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"—editorial	

HOSPITAL... 0 HOSPITALET?
Una primera redacció d'aquest editorial que

BELLPUIG dedica a l'hospital de Manacor con-
tepia quatre punts. Una expressió de felicita-
cio, sobretot per als rnanacorins, per haver
obtingut aquesta millora. Seguia una conside-
racio sobre que podia explicar aquest fet i el
resultat era que l'hospital pot esdevenir una
joia electoral que pogria fer variar el sigpe
de les ele,ccions autoriorniques del 91. De,spres,
una brevissiniq referencia a una qUestio pen-
dent: quin sera el grau d'opergtivitat, de ser-
veii d'aquest nou centre? Acabavem constatant
el [et que, sigui com sigui, a/manco a nosaltres
ens ha de beneficiar.

Per-6 a punt d'entrar a maquines es fRn públi-
ques les declaracions del Dr. Marques, Cap
de l'Insalud re fiectide,s a tots els mitjans de
comunicado a l'edicio del dimarts dia 24. I
ens vgirn obligats a refer aquella primera re-
daccio, perque de les declaracions esmentades
es desprenen questions veritablement impor-
tants i noves.

L'editorialista del Diari de Mallorca es mqs-
trava, gia 24, estupefacte. Nwaltres, a mes,
hi podrtem afegir la preocupacio.

Sorpresa majúscula per comprovar el quina
mesura l'hpspital de Manacor, ,era, o e., una
jugada politica on interessa mes la dialec,tica
entre opcions distiqtes que no la solucio de
les necessitats sanita ries dels mallorquins.

Preocupació forta perquè podem deduir as-
peçtes alarmants del que ha dit el Dr. Mar-
ques:

Primer. L'hospital de Manacor serà, ep reali-
tat, un hospitalet. 120 llits . que nomes cos-
taran 600 o 700 milions. Fels les deduccions
al vostre gust.

Segon. on Dureta no notara lg descongestió,
continuara sent l'inic centre (public) d'afencto
d'alt pivell, i el deficit de hits continuara sent
el mes alt de l'Estat.

Tercer. La previsió inversora del Govern
central, devers 4.500 milions, volia concre-
tar-se en un segon hospitgl (ng acabat en -
et), ubicgt a Pa/ma perque alla resoldria els
sabuts deficits de hits. Que s'hagi optat, de
de Mallorca, per un hospitalet aue estalviara

a Madrid el 85% de la inversió prevista, i que
agyest resultat sigui inamovible durant els
proxirns quatre anys, ens deixa, ens deu dejxar
a tots, paralitzats de sorpresa i preocupacto.

I encara riles. Podríem arribar a la indignació
més extrema si no s'obtenen explicacions sufi-
cients a aquests interrogants:

¿Qui i per què va ocultar l'anàlisi fetg per
l'Insalud referida a les solucions del deficit
hospitalari?

¿Corn es possible que el pla elaborat per la
Conselleria de Sanitat del Govern Autonom
i el que ha mig dit el Dr. Marques que havia
fet l'Insalud siguin tan terriblement distint?
No contemplaven el mateix territori? ¿Es
an complex cgm per permetre enfocaments

tgn diversos? ¿Es que pis criteris estrictament
tecnic-3 tenen coloracio polttica?

¿Com es possible que els Governs Autònom-
Central (Ilegiu Conselleria-Insalud, o Dr. Oli-
ver-Dr. Marqués) no hagin pogut mantepir un
dtaleg,dirigit, per damunt de tot, a l'autentica
solucto deís problemes que tan encertadament
havien diagnosticat ambdues parts?

¿Quina es la vertadera causa d'aquesta prio-
rifat absoluta, d'aquesta sorpresiva unanimitat
d'ultimg hora en el Parlament, d'aquesta quasi-
obsessio vehement per Manacor?

¿Té o no té raó aquest pit ceirrqc de Madrid
que, segons el Dr. Alargues, digge "No vamos
nosotros a defender MaRorca mas que los ma-
llorquines"? I si en té, que?

És cert que com a artanencs ens satisfà pen-
sar que, sigui com sigui, l'hospital (o hospi:
talet) dp Manacor ens ha de beneficiar. Pero
també es cert que com a ciutadans d'una Ma-
llorca que preten entrar al segle XXI gmb el
vestit apropigt i amb totes les conseqUencies,
aquesta historia presenta, ara com ara, un
rumb capaç de convectir-se en un sainet indig-
nant. I, una vegada mes, decepcionant.

Esperem esdeveniments. I ewerem poder
tomar a comentar aquesta historia amb nous
elements de judici, utils per dissoldre boires
que no s'avenen amb les aspiracions d'una soci-
etat moderna.

REVISTA QUINZENAL
NQ 61 V EPOCA 28 NOV. 1987

REDACCIO
I ADMINISTRACIO:

C. Rafel Blanes, 10, 12 ARTA

Dipòsit legal: P.M. 57 - 1969.

IMPRIMEIX:
Gràfiques Llevant
Carrer Ciutat, 55. ARTA.

CONSELL DE REDACCIO: R. Umbert, C. Obrador, G. Bis-
querra, B. Lliteras, J. Mayol, S. Massanet, A. Esteva, M.
Santandreu, J.Ma Massanet, E. Pins, Ma Gelabert, J.L. Mar-
tin.

COL.LABORADORS: J. Mayol, G. Bisquerra, B. Lliteras, C.
Obrador, P. Ginard, P. Vaguer, J. Morey. E. Pu-is, J. Mesqui-
da, J. Cabrer, A. Tur.

FOTOGRAFIA I DIBUIXOS: S. Massanet, J. Infante, C.
Obrador.

ADMINISTRACIO: G. Bisquerra, A. Esteva, T. Esteva, R.
Fernández, C. Guerrero



28 novembre 1967	 BELLPUIG	 223 3

notícies

REUNIÓ DE 'QUINTOS

Els anys passen i cada any
hi ha una quinta que s'incor-
pora i un caramull que cele-
bren el seu aniversari. Hi ha
quintes que aconsegueixen
reunir-se i n'hi ha d'altres
que no.

Aquest any, gracies a la
constancia i caparrudesa d'En
Toni Amer, ho ha aconseguit
la quinta del 68 o sigui, els
"mossos" que nasqueren el
47. Aixe, va tenir lloc el pas-
sat dissabte 7 de novembre
i ho celebraren amb un dinar
a un restaurant a la carretera
de Palma-Arta prometent
el veure's cada any posant
data pel proper. A la foto
les teniu a quasi tots. En fal-
taren devers una dotzena.

"Mossos", que vos pogueu
reunir molts d'anys plegats.

APROVAT

Fa poques setmanes que
ha passat les proves per poder
estudiar art dramatic a la
ciutat de Barcelona el nostre
amic en Joan Matamalas Mo-
rey, a) "d'es Colmado".

Enhorabona, Joan, ja que
és aquesta una carrera poc
freqüent pels nostre entorn,
i que ens sorprèn, per tant,
gratament a tots.

ACONTEIXEMENT

Fa uns dies que tot es po-
ble romangué sorprès davant
el que succeí a Cas Municipal
Biel "Garrova".

Tothom sabia que havia
anat a l'Ecuador en visita
de coloms, però el que ningú
s'esperava era que no vengues
totsol. Vingué acompanyat
d'una hermosa nineta nativa
d'aquell País, i, si Déu ho vol,
amb la santa intenció d'adop-
tar-la com a filla seva.

Un gest que honra a aquest
matrimoni gue veurà alegrada
la seva casa amb aquesta ni-
na.

JURAMENT DE CARREC

El passat dia 11 de novem-
bre el jove Gabriel Tomas
Gili, fill de la germana Maria
del "nostre vicari Gili", va
jurar el càrrec de jutge en
qualitat de substitut.

Per tant, és també noticia,
i Bellpuig se'n fa ressò, ja
que en diferents ocasions el
nou magistrat ha col.laborat
a la nostra revista.

Enhorabona, Gabriel.

CONCERT

Demà diumenge dia 29 z
a les 6 de l'horabaixa, tendra
lloc un concert d'orgue a la
Parròquia, a carrec d'Arnau
Reynés.

Aquest acte ha estat orga-
nitzat per l'Orfeó Artanenc,
en motiu de la festivitat de
Santa Cicília, patrona de la
mdsica.

Enhorabona i que no sigui
el darrer.

DE TEATRE

El passat dissabte, dia 14,
en el saló d'actes del Col.legi
Sant Bonaventura hi va tenir
lloc una vetlada teatral amb
la representació de l'obra
de M. Mas "El món per un
forat". La interpretació fou
dels membres de l'APA. del
C. S. Bonaventura de Llucma-
jor que, per deferência del
dit col.lei artanenc, vengue-
ren a Arta.

Hi ha que dir que el palic
assitent va ser més be poc.
Es ver que la nit no acompan-
yava gaire i que la companyia
no era d'Arta, pet-6 el teatre
és el teatre. No sé per què
volem un altre local si en
tenim un i no li feim ni cas.
Senyors! La "cultura" no hau-
ria de dependre del qui la
fa o la promociona. La "cul-
tura" s'ha de dur dedins i par-
ticipar en tot el que ho és
de veres.

Bé, enhorabona a la direc-
ció del Sant Bonaventura per
la iniciativa i que no sigui
la darrera. Qui no se cansa,
alcança.

EL "TENORIO"

Aquesta setmana es plat
fort fou es "Tenorio". Amb
quin entusiasme comenta la
gent de la tercera edad l'ana-
da al Teatre Principal de
Palma.

A ca nostra hi vengué una
dona tota remoguda amb l'es-
cena del sofa.
- Requatre pomes del ciri
i que de llandera li donava
Don Juan. Per cert també
tenia un criadet que responia
per "Tuti" que riu-te d'en To-
ni Garriguel.lo. I, com deien
a l'antiga, tot siu.,ui per l'amor
i major gloria Déu i l'en-
treteniment dels qui viuen
dins l'honorabilitat.

També, com el Club de la
Tercera Adat, els alumnes
de 7e. i °e. del C. S. Bona-
ventura i un grup d'alumnes
de l'Institut, hi anaren. Ven-
gueren entusiasmats, sobre
tot dels decorats. Anim i que
no decaigui.

ALTRE APROVAT

També fa pocs dies que
ha aprovat un dur examen
al Conservatori de Paris, el
nostre paisà en Josep F. Pa-
lou Esteva.

Amb aquesta prova té el
camí obert al Conservatori
de la capital francesa i du-
rant dos anys podrà ampliar
els estudis del seu instrument
preferit: la flauta. Si aprova,
per tant, aquests cursos, ten-
dra uns coneixements molt
superiors d'aquest instrument
musical.

Enhorabona i ànim.



 

Ara fa )__
25 anys 

00■11  

BELLPUIG, 8 de noviembre
de 1962, nQ 35.
* En la EDITORIAL, con te-
mas parroquiales, leemos las
siguientes aspiraciones: "...lo-
grar una igualdad en bodas,
entierros y funerales. Supri-
mir las clases..." "...nombrar
una comisión de seglares para
toda la administración eco-
n6mica parroquial...".
* En SILUETA DEL MES,
R.G.B. hace un repaso de las
frutas propias del otoño dan-
do una importancia especial
a las "coronadas": "... _pome-
tes renetes, guiemes i bauça-
nes; nous, afzeroles, gínjols,
codonys i caquis; ar-boces,
serves, lledons i olives...".
"Pero los frutos coronados
-higos chumbos, níspolas y
granados- son los que más
realzan el mes de octubre...".
* En ECOS ARTANENSES
predominan las noticias de
ambito parroquial de las que
destacamos las conferencias:
"Los seglares y el Concilio"
que la di6 D. Gerardo Ma
Tomás, Magistrado de la Au-
diencia...";	 el Rdo. P. Ra-
fael Ginard BauçA, di6 una
conferencia sobre el P. Anto-
nio Llinás, gloria insigne de
Arta y gran misionero...".
También recogemos otras
noticias, como Ia de que por
Artá passe) el Circo, concre-
tamente el "Circo España,
el cual, al igual que en ante-
riores ocasiones, obtuvo un
resonante éxito...". También
el hallazgo "... de una desco-
munal seta de las que se co-
nocen en nuestro _pueblo por
"girgoles de card: Fue en-
contrada de manera acciden-
tal por don Juan Fuster, do-
miciliado en la calle Son Ser-
vera...". Pesó 820 gramos.
* DE LA COLONIA DE SAN
PEDRO, destacamos la ex-
cursión que los monaguillos
hicieron al Santuario de Ntra.
Sra. de Montesión de Porre-
ras. El viaje resultó muy bien
hasta el regreso que fue un
tanto accidentado "... por
causa de una gran tormenta
de agua, acompañada de des-
lumbrantes	relámpagos...
Dando gracias a Dios por lle-
gar sin novedad y entonando
el símbolo de la fe, entraron
en la Colonia".

A NSIA

El sol és post.
Sols un raig de hum
il.lumina ta cara.
Alla lluny,
dins l'espessor dels núvols,
es dibuixa ta imatge, estilitzada.
Es fa de nit.
Ei raig ja no és hum
i encara resta en ma mema ria
el tacte suau,
la fondaria aguditzada
de ta mirada.

Estiu 1987
Jaume Cabrer i Fito
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Escolta, deixa que et conti.
Abans d'existir tu
-perquè abans de conèixer-te
tu no existies-
jo vivia dintre de la solitud,
des del llindar del silenci
observava tot el que amorosament
se m'oferia.
Els arbres venien a mi, colrats,
coberts amb les seves vestimentes
verdes d'hivern,
amb els seus rebosillos florits.
Les muntanyes majestuoses
flanque javen sempre
els meus pensaments.
I jo era com una retxa
entre tots aquells eFpais.
Aunada amb el seu esforç
-sempre silenciós-. I ens enriquíem tots dos.
El silenci i el paisatge era meu.
Sense desordre, potser amb un
encantament monocorde, perfecte,
dintre d'un bosc aturat.
Tu eres per damunt tot aixa.
Pera jo no ho sabia.
Ara existeixes. Com podré conservar la vida?

Antònia Tur

A Pere Ginard Ferrer, jardiner galàctic.

SiS la nit a dormir-se és oportuna,
i s'agombola l'oreig pel bosc endins,
bon amic baixa totduna.

Si no trencam el silenci, pels camins,
veurem esbarts de versos-gambosins
quan beuen aigua de Iluna.

Joan Mesqu ida.
Colania de Sant Pere. Novembre de 1987.

plana literiri.	
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— política local

EXTRA 100 PIES

Amb motiu d'haver-se complert ja pocs més de cent dies de govern del nou Consistori,
BELLPUIG ha cregut convenient dirigir-se als grups del nostre Consistori que conformen
l'oposició fent-lis les segiients preguntes relacionades amb aquest breu periode de man-
dat al front del nostre Ajuntament:

1.- En general, quin balanç es pot fer d'aquests primers quatre mesos a la Sala? Heu vist
complert qualque punt que sortis al vostre programa electoral?

2.- Quins han estat, fins ara, les relacions del vostre grup amb els altres partits?

3.- Quant a les Normes Subsidiaries, com veis el seu desenvolupament de cara a una pos-
sible aprovació?

4.- Quin futur penses que li espera a Sa Canova a la vista del que ha succert fins ara?

5. - Després de tot aquest temps dins el Consistori, quin futur preveus al poble d'Artà
d'aqui a les properes eleccions?

ap
Alianza Popular

1. Nosaltres pensam
que el que s'ha let fins
ara no ha estat més
que el desenvolupa-
ment de punts ja inici-
ats a rantic consistori.
No hem vist complert
cap punt que sortis
al nostre programa
electoral, si bé hem
intentat l'aprovació
rapida de les normes
subsidiaries i la inte-
ració a les mateixes
e la urbanització de

"Sa Canova" que en
el nostre programa
era un dels punts més
importants i priorita-
ris. Malgrat que també
estas inclòs en el pro-
grama d'altres grups,
no ens ha estat possi-
ble fer-lo realitat,
cosa totalment perju-
dicial, sempre segons
la nostra opini6, ,per
a tot el poble d'Arta.
Z. Les relacions amb
els altres grups es po-
den considerar nor-
mals, tenint en compte
que tots som companys
que desitjam el millor
pel poble, encara que

tenguem punts de vika
diferents.
3. Pensam que la pos-
sible aprovaci6 de les
Normes 	 Subsidiàries
s'està retrassant una
mica massa, si tenim
en compte que durant
la passada campanya
electoral es va dir i
repetir que mancava
un mes per a ternir-les
enllestides. I d'això
fa cinc mesos i quan
demanarem un ple ex-
traordinari per dema-
nar un compromis al
grup	 d'Independents
per dins cinc mesos
més ternir-les aprova-
des, la negativa a la
nostra proposta ens
preocupa molt perquè,
mentrestant, queden
aturats projectes de
vital impori.ancia (po-
ligon industrial,	 Sa
Canova, cap on s'ha
d'engrandir el poble...).
4. Som	 optimistes,
perquè si bé en prime-
ra instancia s'aclmeté
a tràmit el Projecte
de Llei de Parc Natu-
ral, sabem que les for-

ces del ParIament Ba-
lear de centre-dreta
presentaran una esme-
na al projecte limitant
el sol urbanitzable
de "Sa Canova", res-
pectant l'entorn de
la naturalesa.
5. Nosaltres pensam
que si el grup que go-
verna comptas un poc
més amb les opinions
dels altres grups i en-

tre tots ddiem a terme
els punts fonamentals
de tots els programes
electorals, deis qui
creim que en la majo-
ria de les ofertes no
hi ha moltes diferènci-
es, el futur d'Artà el
veim d'una forma bas-
tant optimista. I no
dubteu que el nostre
grup fara tot el possi-
ble perquè sigui aixi.
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EX-TR A 100 DIES  

IM FirocIA nc

1. El normal, el que
es podia esperar d'un
consistori amb un con-
siderable nombre de
nous regidors, el que
suposa evidentment
un periode "d'adapta-
ció i coordinació".

No hi ha hagut cap
punt definitivament
aprovat que formas
part del nostre pro-
grama electoral, ja
que, bàsicament, el
que s'ha fet durant
aquests quatre mesos,
és una continuaci6
de la Gestic') del Con-
sistori anterior. Si bé
s'han donat les prime-
res passes, s'han inici-
at converses respecte
a alguns temes indo-
sos al nostre progra-

ma, com per exemple,
el referent al polígon
industrial, encara que
d'una forma m enys
compromesa del que
nosaltres hauriem de-
sitjat.

2. Bastant bones, sem-
pre tenint en compte
les diferêncies
gigues de cada grup.

3. Les Normes Subsidi-
aries estan condicio-
nades	 principalment
a dos punts concrets:
El polígon industrial
i Sa Canova. Nosaltres
som partidaris de reso-
lucions ben estudiades
però rapides en aquest
temes importants, i,
a partir d'això, dur

intentant que tengues-
sin escasa trascendèn-
cia punts vertadera-
ment importants; ha
existit un cert recel
per part de l'Ajunta-
ment i Per part de la
propietat.

Nosaltres pensam
i desitjam que es dugui
a terme una negocia-
ció seriosa que desem-
boqui en una bona so-
lució pel poble d'Artà
i els seus habitants.

5. El futur del poble
depèn de la creació
d'una indústria técnica
i turística ben planeja-
da. La creació del po-
lígon industrial, el
llançainent controlat
de Sa Canova i l'apro-
vació definitiva de
les Normes Subsidiari-
es, poden dur a un
creixement econòmic
dels ciutadans d'Arta,
preveient un futur en-
coratjador pel nostre
poble.

a terme l'aprovaci6
definitiva de les nor-
mes.

4. Fins ara ha mantin-
gut un procés lamen-
table de lentitut buro-
cràtica; s'han divulgat
excessivament coses
de poca importancia
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política local

E.)(1.BA 100 
DIES

1. En general podem
dir que el balanç és
bastant negatiu, s'ha
perdut bastant de
temps discutint el sou
del batle, l'Ajuntament
funciona d'una manera
provisional, ja que no
hi ha delegacions. El
Grup Independents
es partidari de que
el batle tengui dedica-
ció exclussiva i nol-
tros creim en el repar-
timent de la feina.

Degut a que actual-
ment l'Ajuntament
funciona baix minims,
l'únic que s'ha fet fins
ara és acabar el que
hi havia en marxa de
l'anterior Consistori.

Z. Les relacions amb
AP i CDS són inexis-
tents, el que ens sor-
prèn és que els repre-
sentants d'aquests par-
tits vagin a roda,
creim que degut a la
seva immaduresa poll-
tica. La seva manera
de fer política és molt
diferent de la nostra,
sobre tot la d'AP, ja
que la politica, munici-
pal es discuteix i deci-
deix a la sala i no mo-
vilitzant els seus sim-
patitzants per a insul-
tar els altres grups.

Amb el Grup Inde-
pendents les relacions
són les mateixes que
les dels darrers anys.

El que sí podem dir
és que d'aquests quasi
quatre mesos, més
de tres els ens hem
passat xerrant i discu-
tint sense arribar a
un acord, degut a que
tenim diferents crite-
ris a l'hora de desen-
volupar els diferents
temes, com puguin
ésser: sous del Consis-
tori, Gerência de la
Residência, etc.

3. A les Normes Subsi-
dilries hi feim feina,
i per part nostra farem
el possible per accele-
rar la seva aprovació.

4. El futur de Sa Ca-

nova és mal de preveu-
re ja que no depèn tan
sols de nosaltres.

5. Es evident que se-
guir amb la improvisa-
ció i provisionalitat
actuals, no és la millor
manera de funcionar
el nostre Ajuntament,
però creini que hi ha
maneres perquè l'Ajun-
tament funcioni bé.

-41
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PLE MUNICIPAL DEL DIA 12 DE NOVEMBRE
Com ja havia anunciat el Sr. Batle a la dar-

rera Sessi6, tot d'una que hi hagués els pressu-
posts del Dispensari de la Creu Roia de Sa Co-
Idnia, seria convocat urgentment. Per ventura,
degut a que va ésser convocat amb molta d'ur-
gência_, fou el mòbil perquè hi faltassin 4 regi-
dors. Pel G.I. Fca. Pins, pel PSOE Rosa Serve-
ra i per A.P. Joan Sureda i Pere Garau.

Comença la Sessió amb més de mitja hora
de retard, amb la presència de 5 espectadors,
endemés d'un servidor. Es clbrià la casualitat
que tots formaren part de la canditura del
PSOE a les darreres eleccions municipals. De-
vien esperar qualque cosa especial?.

En primer Hoc, el regidor del PSOE Antoni
Maria, es queixà d'haver rebut l'Ordre del Dia
amb sols 24 h. d'antelació enlloc de les 48 pre-
ceptives.

El Sr. Pastor contestà que era degut a la
urgència de la subl.iasta, això no afecterà a
properes reunions.

A continuaci6 el regidor del C.D.S. Joan A-
morós, proposà que l'Acta del passat Ple es
retiras de TOrde del Dia, al.legant haver-la
rebuda aquell mateix dia. Es veu que l'han d'es-
tudiar molt bé. Llegint-la a la Sessió no s'assa-
benten prou. Es deixa per a millor avinentesa.

Després, el també regidor del darrer grup
esmentat, Joan Obrador, prega que els plens
i les sessions informatives, es facin més tard,
¡a que per una persona que fa feina, a les 7

com estava anunciat, es massa dejorn.
Una vegada acabades les queixes es passa

a debatre els pressupostos ja anomenats.N'hi
havia dos un dels germans Jaume Ore11 i l'altre
d'Oliver Torrendell, desprès de deliberar una
llarga estona, es concedeixen a Oliver Torren-
dell, ,ja que era uns 50 mil duros més baix que
el deis germans Jaume.

Quan varen haver deliberat una llarga esto-
na, es concediren les obres a Oliver Torrendell.
Les obres a realitzar tenen un muntant de gai-
rebé 4 milions de pessetes. Cal ressenyar que
el plec presentat pels germans Jaume era uns
50 mil duros mês elevat que l'altre. Les obres
a realitzar tenen un muntant de quasi 4 milions
de pessetes.

El tercer punt era referent al Bibliotecari
i al Guarda Rural. El seu contracte no feia
referência a augment de sou. Perquè no hagin
de demanar puja cada any s'acordà augmentar-
los anualment segons l'augment del cost de
la vida.

Acte seguit es va debatre el contracte de
la s pedagoga del SMOE. Va venir en pia de
practiques per un any i a més a mes el
contracte que tenia no cotitzava per al subsidi
de la vellesa. Es renova per un any mês amb
les mateixes condicions dels anteriors.

Es llegeix el compte de Tresoreria, dels tres
primers trimestres.Si no ho vaig mal entendre,
els dos primers arribaren als Z7 milions de Pts
i el tercer passa dels 32 milions.Quedant un
remanent de mês de 9 milions.

El sisè punt era demanar al Govern Central,
la suspensió definitiva de tot tipus de manio-
bres militars a l'Illa de Cabrera i que endemés
sia declarat Parc Maritimo-Terrestre.

Aqui, rúnic regidor present d'A.P., Jaume
Payeras, s'hi oposà. Dient que trobava molt
bé que els ecologistes ho demanin, emperò que
ho demani un organisme oficial com es un a-
juntament, no s'ha de posar en aquestes coses.
Segons ell, això és una interferencia a la poll-
tica de l'Ajuntamnet de Ciutat, arja que és pt
del seu municipi. En conseqüência ell s'absten-
dra..

Li contestà amb energia el regidor del grup
que governa s N'Hernández, afegint que ell ho
veia ben a 1 inrevés. Dient que eren els orga-
nisme-s oficials els primers que ho havien de
recolzar, ja que Cabrera era un patrimoni de
tots i tots estam obligats a contribuir-hi. El
regidor del PSOE Guillem Artigues, hi afegeix
que si es demana un recolçament, es logic que
es doni. Quan el trui d'Albarca, el varem ad-
metre.

Llevat de l'abstenci6 del regidor Payeras,
tots votaren a favor.

Recordem
'
 que des de la conquista pel Rei

En Jaume, Cabrera havia gaudit d'un règim
molt especial. L'any 1878 passa a la familia
Feliu i fins l'any 1913 no va ésser inscrita al
Registre Civil. Pocs anys més tard, amb l'ex-
cusa de la primera guerra mundial, va ésser
expropiada per l'exèrcit als seus propietaris,
passant a formar part del terme de Ciutat,
encara que mês d una manera simbòlica que
efectiva.

El punt final era, Reclarificaci6 de la Secre-
taria de l'Ajuntament. Arta., segons digué la
Secretaria, Jpel seu nombre d'habitants es de
segona, pero pel seu pressupost és de tercera.
Per tant neda enmig de dues aigües. Segons
pareix, si a finals d'any els nostres edils no
s'haguessin pronunciat, passaria automàtica-
ment a ser de segona. Amb totes ses conse-
qüêncies. Això faria que el Secretari fos del
Cos Oficial i, per tant, tendria una remunera-
ció més elevada. Per més "inri" ens enviarien
un Interventor, això fariq que augmentassin
molt les despeses del nostre poble. S'acordà
demanar la classificació de tercera, perquè
tot segueixi igual de com està.

Cal ressenyar que la Sessió es celebrà dins
les oficines per mor de les obres que es fan
a la Biblioteca de La Sala.

Tots els acords foren presos per unanimitat,
manco el referent a Cabrera.

B. LI.

HOTEL-APARTAMENTOS
-RESTAURANTE

MINI GOLF
CANYAMEL

Artanense: TU LOCAL!!!

NOU LOCAL DE CONSULTA DEL

1 )1'. 	 ( /U1111'111 	 :(1,-.1./. 	 1 ) 11i .“, ..,g•I•\ 	 •i•

P. Junipero Serra, 3-1-ARTA-Tet. 578014

ABANS: Rafel Blanes, 31
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una xerrada amb 	

GABRIEL GENOVARD

CAP DEL GABINET PSICOPEDAGÕGIC DE L'INSTITUT

	•

Je fa uns anys, al nostre Institut es crea un nou servei de ca-
re a ajudar ale alumnes en els seus problemes de tipus pedagelgic
i orientetiu. El pas dels cursos i l'experiAncia adquirida han fet
que, enguany. s'hagi instaurat d'una forma més ferma i sòlida res-
pecte dels altres anys, edquirint, definitivament, el greu de Ga-
binet PsicopedagOgic. Si els anys passats el pas se repartia en-
tre l'Ajuntament i l'Institut, ara té un carActer més autánom i
propi. El responsable d'aquest quefer és Gabriel Genovart Servera,
home arrelat el nostre poble, i, des de fa molts soya. vinculat
a l'educació dins Arta.

Aprofitant aquest fet . BELLPUIG ha cregut oportL1 fer-li la se-
güent entreviste:

BELLPUIG.- Com sorgeix
la idea de crear aquest Gabi-
net?
G. GENOVART.- El Ministeri
proposa a tots els centres
de Batxillerat la formaci6
d'aquest servei, sempre i quan
tingués un professional, psi-
còleg o ped-agog, per tal de
poder-lo encapçalar. Aprof
tant que el nostre institut
reunia aquestes condicions,
sol.licitarem aquest servei
i l'aconseguirem. Només exis-
teix aquest servei al nostre
institut i al de Llucmajor.
B.- Quines són, mês concre-
tament, les funcions d'aquest
Gabinet?
G.G.- Bàsicament, el Gabinet
duu a terme les següents fun-
dons:

- Servei d'orientació esco-
lar-professional.

- Assessorar les feines dels
tutors i dels seminaris.

- Coordinar l'acci6 tutorial.
- Informar a l'alumne de

les possibles opocions a triar
de cara a tercer i COU.

- Intensificar les tècniques
d'estudi.

- Psicodiagn6stic i orienta-
ció personal de cara a l'alum-
ne.
B.- Com penses dur a terme
tots aquests punts?
G.G.- Fonamentalment de
dues maneres: a nivell indivi-
dual i a nivell de grup. Crec
que cal fer-ho donant molta
importancia a l'entrevista
personal i fugint del model
genèric de cursets de vuit
dies, etc. A més a més, im-
partint les tècniques de Cous-
seling i Puidance i una dina-
mica en funci6 de cada assig-
natura.

B.- Aquesta feina, la realit-
zaria sols el Gabinet o hi con-
tribuirien altres persones o
entitats com ara són rsmoE,
etc.?
G.G.- Malgrat jo sigui el res-
ponsable del Gabinet es farà
feina conjuntament amb
l'SMOE, amb els centres
d'EGB i, per suposat, amb
els meus companys de l'Insti-
tut. A mês, estam oberts a
qualsevol tiRus de col.labora-
ci6 o suggerencia.
B.- Amb la quantitat de cur-
sos existentsi quin criteri
es seguirà a 1 hora de fer la
feina?
G.G.- Evidentment s'ha de
seguir un criteri. En el primer
curs s'impartiran tècniques
d'estudi i s'intentaran elimi-
nar possibles dificultats d'a-
daptaci6. En el segon i tercer
curs es dura a terme una fei-
na de psicodiagnòstic (valora-
cit.) d'actitud, interessos i per-
sonalitat de l'alumne) de cara
a la futura elecci6 d'assigna-
tures optatives a l'hora de
fer C.O.U. També al tercer
curs s'informarà de la situa-
ci6 del mercat de treball i
possibles estudis alternatius
a C.O.U.

Al curs de C.O.U., com
és lògic, es tractaran les dis-
tintes possibilitats que plan-
tegen els estudis universita-
ris.
B.- Penses que amb la tasca
del Gabinet es contribuirá
a disminuir el fracas escolar?
G.G.- Sens dubte, és un dels
nostres objectius basics. Fo-
namentalment en el curs de
C.O.U., on molts dels alum-
nes fracassen per ignorar les
moltes alternatives i possibi-
litats que hi ha en Hoc del
curs d'orientació universita-
ria. Amb el Gabinet és un
objectiu a aconseguir.

Elvira Pins

L'experiancia i ele molts d'anys de feina dins el camp de l'e-
ducació semblen una garantia prou convincent perquè En Gabriel Ge-
noverd tengui encert en la seva nove tasca. Primer director del
qu. és ara Institut de Batxillerat Póblic d'Arta; sempre al seu
costat com a professor és, sens dubte, une de les persones que més
afecte li ha tengut i li segueix tenint.

Ges daqui l'encoratjam i li desitjam sort en aquesta feina,
Ia quel, injustement, no sempre es veu recompensada.
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OTOÑO - INVIERNO 87-88

SUIZA. VUELO A ZURICH ...... R . T 	 24.950
DUSSELDORF. Salida 23 dic.

Regreso 06 enero 	  25.000
FIN DE A140 EN VENECIA

Y FLORENCIA. 	  35.900
ITALIA TURISTICA AL COMPLETO.

Del 26 dic. al 02 ene 	  52.750
Visitando: ROMA, ASÍS, VENECIA,
FLORENCIA Y PISA.

AUSTRIA CLÁSICA Y SUIZA:
Del 26 dic. al 02, ene. ..... 	  76.900
Visitando: ZURICH, INNSBRUCK,
SALZBURGO; VIENA, BUDAPEST,
SELVA NEGRA Y CATARATAS DEL
RHIN.

VUELO ESPECIAL A LONDRES.
Salida 21 dic. Regreso 03 ene. 	  16.800

ESPECIAL VUELO CHARTER MADRID 6.000
ESPECIAL VUELO CHARTER

A TENERIFE Y LAS PALMAS 	  15.000
TENERIFE. 8 noches 	  34.800

15 noches 	  42.800
Hoteles en régimen A/D.

LAS PALMAS. 8 noches 	  31.900
15 noches. 	  37.900
Hoteles en régimen A/D 	

COMBINADO DOS ISLAS. 8 noches 	  39.800
15 noches 	  42.800

Hoteles en régimen A/D.

VUELOS INTERCONTINENTALES
BUENOS AIRES. Ida y vuelta 	  116.762
NEW YORK. Ida y vuelta.. 	  62.400
OFERTA ESPECIAL: 
7 DIAS EN LA URSS 	  82.900

Visitando Moscú y Leningrado.
Incluye avión, hoteles de lujo, excur-
siones, visitas y guia española.
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el nostre entorn per B. Lliteres 

ELS BOLETS (I)
Arta, poble famós pels seus esclata-sangs,

amb cercadors de moita vàlua, on gairebé no
consumim mês de mitja dotzena de varietats
de bolets, quan n'hi ha mês de dues dotzenes
de coneguts que són comestibles i, endemés
qualificats mês de la meitat d'ells d'excel.lents
i els altres de molt bons.

L'orde que els donarem en el nostre escrit,
no és la vreferència que tenim per a cada un
d'ells, sino la que donen els tècnics, cientifics
i cuiners.

Aquest primer article el dedicarem als que
coneixem per la nostra contrada i que endemés
han merescut la qualificació d'excel.lents. En
un pròxim anotarem els catalogats de molt
bons

En primer lloc, posarem el nom pel qual el
coneixem aqui,en segon el nom més comú als
païssos de parla catalana i en tercer el nom
científic pel crIal s conegut a tot arreu.
Esclata-sang - Rovellola - Lactarius sangliflu-
us. Es l'escIata-sang normal de per aqui, que
té com un tel d'aranya per davall el capell,
que en realitat és un altre bolet que viu da-
munt d'ell. Això fa que la seva carn torni més
forta i que millori el seu gust. Es apreciadissim
al Principat. Aqui ho és manco.

Esclata-sang - Rovelló - Lactarius sanglifluus
Aquest és el nostre famós esclatas-sang, no
creim que sia necessari descriure-lo. Pero per
distingir-lo d'un altre, direm que el seu Latex
"Iletrada" és de color de sang o de vinagre.
Bolet de femer - Bolet de tinta - Coprimus
comatus. Té forma de paraigües quasi tancat,
recubert d'unes escates blanques o grisenques,
de 5 a 12 centimetres d'alt. El capell recobreix
la majoria del seu tronc que és blanc. Les la-
mines que té davall el capell, són d'un color
rosa de joves que arriben a tornar negres der-
retint-se. Antigament en feien tinta. A Mal-
lorca no el consumim, però a Catalunya és
molt apreciat.
Blava - Llora - Russula. D'aquesta familia n'hi
ha mês de mitja dotzena de comestibles. La
part de damunt del capell és de varis colors,
el mês apreciat és el blau, però n'hi ha de ver-
melles i d'altres que sols tenen qualque taca
vermellosa. D' aquest grup també ho és el Fort
que la seva categoria no és per a9uest article
per-6 per mor de pert enèixer a n aquest grup
el mencionam. Les lamines de tots aquests
bolets són blanques, com a maxim d'un color
crema. Són robusts, de tronc gruixat. Tota a-
questa mena de blaves tenen una particularitat
i és que si de crues no piquen és Rue son men-
givoles. Alerta! això només és valid pels d'a-
quest grup. Van dels 5 cm. de diàmetre fins
a més de ZO.

Esclata-sang - Pinatell - Lactarius deliciosus.
Normalment els esclata-sangs forasters que
cada tardor ens duen del Continent són
d'aquesta varietat. Per Arta també n'hi ha
qualque redol. Si rompeu el seu capell compro-
vareu que el seu latex és color de pastenaga
en lloc de color de sang. També solen ésser
d'una tonalitat mês clara.

Girgola de card - Girgola de panical - Pleuro-
tus engyngii. Només es fa damunt les arrels
dels cards girgolers, o panical al Principat.
Són d'un gris fosc i per davall són blanques.
N'hi ha una altra varietat que és molt igual
que només es fa damunt les arrels de canya
fèl.lera.

Girgola de poll - Pollanc6 - Pholiota aegerita.
Creix damunt soves de poll i també a les so-
ques de platener 'platero", fins i tot a l'estiu.
Té un capell rodó, les lamines, quan és jove,
són blanques i arriben a tornar d'un color, ta-
bac. El tronc és blanc, dur i llarg, amb un anell
que esta, situat prop del capell.

Glrgola de figuera. Es un poc semblant a la
de poll, al centre de Mallorca és més aprecia-
da, emperò no hem pogut aclarir ni el seu nom
científic ni el seu nom al Pais Valencia. Ja
que al Principat quasi no hi ha figueres.

Picornell - Rossinyol - Cantarellus cibarius.
A Arta, li deim espicatornell, és un bolet molt
conegut que es fa pels alzinars i que molt ra-
rament te larves, cucs" o es podreix. Es d'un
color groc, però també n'hi ha de gairebé
blancs. Enlloc de lamines, té com uns plecs
que davallen fins el tronc. Se poden assecar
i conservar una llarga temporada.

(Continuarà)



ARTA 1
(Quique)

ARTA 3	 Campos 3
(Quique, Serra i Nadal)

PREFERENTS
ARTA 2	 Cala d'Or 2
(Nadal i Massanet)
Felanitx 6
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NERVIOSISME I IMPRECISIONS
Cornent an 

Des del darrer comentari
han succeit coses, diverses
i que han marcat la singladu-
ra de l'equip els darrers par-
tits. Massa variants d'equip,
i jugar amb imprecisions. Tot
i això es va fer un esplèndid
partit davant el Cala d'Or
(tot un líder) i es va sucumbir
a Felanitx (estrepitosament)
i davant el Campos es va se-
guir jugant mês amb el cor
que amb el cap.

L'equip els darrers partits
mostra un nerviosisme massa
evident sigui per la responsa-
bilitat que s'ha agafat o per
la manca de recursos davant
equips forts (a excepció del
Campos). Això, juntament
amb la imprecissió dels mit-
jos fa que anem anorris. No
es tracta de desmoralitzar-se
i tirar-ho a terra, més si dir
que així com es juga (tractant
de fer contraatacs) s'ha de
tenir una idea més clara so-
bretot a l'hora de cubrir a
darrera. La nostra mitja es
preocupa mês de tirar per
endavant que de tapar forats
i això no és el pla traçat.

S'esperen noves incorpora-
cions, se lluita amb el cor,
però hi ha massa nervis. Ens
hem de controlar i hem de
pensar i no caure en les
errades dels darrers dies i
un altre apartat: seria conve-
nient treballar un poc mês
físicament. Ja sé que no es

pot demanar massa, però o
agafam força o velocitat,
perd qualque cosa. Se nota
una baixada molt evident els
darrers 20 minuts.

Ara venen dos partits im-
portantissims. La visita a
l'Arenal i a casa nostra vindrà
el vel del Cardassar. Del que
es faci aquests partits depen-
drà la marxa de l'equip.

La classificació que donarí-
em als jugadors enfront del
Cala d'Or seria de molt bona
a tots, ja que jugaren amb
decisió

'

 força i amb cap. I
foren: An-om, Massanet, Ge-
roni, Julia, Genovart, Ginard,
Tous, Quique Nadal, Sansó,
Caldentey, Palou i Esteva.

Davant el Campos: Arrom
Massanet (R), Geroni

R, Genovart (R), Ginard
,R , Serra (MB), Caldentey
R, Quique (R), Nadal (R)-,

Jordi (R), Tous (R) i Ginard
III (R)..

El que impresiona els dar-
reit partits es veure que la
nostra cantera comença a
funcionar i surten molts de
jugadors. Els resultats són
bons, i el joc que fan, millor.

Seguiu els partits dels menuts
i dei juvenils i veureu quina
classe i maestria hi ha. Visi-
tau Ses Pesqueres i observau
els seus progressos: de cada
dia amb idees i amb més qua-
litat. D'aquí pot surgir una
altra era futbolística local.

J. Mayol

RESULTATS

BENJAMINS
AVANCE 6	 Ses Salines
España AVANCE 3
AVANCE 5 Barracart Atco. 4

ALEVIN S
AVANCE 0	Cardassar 3
R. Llull O	AVANCE 6
AVANCE 5	 Constancia

INFANTILS 
AVANCE 2	 Colonia 2
Montuiri 2	 AVANCE 1
AVANCE 4 Atco. S. Roca

JUVENILS
Poblense
	

ARTA 3
(Nene)

ARTA 4 Barracar Atco. 1
(Nene)
Gesa Alctidia O	ARTA 4

(Nene 2, Vives i JuanMa)

B \ASQUET 	

I el dissabte passat, davant
el Santanyí, en un partit on
la nota predominant fou el
vent, es va perdre per tercera
setmana consecutiva. Agues-
ta derrota (que hagués pogut
ésser una victòria si l'àrbitre
del partit no hagués donat
la pilota a l'equip de Santanyi
quan tocava ésser per al Vial-
sa) ens col.loca en la sexta
posició de la taula classifica-
teiria.

Ara, esperem que avui dis-
sabte, comenci la recuperació
dins el camp de bàsquet de
Porreres. Amb un poc més
de motivació i sanes de lugar,
la victòria sera molt mes fa-
cil d'aconseguir, encara que
la situació és bastant dificil.

Pedro Vaguer Brunet

BASQUET SENIOR FEMENI

AUDIOLU X	 35
SANTA MONICA	 58
XALOC	 38
AUDIOLU X	 24

El partit que s'havia de ju-
gar el diumenge dia 8 entre
els equips Audiolux i Xaloc,
es va suspendre a causa del
mal temps, per tant es va
iugar el dijous dia 12 a les
21 30. Fou un partit molt e-
mocioriant ja que la diferèn-
cia de punts era molt poca.
Les jugadores locals varen
lluitar molt, per-6 no aconse-
guiren fer-se seu el partit.
A falta de deu segons perdien
de tres punts, es va intentar
tirar un triple per part de
N'Antònia Tous, però amb
tan mala sort que no entrà.

Punts: M4 Antònia Flaquer:
13, Antònia Gelabert: 12,
Antònia Tous: 7, Antònia
Bauçà: 2, Angela Infante:• 1.

BA SQUET JUVENIL

VIALSA	 63
P. MANACOR	 65

J.C. FELANITX	 59
VIALSA	 56

VIALSA	 39
SANTANYI	 40

Tres derrotes consecutives
són el balanç de les tres dar-
rereres jornades de l'equip
artanenc Vialsa.

En el primer dels tres par-
tits es va jugar prou 136 i es
va tenir clara opció a guan-
yar-lo, però al final no va
poder ésser.

El segon partit, disputat
a Felanitx, fou el mês dolent
dels tres. Durant tot el partit
es va veure la manca de mo-
tivació en els jugadors arta-
nencs.



FT(errim xerram
xerrinm xerra ms 	

REQUARANTA MIL DE CA-
RRETADES DE SACS FO-
RADATS. Qualcuna de grossa
s'en prepara. Ell n'hi ha que
no es fien dels propis ulls i
ho demanen an es primer que
troben.
- Mem, quê trobau a n'això?
Que serà cosa que ha de venir
qualque peix gros?
- Fiat-en. Tanta neteja no
és natural.
- No, no, no. Aqui hi ha cosa
i ni és blanca ni rosa.
- Però, ara no veis que en
lloc d'urbanitzar Sa Canova,
s'han estimat més urbanitzar
es poble?.
- Calla, calla, que acostumats
amb ses olivardes, fenàs mas-
cle, romaguers i tot es con-
tumaci herbo-paperumplasti-
corum, un plany ets ecologis-
tes perquè, vulguis no vulguis,
treure i arrebassar tais quan-
titats de "plantes" sense avi-
sar ni escometre, ocasiona
molesties de primer grau.
Uns senyors com N'Alcover,
en Quevedo, en Menéndez
Pidal, etc., no es mereixien
presidir uns carrers on sa bru-
ticia era es mês comú des
denominadors comuns. Un
10 a s'Ajuntament.
QUE NO S'ASSUSTIN es pa-
cients de sa doctora Puigmar-
ti. Solsament se'n va die va-
cances i degut a que aquests
dies passats veren un camió
que carregava quadres i altre
mobiliari, -hi havia removedis-
sa de que sa doctora no tocàs
soletes cap a una altra part.
Tot aixei no és ver, quan hagi
acabat les merescudes vaca-
cions tornarà reemprendre
la seva tasca salutAria.

I DE SES OBRES DE LA SA-
LA, quê en direm?
A ses autoritats les ha passat
pes terrat pelut, tirar de re-
formes (suposam que amb
l'oportú i reglamentari per-
mis d'obres) i aprofitar es
mês minim i recòndit racó
per "fer local" apte per efec-
tes laborals-juridico-contri-
bucionistes. A aquest pas,
veurem sa presó convertida
en "suites d'air conditioned"
des més alt estatge destina-
des a futurs estudiants de
sa utilissima ciência anome-
nada cleptomania.
Ja veim un conserge tot en-
torxat demanant.
- Vostè que vol pagar "usos
i consumos"?. Ido seguesqui
tot dret, volti a la dreta i
segons anirà caminant veurà
a n'es fons el reitul indicador.
Vatua sa bugada de madò
Ventura, que n'era mês neta
que pura, si mestre Tomeu
Mango' aixecava es cap.
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Diumenge dia 15, requip
artanenc va visitar el camp
de Santa Mónica. El partit
no va tenir gens d'emoció,
ja que les jugadores de Palma
guanyaren durant tot el par-
tit amb una clara diferència
de punts. Les jugadores de
l'Audiolux estaven molt ner-
vioses, fallant moltes canas-
tres fàcils, i perdent balons
a mitjan camp. Des d'un pri-
mer moment el partit ja es-
tava perdut.

Punts: Antònia Tous, Antò-
nia Gelabert, M Antònia
Flaquer.

BASQUET PENYES
C. ARTA/ES TRUI BASQUET
S. SALVADOR	 80
Club Juvenil Petra	 39
LIESIA MANACOR	 36
C.ARTA/ES TRUI BASQUET
S. SALVADOR	 39

C.ARTA/ES TRUI BASQUET
S. SALVADOR	 94
GREMLINS S. CARRIO	 47

MUDIESPORT	 31
C.ARTA/ES TRUI BASQUET
S. SALVADOR	 49

NINOTS	 40
C.ARTA/ES TRUI BASQUET
S. SALVADOR	 66

Endavant i a seguir aixi.

RECEPTA CULINARIA
del xeff fogo'

SE LEASE EN CASTELLANNO

Des de quel Uri Geller
surtió per televisione
tal succés per nos supone
el último best-seller.

Con la vista fa arreglar
tutti lo que està espanyatto
ningú és pot sentir enganyatto
de lo quell pot manyufar.

L'homo té tal talante
que no le manca fornale
per adressar el metale
del que tenga delante.

Questa semana en Artà
fué cosa de gran raressa
entre lo de Na Batlessa
i el TV català.

En el Casal Cultural
en Garrido nos decia
que por el Esclop sortia
un cavall verd medieval.

Questo ha dado patent
a crearse el club d'es tontus
cuyos fideles impromtus
són del propi president.

El qual és tan persistent
que torna como la nonna
la qual mos ha fet present
ver al Geller al moment
i anar a peu a Barcelonna.

endevinetes
d'En Pere Xim

Ho dic aixi com és
d'ella molt es pot contar
dins el món molta n'hi ha
el qui la troba no té res.

Solució al n2 anterior:
"SA RESIDENCIA".

TERCERA EDAT
Actualment s'està creant

una coral al Club de la 3 4
Edat d'Artà. La direcció anirà
a cArrec de Na Maria Geno-
yard j, segons ens han infor-
mat, s'ha let una recerca de
cançons antigues, preferent-
ment d'abans del 36, com per
exemple "Ven; Cirila, ven",
una de les mes de moda de
per aquell temps.

Enhorabona, idò, als orga-
nitzadors i a totes les perso-
nes que han contribuit en la
creació d'aquesta coral.

esports

•	




