrocament del Xa de Persia el -1979. Se la
disputen tots els partits politics, però qui la
té no l'amolla. Es una profitosa font d'ingre-
ssos; com el Rei Midas, tot el que toca ho con-
verteix en or. Almanco el temps s'hi paga.

(Continuarà)
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----política loca

PLE MUNICIPAL DEL DIA 29 DE JULIOL
Amb presència d'una dotzena i mitja de per-

sones, la majoria d'elles simpatitzants dels
dos grups de la dreta, el passat dia 29, a les
8'30 del vespre, hi hagué el primer ple del nos-
tre Consistori que no arriba als 4 minuts.

L'Orde del dia tenia 10 punts, però ni a un
terç arriba.

Fou aprovada l'acta del passat ple constitu-
ient del nou Ajuntament.

També s'acorda fer un aval bancari perquè
hi pugui haver futbol aquesta temporada.

El tercer punt que fou el darrer, deia: "Pro-
posta de l'Alcaldia sobre dedicaci6 i retribu-
cions del càrrec de Batle i regidors".

El Sr. Batle digué aproximadament les se-
güents paraules:

"L'Alcaldia considera que les responsabilitats
que assumeix el batle, just es poden assumir
honestament, si es tenen les garanties de què
es podran realitzar amb eficacia.

Creim que l'eficàcia de la nostra gestib mu-
nicipal esta molt lligada a la possibilitat de
poder comptar amb la dedicacib de la persona
que assumeix la maxima responsabilitat políti-
ca del municipi.

Hem disenyat totes les propostes de funcio-
nament del Consistori amb base a aquesta de-
dicacib exclussiva.

Aquest no és un criteri merament subjectiu
del nostre grup, sinb que diferentes associa-
cions de municipis s'han pronunciat en favor
de la dedicacib exclussiva i la remuneracib

digna dels consells politics municipals, inclds
per a municipis més petits que el nostre.

Amb la conviccib que el benefici del poble
esta en una gestió cuidadosa i eficaç, propo-
sam que aquest ple aprovi la dedicacib excrus-
siva del carrec de Batle, amb una remuneracib
de 110.000 pts. mensuals. Aixf mateix propo-
sam que la remuneració dels regidors, es posi
en base al cobrament per assistência efectiva
a les reunions dels òrg_ans de la Corporació,
amb un muntant de 3.00-0 pts. per sessió.

Remarcant la importancia vital que té
aquest tema per a tota l'organització que _pen-
sam, proposam posar a votació la proposta".

Com ja esperava el poble, la votacib fou
perduda per 7 vots en contra i 5 a favor. La
cap de llista del PSOE no hi va assistir.

Acte seguit, el Sr. Pastor digué: "el vot ne-
gatiu a aquest punt sembla directament con-
trari a la nostra gestió. Davant aquest vot ne-
gatiu, aquesta Alcaldia considera oportú aixe-
car la Sessió i convidar als altres grups a fer
una reflexib sobre avest tema i les seves pos-
sibles conseqüències .

No crec °port(' fer cap comentari a n'aques-
ta actuació dels nostres governants més apro-
pats. Que cada artanenc hi faci el seu. Ara
es discutirà més pels carrers. Dins la Sala no
hi hagué ningú que digués aquesta boca és me-
va. El poble encara creu que és dins la Sala
de Sessions on es cuinen les faves. Emperò a-
questa volta no ho ha estat.

B. LI.

INCENDIOS FORESTALES
EN BALEARES	 EXTINCION
(Viene pag. 5)	 La Ley de Incendios

Forestales de 5 de Di-
ciembre de 1968 esti-

en el monte: Areas pula que el incendio
cortafuegos, fajas au- forestal es un proble-
xiliares, trabajos de ma de orden público
limpieza del monte, y la responsabilidad
construcción de pistas de la extincibn recae
forestales, construc- en la Autoridad Civil.
cibn de depósitos de Así pues, además del
agua en zonas foresta- Alcalde del término
les, etc. y de la Guardia Civil

o3. Vigilancia y deter	 Policia Municipal, -
cifsn. Para detectar actúan las siguientes

fel incendio en su ori- uerzas (en Mallorca):
gen y dar la alarma
correspondiente se
montan puestos de
vigilancia fijos ubica-
dos en los puntos do-
minantes de las Islas
que cubren la práctica
totalidad de su super-
ficie. Disponen de pla-
nos, prismáticos y e-
m isoras.

Existe,	 también,
una red de radiocomu-
nicaciones por la cual
todos los vigilantes
están enlazados con
Palma y que permite
una eficaz coordina-
ción entre todas las
fuerzas actuantes en
la extinción de los in-
cendios.

- SECONA, cuya mi-
sión es la de asesorar
técnicamente al Al-
calde.
- SERPREISAL, es
decir, Consell Insular
de Mallorca, con una
red de Parques de
Bomberos distribuidos
por toda la Isla.
- SERVICIOS FORES-
TALES DE BALEA-
RES, S.A: empresa
creada en 1968 para
ejecutar los proyectos
del SECONA, y que,
por tanto, contrata
en verano a los vigi-
lantes y a las cuadri-
llas-retén que refuer--
zan las dotaciones de
bomberos.

Asimismo, cuenta
con una serie de briga-
das fijas que poseen
amplia experiencia
en trabajos de extin-
cibn.
- ICONA, quien desti-
na en la base aérea
de Pollença un avión

A la vista de lo an-
terior, se deduce que
si bien el número de
incendios no dismi-
nuye, si lo hace en
cambio la superficie
afectada por el fuego,
lo cual indica que se
actúa de forma rápida
y eficaz.

No obstante, el pro-
blema de los incen-
dios forestales es muy
grave. Los daños pro-

Canadair CL-215 de
6.000 Its. de capacidad
durante los meses de
verano y que propor-
ciona cobertura aérea
a toda Baleares.

Las -estadísticas de
los últimos años son
las siguientes:

ducidos son lo sufi-
cientemente elevados
como para reclamar
una vez más la aten-
ción del lector para
que realice un esfuer-
zo en el sentido de
extremar las precau-
ciones y contribuir,
de esa forma, a man-
tener y mejorar el pa-
trimonio forestal de
las Islas Baleares.
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HÍPICA
Dia 6 d'agost a les 17,30

hores, tindrà hoc a l'hipòdrom
de Son Catiu les ja tradicio-
nals carreres de cavalls, or-
ganitzades pel Club Hipic
d'Artà.

Hi haurà can-eres al trot
enganxat, dues a galop i una
exhibició a cárrec de la
quadra local "Sa Corbaia".

A continuació relacionam
els cavalls participants:
MENFIS	 MELIOS VX
MORELLET	 MIGJORN
JOTA	 JAIQUE
JAZMINA	 LOZANA
JEREMI	 LADY NEKA
LION D'ISIGNI	 JOIELL
JOFAINA JAINA DE RETZ
J. GRANDCHAMP	 HIGEA
FAQUINA	 ESTIVALIA
JUNITA	 DORIA
HERBUK	 B.D. ROYER
FORT MORA	 JIAT
ESAU	 DRACO
HART T.W.	 EVETA
EXQ.MORA BRILLANT D'OR
BENVENGUDA E.MARISOL
JARVIS
	

FAULA
G.D'ISIGNI
	

LADINO VX
LADINA VX
	

EDE
J.DE GREAT
	

HARISOL
JIVARO
	

JOYA BOIS
CARTUMATCH

NOTÍCIES

ESPORTIVES

NOU ENTRENADOR

En Jaume Mascarb Danfis
ha aconseguit el titol d'entre-
nador nacional de futbol, a-
provant un curset que es ce-
lebrà a Guetxo (Biscaia) del
22 de juny al 18 de juliol.

Formaven el curs 90 aspi-
rants mês 25 que havien
d'aprovar assignatures
pendents. De Mallorca n'hi
havia 5 dels quals 3 foren
aprovats.

Enhorabona, Jaume.
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esports

FUTBOL

Molta animació devers Ses
Pesqueres; rentada de camp
i vestuaris nets, gent que tre-
balla i jugadors que assistei-
xen als entrenaments massi-
vament. Sembla que la cosa
s'anima i que conscients de
la inferioritat que qualcú ja
determina i que les peripd-
cies que es diu s'hauran de
passar, ELLS han agafat la
idea de contrariar aquesta
"bena" que se té (no guanyen
els noms, sinó els fets). I tots
aquests que demanen coses,
perquè no se posen al
davant?.

Per aclarir moltes coses
i per saber mês del C.D. AR-
TA, hem entrevistat a Manolo
Cruz Rios, (Tachln) perquè
ens expliqui els darrers mo-
viments j les darreres coses
que han succeIt a Ses Pesque-
res.
BELLPUIG.- Quins directius
sou?
TACHIN.- En Joan Peix, En
Biel des Monument i jo.
B.- No sou massa pocs?
T.- SI, i aprofitam per fer
una cridada a aquells que vul-
guin donar una má, malgrat
que tenim altres persones
que dan-era ens ajuden, pera
que no figuren els seus noms.
B.- Quants de jugadors teniu?
T.- De moment sbn 23 els
jugadors, i tots són del poble.
B.- Quin objectiu té el C.D.
ARTA?
T.- El mantenir la categoria.
B.- I el pressupost?
T.- Uns 2 milions de ptes.
B.- Teniu subvenci6 de l'Ajun-
tament?
T.- SI, 300.000,-Ptes.
B.- Quants de socis esperau
tenir?
T.- Uns 300 d'home i 100 de
dona.
B.- Teniu cap Sponsor?
T.- Hi ha contactes amb un
amb moltes possibilitats.
B.- Ha canviat el local del
Club?
T.- SI, a partir d'ara la seva
seu será el BAR
MONUMENT.
B.- Teniu ja entrenador?
T.- En Toni Riera Bou.
B.- Cap fitxatge?
T.- Un porter de Capdepera,
nascut a Artà. Es en Barto-
meu Gil.

Mayol.

B.- Quins projectes teniu de
cara a la cantera.
T.- Es veu en tot moment
que és imprescindible recol-
zar-los i Iluitar per ells, ja
que són els que poden dur
1 Artà endavant.
B.- Qui entrenarà el juvenils?
T.- En Pep Cabrer el qual
també serà l'ajudant del pri-
mer equip.
B.- Quê esperau del poble?
T.- Recolzament, confiança
i interés per tot .el que feim.
Per altra part tainbé confiam
que tots els aficionats acu-
desquin cada diumenge a Ses
Pesqueres i donin el seu su-
port als jugadors, ja que a-
quests lluiten i s'esforcen
per donar a conèixer que a
Artà en tenim de bons i amb
ganes de jugar.
B.- Com se presenta el XIII
Torneig de Sant Salvador?
T.- Crec que molt bé ja que
el P. Cristo ve de guanyar
el Torneig de Manacor i amb
l'Escolar sempre hi ha hagut
rivalitat. Esperam que la gent
vengui i ens dugui els seus
amics a fi de començar a
veure l'Artà amb ganes i so-
bretot el poder veure el nos-
tro nom per tota l'illa.(Cosa
que en certs moments va es-
tar a punt de desaparéixer).

Donam les grácies a en Ma-
nolo (Tachln) i esperam que
tots sentin els colors i vagin
a Ses Pesqueres. no sols per
a dir: Ja ho deia jo, sinb i
sobretot per veure si entre
tots som capaços de tornar
dur l'alegria futbolística a
Ses Pdsqueres. Al Club el
feim tots i és entre tots que
l'hem d'aixecar i durlo al hoc
que pertoca.

Aficionats i simpatitzants:
Critiquem, pera també donem
el nostre recolzament.

ALTRES.-

Pareix ésser que aquestes
festes passaran a la histdria
pel motiu de ser les mês es-
portives. Crec que tots (o
quasi tots) els esports estan
explIcits dins el programa
de les festes. Ping-pong al
Monument, Tenis al Polies-
portiu, Futbito per dues ve-
gades (local i contra Buades),
cavalls, ciclisme, futbol, tir
de fona, caçadors...i Surf.
Quê mês volem? El qui no
está conforme és perque tro-
ba pedres al lleu!

Nova planificacid del C. D. AM
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ES VEU QUE SES FAROLES
de peu no són de l'agrat dels
automdbils.
Fa pocs dies que va rebre
una empitonada sa des Collet,
arrabassant-la de rel, i l'any
passat li passa lo mateix a
sa des quarter.
Es ben ver que tot el qui es
posa enmig, reb.
Donam dues sol.lucions:
s'hi planta un obrer de la Sala
que faci de nivelleta amb
un llum d'encruia.
O una altra cosa: Es poden
inventar uns senyals de trà-
fec. Una devers sa benzinera
i s'altra per Son Taiet que
diguin:
PERILL. A 300 metres
FAROLA.

I DE SES COMPETENCIES
de la Sala, que en direm?
Res de res. N'hi ha que diuen
que no en volen donar.
Altres que no en volen rebre.
Que si el batle vol cobrar
molt.
Que els oponents no ho volen.
Que si el batle dimitirà, etc.
Sembla que això és com es
ball de sa granem, que feien
un temps a S'OASIS. Que flin-
g(' es volia quedar amb ella.

JA TORNAM A ESSER A SES
FESTES.
I enguany segur que seran
bones. Ell n'hi ha devers 10
dies.
Ara que si les porgaven amb
un are, cabrien dins una ma.
La comissió de festes
enguany ha anat despistada
anilD les eleccions i ha anat
a la "deriva".
I que hi podia haver un fracas
amb el recital de Na Marine-
ta Rossell?
S'hauria de tenir en compte
que es poble la coneix per
anar de devengos" a la Sala.

Si per dissort arranca la me-
langia, ses quatre rates que
hi aniran, buidaran mês que
depressa.
PEL POBLE HI HA REVO-
LUCIO, des de I've  vengué
gent de "l'Alto Mando" Mili-
lar a fer contactes per a
comprar la possessi6 d'Aubar-
ca.
De manera que perquê els
ecologistes no volen res ma-
niobres a Cabrera, ara les
ens hem de menjar noltros?
la no, i no. I que no veis que
sentirem sa siuladissa de ses
bombes i mês de dos veiets
pensaran que torna venir el
36.
Per aquesta no hem de pas-
sar. And que a veure si hem
feim qualcuna de grossa i
els militars que posin els ulls
per altres paratges. A mês,
sabeu que n'hi hauria de
"quintos' i "estrelles" pel nos-
tre poble. I tampoc podrem
fer pescades per sa Font Sa-
lada„ ni excurssions per s'A-
renalet.
HALA, posem fil a l'agulla
i que ens ho deixin tal com
esta.




