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	una xerrada amb 	

Maria Angela Pomar Sancho,
psicbloga. Professora de recolzament

al C. S. Bonaventura, Centre d'Integració.

Aquests dies els col.legis han estat notícia da-

vant el començament d'un nou curs. El Col.legi Sant
Bonaventura ho ha estat doblement per l'experincia
que va a començar com a Centre d'Integraci6. Per par-
lar damunt aquesta nova experiência BELLPUIG ha anat
a fer una xerradeta amb Na Maria Angela.

BELLPUIG.- Què és un Cen-
tre d'Integració?
MARIA ANGELA.- Centre
d'Integració és aquell que
es fa càrrec dels alumnes
de molt diverses capacitats.
Un Centre d'Integració acull
tant els infants anomenats
normals, com els qui tenen
algún tipus de deficiència,
i fambé, si es dóna el cas,
a nins amb facultats excep-
cionals (nins superdotats).
Acollir-los suposa dur a
terme un programa que faci
possible al maxim el desen-
volupament de les capaci-
tats de cada un.

La Integració pretén edu-
car l'infant deficient en un
ambient "normal" i formar
els demés alumnes perquè
sàpiguen conviure i acceptar
les diferències individual-s.

S'intenta unificar l'educa-
cif) ordinAria (la que oferei-
xen la major part dels cen-
tres) i l'educació especial
(la que es duu a terme en
centres especials), tot això
amb la finalitat d'oferir una
sèrie de serveis educatius
a tots els infants en base
a les seves necessitats d'a-
prenentatge.
B.- Per què al Col.legi de
Sant Bonaventura?
M.A.- El nostre Col.legi va
sol.licitar ser Centre d'Inte-
gració davant la necessitat
d'una atenci6 especial a al-
guns alumnes que ja resta-
ven a les nostres aules. Es
dóna la circumstancia que
precisament aquests infants
es troben escolaritzats en
els primers nivells que és
quan més fàcil resulta la
in
B.- Poden venir al.lots de
tota la Comarca?
M.A.- Poden acollir-se a-
quells nins de la nostra co-
marca, dels quals el diagnòs-
tic realitzat per l'equip psi-
co-pedagògic aconselli la
seva escolarització en algún
dels dos cursos d'Educació

Preescolar o en ler curs
d'EGB (sempre que les pla-
ces no estiguin cobertes).
I estam compromesos a in-
corporar nous alumnes defi-
cients en cursos successius.
B.- Quê suposa pel Col.legi
de Sant Bonaventura aquesta
experiência?
M.A.- Aquest fet suposa
comptar amb un mestre de
recolzament i la reducció
del nombre d'alumnes per
aula (fins a 25 alumnes in-
cluínt un màxim de 2 alum-
nes amb algún tipus de def
ciència). Avesta dotació
ens permetra oferir una e-
ducació més personalitzada
per a tots, una major quali-
tat educativa.

B.- Quina sera la teva feina
a partir d'ara?
M.A.- A partir del curs que
estam iniciant he passat
a ser la mestra de recolza-
ment a la integració, el que
suposa reforçar la tasca del
mestre amb tots els alumnes
i, a la vegada, elaborar pro-
grames de desenvolupament
individual per els nins que
el necessitin, seguir aquests
programes en col.laboració
amb el mestre i l'equip psi-
co-pedagògic, realitzar els
aspectes concrets dels pro-
grames dins o fora de la cla-
sse i orientar, juntament
amb el mestre, els pares
en vistes a aconseguir una
participació activa en el
procés educatiu dels seus
fills.

BELLPUIG dana les grAcies a na M. Angela per la seva amabili-
tat al contestar aquestes preguntes, a la vegada que li desitja
un bon encert en la seva nova tasca.     

GRUAS ARTA

en la Comarca de Llevant:

Recogida de coches viejos y grúa

SERVICIO PERMANENTE

las 24 horas del día
Tf. 562323 ARTA
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editorial 	
EDUCAR: TOT UN DESAFIAMENT

Educació: - Acció i efecte d'educar, formar i instruir a una persona, especialment
els joves.
- Coneixement dels bons modals i costums de la societat.
- Conjunt de fórmules per a desenvolupar la instrucció o les opinions a la
societat...

Segurament la paraula "educació" ha estat definida de moltes formes, i també és molt
possible que no n'hi hagi cap de completa, real i total. Cada un de nosaltres en té un
concepte personal, una interpretació subjectiva, particular. Tots en parlam d'educació,
I és que tots hem rebut qualque mena d'instrucció i també en participam a l'hora d'edu-
car als demés. Tots hi esteim involucrats dins el fet educatiu. Neix i mor amb la perso-
na.

Malgrat Lessing afirmas que l'home pot arribar a l'autoeducació individual i col.leCti-
va, és clar que aix6 suposaria un rise massa car per a la societat. Les institucions educa-
tives assumeixen el compromis de mantenir, perpetuar i perfeccionar la transmissió de
les estructures del món actual, i, per tant, són les responsables de la validesa de les ins-
truccions transmeses en el futur.

Per tot això, dins una comunitat de persones en llibertat i democracia -pluralitat de
llengües, Nacionalitats, tradicions, constums, ...-, el fet educatiu també es converteix
en plural i lliure. Les diferentes ofertes educatives intenten esser feels a unes idees
concretes i definides que agaranteixin la pluralitat de pensament en el futur. Ja hauria
d'haver passat a la histaria aquella concepció de l'escola com a la fabrica de personali-
tats i pensaments calcats, idèntics els uns als altres amb la finalitat de crear persones-
robots al servei incondicional del poder. No obstant hem d'esser conscients que els pro-
grames educatius vénen establerts per les institucions politiques...

Nosaltres tenim la sort de viure a un poble on el fet educatiu es viu amb preocupació
i serietat, on s'ha aconseguit desmassificar les aules i on l'oferta educativa arriba des
del Jardi d'infancia fins al COU. Els hostres joves gaudeixen d'un servei de Psicologia,
Pedagogia, Logopèdia i Recolzament. Dues guarderies-Jardins d'infancia, tres centres
de Preescolar i E.G.B., un de B.U.P. i un de F.P. Es molt provable que no en trobassim
molts de pobles de cinc mil habitants amb unes condicions tan favorables, en aquest
aspecte, com el nostre.

Tot això és patrimoni de tots els artanencs o de tots els qui, de qualque manera en
reben els serveis. Per tant, ens toca a tots saber-ho valorar i mantenir com a garantia
de futur per a tots els nostres joves i de la nostra comunitat.
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UNA ESCULTURA DE
PERE PUJOL
AL VATICA

Amb motiu de la beatifi-
cació del Pare Ginebró Ser-
ra, el missioner de Petra
evangelitzador de les ameri-
canes terres de la rica Cali-
fòrnia, una deleftació ma-
llor9uina visitara Roma,
i mes concretament el Vati-
cà, on serà entregada al Pa-
pa Vojtyla, i per part de
l'entitat bancAria "Sa Nos-
tra", una figura del francis-
cà petrer feta pel nostre
escultor Pere Pujol. Potser
caldria tenir en compte,
a l'hora de judicar a9uesta
beatificació, la opinio dels
grups indigenistes, descen-
dents d'aquells autòctons
iprimers habitants del con-
tinent americà aleshores

conquerit i colonitzat per
força de la Corona d'Espa-
nya. Tammateix, i malgrat
l'opinió de la cultura occi-
dental, una elemental i an-
cestral raó històrica hauria
d'emparar els drets culturals
i religiosos .d'aquelles gents
que en els segles XV, XVI

XVII foren subjugades pel
poder de les avançades ar-
mes i estratègies dels colo-
nitzadors. Potser, em pre-
gunto, si nosaltres som mai
colonitzats per cultures d'al-
tres planetes, celebrarem
amb alegria el centenari
de la invasió? Si així fóra,
caldria acceptar no només
l'èxit de la colonització geo-
gràfica sinó també del- de
Ia mental que hauria fet
possible una mena de "Sín-
drome d'Estocolm".

En tot cas, ara, aquesta
mena d'escrit no espot, per
qüestió d'espai, envitricollar
en l'anàlisi de la Història.
No és per a celebrar res de
la Historia que firm aquesta
nota. Es tan sols per a feli-
citar a Pere Pujol, l'obra
del qual ensumara i veurà
de prop aquelles obres d'au-
tors ja immortals (Buonarot-
ti, Urbino, Boticelli...) que
conformen els fabulosos tre-
sors del Vaticà, la justa e-
xistència dels quals és del
tot qüestionable davant tan-
ta pobresa i fam del Tercer
Món. Amb tot, enhorabona,
Pere. Ja ets a l'anomenada
"Ciutat Eterna".

Miguel Mestre
Setembre 88
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DE LA PARROQUIA

TOMBOLA PARROQUIAL
També enguany la Tómbo-

la ha estat un exit. Exit de
participació, de recaptació
(s'han obtingut uns beneficis
de 443.824 ptes.), un èxit
de col.laboració en tots els
sentits.

Una vegada més, com ca-
da any, la Parròquia dóna
les gracies a tots els qui
d'alguna manera han ajudat
a que la Tómbola pogués
ana , endavant una vegada
més. Gràcies.

EXCURSIO PARROQUIAL
Cada any, dins el novem-

bre, les parròquies d'Artà
i Sa Colònia organitzen una
excursió fora de Mallorca.
Aquest any li ha tocat al
Pirineu Aragonés, Lourdes
i Andorra. Les dates són
del dia 12 al dia 18 de no-
vembre. El preu: 40.800 pen-

sió completa i el plaç d'ins-
cripció a la parròquia d'Artà
o a Na Gabriela Genovart
de Sa Colònia, acabarà dia
25 d'octubre.

HORARI DE MISSES
D'HIVERN

A partir de demà diumen-
ge, Z5 de setembre, i degut
al canvi d'hora, entrarà l'ho-
rai dede misses d'hivern que
sera així:
Dissabtes:
1830 h.
19'30 h.
2000 h.
Diumenges:
10'30 h.
12'00 h.
17'00 h.
19'30 h.
2000 h.

Els dies feiners hi haurà
missa a les 1900 h. a la ca-
pelleta del Centre Social

a les 20'00 h. al Convent.

POLIGON INDUSTRIAL

El passat dia 15 al saló
del Centre Social tinvé
Hoc una reunió per tal d in-
formar ja d'una manera més
o manco definitiva el que
potser sigui el futur polígon
industriar d'Artfi.

Primerament parlà el bat-
le M. Pastor, anunciant que
ja definitivament s'havi-
en donat les passes necessà-
ries perquè es pogués ubicar
el polígon i que seria a les
finques entre la carretera
de Capdepera i la de Can-
yamel.

També parlar el Sr. Edu-
ard Llop de Gestur Blear,
perfilant els detalls del pro-
jecte.

El total de metres seran
164.000 aproximadament,
dels quals seran parcel.lats
uns 110.000 després d'haver
obert els carrers i deixat
les zones verdes. Els propie-
taris de les finques tindran
el 18 % del total de les se-
ves finques i serà el gaga-
ment que rebran a mes de
poder triar els primers el
seu solar. Pels demés anirà
a sorteig entre els demés
sol, licitant

El minim dels solar seran
de 800 metres, edificables
un màxim del 60%. Al final
hi hagué col.loqui i una peti-
ta enquesta entre els assis-
tents per saber més o manco
els metres de cada qual,
quedant en que els dies 19
i 21 a vespre, a Na Batlessa,
es recollirien les sol.licituds
entregant 200 ptes per m2.
de sorar. El preu del mateix
sembla serà entre 4 i 5 mil
pessetes.

Així que Rareix que la co-
sa va en serio i que si es
correspon, tendrem a curt
termini el desitjat polígon
a Artà.

Els equips de bàsquet, tant
masculí com femeni, aparei-
xen en aquest número amb
el nom de Sant Salvador.
Cal informar-vos que aquest
nom no serà el que es dirà
aquest any ja que s'espera
trobar patrocinadors. En
el cas del bAsquet femení
ens han confirmat que
aquest any l'equip es dirà
Esports Juma. I en el cas
del masculi, a l'hora d'es-
criure aquestes retxes, es
seguien estudiant les ofertes
que s'han rebut i s'espera
que prest es sabrà el nom
del nou patrocinador.

notícies

Esglesieta
Parròquia

Convent

Convent
Parròquia

Sant Salvador
Parròquia

Convent



de la colônia
A. Genovart

S'HA ACABAT L'ESTIU
L'abundància de pluges

caigudes la setmana passada
apagaren la calor de l'estiu,
assaonaren la terra i dona-
ren la terra i donaren un
ambient de tardor. Tot això,
unit al retorn dels al.lots
a l'escola, ha fet que la Co-
lônia hagi recuperat la tran-
quil.litat pròpia dels dies
d'hivern. L animació tan sols
retorna els caps de setmana,
quan totes les persones que
viuen fora pero tenen aquí
una casa, venen per disfru-
tar del dissabte i diumenge.

POCA VEREMA
Feia molts d'anys que la

verema no havia estat tan
"magre" com enguany. Igual
que a la resta Ce Mallorca,
la plaga del "mildiu" tambe
es deixa sentir aquí i el rain
ha estat poc i de mala quali-
tat. Per altra banda el preu
de les ametles és vergonyós.
Fa dos anys molts les ven-
ueren entorn a les 150 ptes.
ilo, l'any passat sobre unes

120 i enguany a 70 ptes. Una
vegada més els productes
der camp van tirats, quan
la resta de coses pujen, els
fruits de fora vila baixen.
No és estrany clue la gent
pagesa es cansi i acabi per
abandonar el camp. Lo que
un no acaba d'entendre és
que si va a comprar a la
tenda una bossa de bessons
d'ametla, són cars com a
foc. I ja en parlarem del
torró de Nadal. Esta ben
clar que tot l'assumpte dels
preus forma part d'una xerxa
d'interessos internacionals
que ni els mateixos governs
poden controlar i els que
estam abaix ho hem de
prendre així com ens ho do-
nen. Certament la gent del

camp és d'aquella a elui sem-
pre Ii toca dir: Amén.

EXTRAVIAT
Fa un parell d'anys, al fi-

nal d'estiu ens visiten un
bon grup d'internats a l'hos-
pital psiquiàtric que passen
unes vacances a Fa residên-
cia. Aquestes persones ja
s'han arribat a fer familiars
en el poble i la gent els mira
amb simpatia quan els veu
a la platja o per la vorera
de mar. Enguany un dels
interns, anomenat Perico,
s'equivoca de camí i enlloc
d'anar a la residência pren-
gué carretera amunt per-
dent-se per fora vila (vol-
tants de Son Terrassa). El
pobre passa al descampat
més de 48 hores, aguantant
les pluges i el fred. Al final,
fou trobat per agents de
la Guardia Civil i per alguns
paisans que participaren
en la recerca del bon home.
Després de rebre l'alimenta-
ció necessària i l'adequat
reconeixement mèdic, fou
portat a Ciutat en una am-
bulancia.

EXCURSIO
Seguint 'el costum d'anys

enrera, les parròquies d'Art à
i la Colònia organitzen, de
la ma de Viatges Tramunta-
na, una excursió per la Pe-
ninsula o l'estranger. Les
dates s'elegeixen una vegada
finalitzades les feines del
camp i la temporada turísti-
ca. L'excursió d'enguany
es farà del 12 al 18 de no-
vembre i es visitarà el Piri-
neu Aragonès, Lourdes i An-
dorra. El preu és de 40.800
ptes. Per a més informació:
Parròquia d'Artà (tf. 562020)
i Gabriela Genovart (tf.
589367).

Ara fa
001■11 

25 anys
BELLPUIG, 8 de septiembre
de 1963, rig 45.
* En SILUETA DEL MES
y hablando del "xermar" de
antaño dice R.G.B. "... Aho-
ra, no. En vez de "eixermar"
se prende fuego a la male-
za.. , y en paz. ¿Qué se pro-
vocan incendios o, cuando
menos, los árboles contiguos
salen mancillados? ¿Que
ello tizna los bordes de ca-
mino y carreteras? ¿Y qué?
El progreso lo exige...".
* En VOCES AUTORIZA-
DAS, Santiago entrevista
a Andrés Forteza Fuster
después de haber realizado
uno de sus numerosos viajes
acompañado por Pere Pujol
"Blanc" y Pedro Ginard Fer-
rer "Murtó". En éste visita-
ron Valencia, Madrid y Bar-
celona lo que más les gus-
te) fue ... sin duda el Valle
de los Caldos. Es realmente
fantástico. Se necesita visi-
tarlo para darse uno cuenta
de su gran magnitud...". En-
tresacandole las anécdotas,
Andrés cuenta la experien-
cia del "Molino" en Barcelo-
na: "... Era uno de los mo-
mentos culminantes de la
actuación de la "vedette".
Me levanté, me dirigí hacia
ella y, en medio de la expec-
tacion general, le ofrecí,
galantemente, un cigarrillo.
Ella lo aceptó sonriente,
al tiempo que me dispensaba
una mueca de agradecimien-
to...". También cuenta que
en el monasterio del Escori-
al un señor les tomó por
franceses.
* En una Foto Comentada
se ve una exposición de o-
bras de palmito que, al pa-
recer, fue una camparia del
"llatre)" para mandar a las
misiones Ide Bombay (India).
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ecos
JULIO

NACIMIENTOS 

Die 1.- Juan Ginard Vives.-
Hijo de Sebastián y Francisca.
C/. Trespolet, 4-1Q.

Día 10.- Catalina Mestre To-
rres. Hija de Jaime y Antonia.
Hostel, 8.

Die 10.- Miguel Mascaró Sancho.
Hijo de Juan y Mg Isabel. A.
Blanes, 19.

Día 22.- Josep Sánchez Pomar.
Hijo de José Mg y Margarita.
Major. 52.

Día 22.- Aurora-Alba Ferrero
Barceló. Hija de Manuel y Fran-
cisca. Apolo. 15.

Día 27.- Ignacio Jeseis Brunet
Jiménez. Hijo de Ignacio y Ro-
cío. Gran Via 62.

MATRIMONIOS

Día 24.- Pedro Lliteras Esteva
con Ma de Los Angeles Longés
Laceas. C/. Bellpuig. 15.

Día 30.- Julio Gismero Elvira
con Ma Francisca Serra Cursach.
C/. C. Tedeschini. 14-22.
Barcelona.

DEFUNCIONES 

Día 5.- Miguel Ginard Sard.
92 ahos. a) de Sos Fulles. Sta.
Margarita. 24.

Día 9.- Catalina BauzA Amorós.
86 ehos. a) Gomendina. Major,
73.

Día 14.- Sebastián Gelabert
Ginard. 76 Ethos. arnarraca.
Cala Ratjada.

Día 20.- Francisco Anta Blanco.
69 años. C/. Pista.

Día 23.- Vicente Pina Miguel.
a)Rum. 75 años. Creme. 34.

Día 24.- Gabriel Massanet Ca-
brer. a]Jutgel. 81 años. Mayor.
B. Colonia S. Pedro.

Día 24.- Marla Esteva Tous.
a)Bova. 87 arios. Palma.

Día 31.- Lorenzo Planisi Capó.
6)Canai. 44 años. San Marcos,
1. Colonia S. Pedro.
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enquesta

ELS NOSTRES COL.LEGIS D'E.G.B.
SANT

BONAVENTURA  

Fitxa del Col.legi: 
Nombre de professors:	 14
Nombre d'alumnes:
Jardí d'Infancia:	 26

(En acabar la temporada
turística se n'afegeixen
uns 10/12 més).
Preescolar: 	3 9
Cicle Inicial:	 54
Cicle Mitjà: 	9 1
Cicle Superior:	 114
Total alumnes:	 324  

Quines són les novetats del vostre col.legi
en aquest començament de curs?

Enguany hem estat inclosos en el progra-
ma de Centres d'Integració. Els nivells en
què s'inicia aquesta experiència són Preesco-
lar i ler de Cicle Inicial.

El Claustre de Professors,ha decidit afron-

tar en els nivells de 5e, 6e, 7 6 i 8e el pro-
blema del fracas escolar organitzant l'afum-
nat en aquests cursos, en les Arees de Mate-
matiques i Llenguatge, per nivells de capaci-
tat i coneixement, a fi que cada alumne as-
solesqui en aquestes àrees basiques el seu
maxim nivell possible.

ESCOLA

ESTATAL  

Fitza del Col.legi: 
Nombre de professors:	 10
Nombre d'alumnes:
PreescolP.r:	 41
Cicle Inicial:	 49
Cicle Mitjà:	 67
Cicle Superior:	 5 2
Total alumnes:	 209 

Quines són les novetats del vostre col.legi
en aquest començament de curs?
- S'han construit dues aules i Gimnàs co-

bert.

- S'ha afegit el curs 7è i, per tant, s'ha
augmentat la plantilla amb un mestre.

- S'ha introduit l'Anglès a tots els cursos,
inclús a preescolar.
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SALVADOR

DAVANT L'INICI DEL CURS
SANT

Fitxa del col.legi:
Nombre de professors: 13
Nombre d'alumnes:
Jardí d'Infància: 45

Preescolar: 45

Cicle Inicial 46
Cicle Mitjà: 52
Cicle Superior: 95
Total alumnes 283

Quines són les novetats del vostre col.legi
en aquest començament de curs?

Innovacions pedagògiques:
- Estructuració del Jardí d'Infància de 3

anys com a plataforma prèvia a ler de Pre-
escolar. Programació conjunta Jardí d'InfAn-
cia i Preescolar.

- Potenciament del contacte amb la famí-
lia mitjançant entrevistes personals entre
els pares de cada alumne amb el tutor cor-
responent.

- Adaptació de nivells de cursos a les pps-
sibilitats particulars de cada alumne, sobre-
tot en els cursos manco nombrosos.

Altres innovacions:
- Important reforma a les classes de pre-

escolar adaptant-les a les necessitats d'espai
i estètica de l'ensenyament actual.

- Creació del menjador escolar com a nou
servei del col.legi.

- Adequació de l'antiga capella com a Saló
d'Actes t Audiovisuals.

- Nova aula de 3 anys.
- Nou horari lectiu segons el conveni col.-

lectiu d'ensenyament: de 9 a 1230 i de 15
a 17.
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coliaboració Joan V. Lillo Colomar
Agost 88    

SAHARA: El dret de sobreviure. (I)
Encara slue sé per expe-

riència propia que el turisme
provoca una greu desperso-
nalització d'un poble, jo els
deia als amics saharauis que
molta gent de "duros" occi-
dentals pagarien per poder
viure l'aventura dutin viatge
al desert del Sahara i que
jo, en aquests primers idles
ide juny, estava vivint.

I és que a més de voler
fer sentir la meva solidari-
tat amb el bon poble saha-
raui, era clar que estava
fruint de l'aventura, una
aventura que ni de petit ha-
via somiat que es pogués
fer realitat.

El viatge que férem quin-
ze mallorquins i menorquins
al camp de refugiats de Tin-
douf, al sud d'Argélia, es
va convertir per a mi en
qualque cosa mes que la vi-
sita als hospitals, escoles,
tallers i pobres dels camps,
encara en quarque cosa mes
que en el fantastic contacte
huma amb el poble saharaui,
amb les seves festes i vida
diaria... un menorqui i jo
forem convidats a anar a
les zones alliberades del
Sahara, es a dir a una zona
declarada encara com a "zo-
na de guerra"...

Hi ha una tragédia a l'an-
tic Sahara espanyol, hi ha
una guerra. L'estat espanyol
quan va deixar el Sahara
pressionat per l'ONU, no
ho va fer amb la dignitat
que li pertocava, ni tampoc
complint les promeses fetes
al poble saharaui i a l'ONU
de donar-los la independèn-
cia, sino mes be ben al con-
trari va vendre el Sahara
al Marroc 1. a Mauritania.
Mauritania es un pais molt
pobre i amb greus problemes
deguts a la sequera que cas-
tiga el pals; aviat es va ren-
dir als soldats de la Repúbli-
ca Arab Saharaui Democra-
tica, ils soldats del Front
Polisari.

L'exèrcit marroqui no va
fer el mateix, sino que va
potenciar molt més una gue-
rra que significava:
- Agarantir la supervivència
del regim tiranic d'en Has-
san II fent exaltacio d'un
fals patriotisme contra un
altre pals.
- Empobrir greument el nql-
ssa_pobre ja poble marroqui.
- Donar negocis de venda
d'armes a ,paíssos com els
EUA, Sudafrica, Espanya,
Bèlgica i França.

•UNA GUERRA QUE SI-
GNIFICA NO DEIXAR VIU-
RE, SOBREVIURE UN PO-
BLE A LA SEVA TERRA:
EL POBLE SAHARAUI.

- Provocar la fuita de Ha
població saharaui cap	is
camps de refugiats del de-
sert de Tindouf, una de les
zones més dures del desert
Saharia.
- Repressió inhumana contra
dones, veils i nins que resten
a les zones ocupades per
l'exèrcit marroqui.
- Provocar la mort de milers
de marroquis i saharauis
als camps de batalla.

En definitiva, una guerra
que signfica no deixar viure,
sobreviure un poble a la seva
terra: el poble saharaui.

De bon mati sortirem amb
un land-rover sense sòtil
en direcció al territori del
Sahara, situat a un centenar
de kms. de Tindouf. Erem
tres saharauis, un alemany,
un menorqui i jo. El dia era,
com sempre, clar, amb l'at-
zur pur del mati i un aire
sanissim que fruies d'alenar.
Feia un poc de fred i ens
abrigarem un poc, ens col.-
locarem el turbant del que
més tard en descobririem
els secrets.

El paisatge era en principi
d'una aridesa i una extensio
infinites, no era un desert
d'arena, sino de pedres gri-
ses com escampades en una
immensa planura d'asfalt.
A uns 70 1ms. el paisatge
va començar a canviar, la

terra prengué el color gro-
guenc i de cada vegada tro-
bavem més arena i certa
vegetació esteparia que s'a-
nava fent mes nombrosa
com més ens acostavem al
territori saharia. I aparague-
ren aucells, molts més au-
cells dels que m'havia ima-
ginat existissin en aquell
Hoc. N'hi havia que eren
com a sebeLlins del desert,
i també com a terroles i
titines com les de per aqui,
però tots de plomatges gro-
guencs o beixos, poc a poc
me n'adonava que els co-
lors del desert eren molt
suaus i fins i que n'hi havia
moltissims.

Record que trobàrem una
avutarda, que és un aucellot
quasi tant gros com un endi-
ot. Immediatament atura-
rem el land-rover i en Faisal
va treure un "kalamikof"
molt veil i va provar de fer-
hi punteria, però l'avutarda
no s'estava mai quieta i al-
çava el vol per tornarse a
posar. Ens va fogir. Aquell
aucell ens hagués servit ben
be per dinar, més tard vaig
comprovar que els saharauis
són i foren un poble que vi-
vien molt de la caça, i que
el Sahara era una gran zona
poblada de gran varietat
d'animals, com a gaceles,
estruços, etc. però despres
de la colonització espanyola
i ara amb la guerra els ani-
mals havien desaparegut
molt. Un poc decebuts pro-
seguirem el cami...
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AVANCE OTOÑO-INVIERNO 88

ARAGON-LOURDES-ANDORRA
del 2 al 8 oct . 	

VALLE DE ARAN-LOURDES y AN-
DORRA, del 8 al 12 oct 	  31.500

GALICIA y ASTURIAS
del 8 al 15 oc 	  47.700

CANTABRIA y ASTURIAS
del 12 al 16 oct . 	  33.900

GALICIA y PORTUGAL
del 22 al 29 oct . 	  45.800

ZARAGOZA-MADRID y alrededores
del 17 al 23 oc't . 	  34.500

ANDALUCIA al completo
del 6 al 15 de nov.. 	  38.900
Estos precios incluyen: avión desde Palma,

autocares durante todo el recorrido, hoteles
turista en régimen de pensión completa,
almuerzo en restaurantes, guia desde
Palma y seguro de viajeros.

BEATIFICACION DE FRAY JUNÍPERO
ROMA: del 24 al 26 sep. Avión más
estancia hotel 	  47.500

ITALIA visitando NIMES, NIZA, MILAN,
VENECIA, FLORENCIA, AS1S, ROMA,
PISA 	 •	  78.500
del 19 al 28 sept. Incluye avión desde

Palma, autocar, hoteles turista con baño,
traslados a la basilica de San Pedro.

Para más información, consúltenos!
Tf. 58 55 15 y 56 43 00

42.600
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passat t estes G. Bisquerra  

FIRA - 88
I quê podem dir de sa fira que tothom no

sapiga?
Suposam que res perquè tots els artanencs

i molta gent de fora es passej à pel seus en-
toms. Així mateix volem deixar constacia
per a la nostra história del que passà.

Sembla que enguany hi hagué més llocs
de venda que altres anys, i algunes novetats
com la mostra de ponys galesos a la plaça
del mercat devora l'acostumada mostra de
cavalls. També la mostra de bocs a la Gran
Via, amb un bon banyam i molt de 1061 i olor
(pudor). Novetat també el Hoc de venda
crobjectes de fabricació casera i gelat d'a-
metia estil antic, a càrrec d'uns animosos
joves artanencs a Na Batlessa.

Més voluminosa l'exposició de maquinaria
de Cial. Arta i de la ferreteria Pascual.
Gran varietat a les exposicions de cotxes
de la Renault, Ford i Citröen, i moltes visi-
tes a les d'art a ca na Francesca Terrassa
(pintures) al Dorado (pintures) a Vora Vora
(preciosos ventalls obres del conegut César
Estrany) i a Na Batlessa les ja classiques
de randes, manteleries de punt antic i altres
clue treuen els ulls a les dones. També hi
hagué una exposició de llinatges. En Jeroni
tingué visites tot el dia a la teulera i en Jo-
an Sopa exposà els famosos esclata-sangs
i els portics del Talaiot. També Mn. Gili tin-
gué el seu Hoc de llibres a Na Batlessa, po-
sant a la venda la seva darrera obra dedi-
cada als ermitans de Mallorca.

I la gent aquest dia s'ho passa be, i treu
el duro per gastar i compra el que ha de
mester i a vegades el que no necessita, però
pareix una obligació firar qualque coseta
en que sia un trinxet o un cossiol.

HOTEL-APARTAMENTOS
-RESTAURANTE

MINI GOLF
CANYAMEL

Artanense: TIPLOCAL!

A la tarda carreres de cavalls a Son Catiu
i futbol a Ses Pesqueres. I el vespre demos-
tració i ball obert a la Plaça Nova a càrrec
de l'agrupació "Artà balla i canta". Tres ac-
tes on la gent s'hi abocà tal volta com a clo-
enda d'aquesta diada de la festa de la fira
de setembre. I així acabà la fira d'Artà, tot
una institució ja dins el nostre poble.

Per molts d'anys.
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e!1- politica local	

PLE MUNICIPAL DEL DIA 6 DE SETEMBRE

Una vegada acabades les vacacions esti-
uenques, han tornat començar les tasques
municipals dels nostres edils.

Després d'haver aprovat les actes dels pas-
sats plens, que, com és habitual al nostre
Consistori, els regidors llegeixen a ca sevai
es passa a debatre el projecte d'urbanitzacio
del Poligon 2 A,"zona dels canons de Bet-
lem" que, segons explica el Batle, els tècnics
municipals han vist correcte.

El portaveu d'A.P. Sr. Sureda, demanà s'e-
xigesqui a l'empresa urbanitzadora Rue ho
deixi 1ben acabat, que no deixi una carrega
per a l'Ajuntament, contestant-li el Batle
que és clar que s'ha d'exigir una solvència.

Una vegada aprovat per unanimitat el pro-
jecte urbanitzador, es passa a debatre el
projecte de compensació.

Com explica el Batle, aquesta compensa-
ció és la cessió a l'Ajuntament dels terrenys
que han de passar a ser públics, que suposa
un 10% de la urbanització.

Va haver-hi una llarga polèmica sobre la
conveniência o no, de cobrar uns 5 milions
de pessetes, com volen els dos grups que
governen, o destinar-ho a fer més zona ver-
da, com proposava l'opositor Jaume Payeras,
el qual fou replicat per la primer tinent-
batle, Srta. Francesca Pins, qui li recorda
que els urbanitzadors havien incloses totes
les exigències fetes per l'Ajuntament, ara
no se'lslia de demanar més zona ajardinada.

Els altres dos reOdors d'A.P. demanaren
que almanco s'avisas quan es cobren unes
compensacions, que ells ho veien una manca
de delicadesa i d'atenció envers l'oposició.
Si la Comissió Informativa es celebrava uns
dies abans que el ple, hi hauria temps d'esser
informats pel seu representant a dita Gomis-
i6, però si es fa com fins ara, moments a-
pans de començar la Sessió, no poden ser
informats degudament.

Va haver-hi 7 vots a favor i 5 abstencions.
Eli mancava un regidor del P.S.O.E.

Llavors el Sr.Pastor dona a conéixer unes
informacions confidencials que té sobre la
instal.lació d'un aparell de radar a Sa Talaia
Freda, per part d'Aviació Civil. Pareix que
si volen coLlocar unes bolles de 17 metres
de diàmetre, fer-hi una carretera, endemés
d'una casa i una torre.

Es demana al Delegat del Govern Central,
Aviaci6 Civil i Govern Balear, que en cas
de dur-se a terme aquest projecte, s'aprofiti
Sa Tudossa, on ja hi ha carretera, antenes
i edificació.

Va haver-hi 10 vots a favor i l'abstenció
dels 2 regidors del C.D.S.

Llavors es passa als precs i preguntes, dels
quals intentarem donar a coneixer als lec-
tors de BELLPUIG les intervencions que
creim més interessants.

La primera pregunta la féu el portaveu
d'A.P. que, comença dient que creia que l'A-
juntamet no funciona. Acte 'seguit demanà
per què no funcionava l'escola de dibuix.
El Batle ii contestà que des d'un principi
havia funcionat on abans hi havia Tots Junts,
!que desprès s'hi muntà la radio i altres coses

el particular que feia les classes de dibuix
no li anà bé cap dels locals que se li oferi-
ren, Tel sol fet que els havia de compartir,
el que volia era estar sol.

També demanà el regidor Sureda quê pas-
sava amb la Comissió de Seguiment de la
Depuradora. Com recordareu els lectors d'a-
questes cròniques fa ja temps fou aprovat
crear dita comissió. El Batle 1i contestà que
ara la Conselleria vol un informe de l'impac-
te ambiental. Digué també el Sr. Pastor que
era degut a la burocracia autònoma i afegí.
Aquesta si que no funciona.

Una altra pregunta que també féu dit re-
gidor fou per que no es retiren les altes her-
bes que hi ha per alguns carrers de la Vila.

Va dir que s'havia millorat, ja que ell ma-
teix ho havia comprovat, el sistema de pa-
gaments del Consistori.

Com a darrera pregunta demanà es fessin
excusats femenins a Ses Pesqueres.

El portaveu del C.D.S. regidor Amorós,
començà la seva intervencio demanant al
Batle si estava d'acord amb les declaracions
fetes per l'arquitecte municipal, Sr. Carrió.
Les quais digue el Batle no haver Ilegit, em-
pero si que sabia que les havia fetes, per
mor qu ,=. -l'hi havia comunicat el propi arqui-
tecte.

Altra volta demanà sobre l'accident que
tengué l'ambulància. El Sr. Batle li prega
ho fes per escrit, ja que era un tema delicat
per mor de la data i les dades que són de
fa gairebé sis anys. "Pareix que no es vol
fer públic aquest espinós tema" -.

També preguntà el Sr. Amorós quants ope-
rais tenia la brigada municipal. Contestant-
li el regidor Ginard que actualment són set.

Aixi acaba la primera sessi6 d'aquesta no-
va etapa hivernenca.

Tomeu Lliteras

saló de bellesa

ESTEL D'AUBA
Isabel Solano

Esteticista titulada

Carrer Joan XXIII, 19-1Q - Tel. 56 29 50
ARTA (Mallorca)

Maquillatges
Neteja de cutis
Depilacions
Tractaments facials i corporals
Tractaments anticelulitics
Drenatge linfatic.

NO
Tenim a la seva disposició:
DEPILACIO ELECTRICA
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esports

Es guanyà el primer positiu
PREFERENT
ARTA 1 CARDASAR 2

Comentari:
El comentari general del

partit Artà-Cardassar és
que ens guanyaren,, i no sols
pel resultat, sino per joc

domini.
I no va ser que l'Artà s'a-

dormís, ni que els jugadors
no donassin el do de pit.
Tothom va fer el que va sa-
ber i punt. No volem dir
tampoc que ens sortis un
partit rodó i que la mala
sort ens perseguís. Res de
tot això, sinó que Sant Llo-
renç té un equip per anar
de capdavanter, i ho demos-
tren els resultats dels par-
tits que ha disputat.

Així que si un equip d'a-
questes característiques
ens guanya a Ses Pesqueres,

no passa res. Els clue no ens
han de guanyar son els d'i-
dêntica o menor categoria
que el nostre.

Tampoc ens volem aficar
amb els esquemes de joc
que planteja l'entrenador.
Ara be, sí volem dir l'opinió
general que tothom té, i
es que s'ha fet jugar en Suá-
rez de lateral quan tothom
sap -i sempre ho ha fet-
que el seu 11-oc és de cehtral,
que és on rendeix al maxim.
Esperem, per tant, que s'a-
gafi bona nota i es planifiqui
d'altra forma la contenció
dels avanços de l'adversari
perquè si seguim així ens
donaran més de dos disgusts.

Del demés, sembla que
tenim un equip per, al man-
co, defensar-nos dins la ca-
tegoria i fer passar gust a
la sana afició artanenca.

POLLENÇA 1 ARTA 1

Al partit jugat a Pollença,
varem dur un valuós positiu
que ha fet que poguésim
restar un dels dos que el
Sant Llorenç se'n ya dur en
la seva visita a Ses Pesque-
res. Sembla que el partit
tingué dues parts distintes,
la primera a favor del Po-
Ilença i la segona a favor
de l'Artà. Llàstima que no
ens aprofitassim d'aquesta
per poder aconseguir la vic-
tòria, per-6 no venguérem
de buit que és el més impor-
tant.

Esperem que el proper
rival, en aquest cas l'Esco-
lar, no ens gasti una broma
pesada i ens faci fusissers
els punts que ens son tan
necessaris. Així que ulls es-
polsats i a posar-hi tot per
aconseguir la segona victò-
ria.

G.B.      

BAC1U ET tunades (atacs clars que
normalment acaben en punt
i aquest cop no), varen can-
viar-ho tot.

En resum, podem dir que
el partit , per part artanenca
va esser igual que el cel:
així com anava avançant
el partit tant el cel com
el joc tornaven de cada cop
més negres. A la fi de tot,
brusca i derrota per 13
punts.

I ara, després d'aquestes
dues primeres proves que
han d'haver servit per saber
quines poden esser les aspi-
racions per a aquest any,
cal dir que el principal pro-
blema, de l'equip és la manca
de confiança en ell mateix.
Quan el partit és força igua-
lat, falta més motivació
per poder reaccionar abans
que el rival. Als rivals se'ls
ha de respectar molt, però
no se'ls ha de tenir gens de
por.

També informar-vos que
fins ara no hem destacat
cap jugadora a nivell parti-
cular U així seguirà fins al
començament de lliga) per-
què tots els partits jugats
fins ara només eren proves
per poder saber quê és el
que s'ha d'utilitzar més o
menys aquest any.

BASQUET SENIOR
MASCULI

Perles Manacor	 87
Sant Salvador	 50

Partit jugat pels artanencs
dia 16 d'aquest mes a "Na
Capellera" de Manacor da-      

BASQUET SENIOR
FEMENI

TORNEIG "SA FIRA"
Sant Salvador	 42
Santa Maria	 33

Un altre trofeu per a l'e-
quip artanenc, després d'ha-
ver-se imposat al Sta. Maria
per una diferència de nou
punts.

Aquest va esser, possible-
ment, el millor partit de
tots els jugats fins ara, ja
que els altres dos, encara
que es varen guanyar per
una diferència més grossa,
va esser davant un rival de
molta menys qualitat.

Així, doncs, les artanen-
ques consquistaren per segon
any consecutiu (des que es
va formar l'any passat) el
seu Torneig de "Sa Fira
1988".

Santa Maria	 53
Sant Salvador	 40

La falta de motivació i
de confiança en elles matei-
xes va impedir que es conti-
nuàs la pretemporada sense
conèixer la derrota.

A la fi de la. primera part
es va arribar amb avantatge
local per 19 a 18. A la sego-
na part pareixia que les co-
ses canviarien i en els pri-
mers minuts el Sant Salva-
dor va adquirir un petit a-
vantatge, però no va esser
per molt de temps ja que
unes jugades molt poc afor-  

vant un rival molt superior,
tant tècnicament com Hsi-
cament.

S'ha de dir que a la prime-
ra part els artanencs varen
mantenir el marcador igua-
lat, encara que els manaco-
rins feien una defensa indi-
vidual pressionant. A la se-
gona part, els manacorins
seguiren amb la mateixa
defensa. Els artanencs, en
canvi, baixaren bastant el
ritme.

Si durant la primera part
era la millor técnica ciels
manacorins el que s'imposa-
va, a la segona part va esser
la millor técnica i, a més
a més, la millor preparació
física, el que va fer que el
resultat final indicas una
diferència de 37 punts.

Aquesta diferència és
molt grossa per-6 s'ha de te-
nir en compte que els mana-
corins juguen a categories
superiors.       



RECEPTA CULINARIA
del xeff fogo'XERRIM - XERRAM

A QUIN PAIS VIVIM, senyor
meu. On mos trobam? Ho
voleu dir? Hi ha algú que
sabi noves o hagi rebut carta
sobre el parador actual i
secret del bon seny? Civis-
me, educació, raonament,
sols són paraules de diccio-
nari. Arribara un dia en quê
els infants neixeran amb
un sprai davall xella.

Que es preparin els gine
còlegs. Frerquê, fins ara,
els minyons tenien l'ocur-
rència de treure el cap a-
bans que els cos, però, d'ací
endavant, si no van ulls es-
polsats, enlloc de mostrar
la testa, les fotran un "es-
praiat" i ja tendrem el met-
ge amb unes pintades per
Ia pitera de la bata cipe di-
guin: "Fora sang". Abaix
res assistêncies". "Perdéreu
el bisturí i aviat perdreu
el quiròfan". "Som Mures,
ni llet ni farinetes". "Coca-
cola i yorrets". "Revolució
i cuponas per a tothom".

Si l'amo en Toni Llabrés
Alzamora, Lies Capeller,
repadrí d'en Joan de Sa Ca-
nova, aixecava el vol, ten

-dra material per glosar a
tiragassonades.

LA FIRA NO FOU UNA FI-
RA, sinó una firassa. Allò
pareixia París o el carrer
de Pekin, "Xuia Porkina",
quan la gent li acopa a di-
nar. Tot va ser una festa

rodona. Emperò el que de
veres treu la fira son els
animals. La plaça del mer-
cat donava goig a la vista.
Quins cavalls, Déu meu.
Tots amb el seu "pedigrí"
i nom propi. El nostre Dub
Hípic sap el que es rnajenca.

Bocs i més bocs. Si és ve-
ritat que a Mallorca les
bruixes adoren el dimoni
i aquest les apareix en for-
ma de boc, porem aplegar.
Estam llests. Qui sap si a-
quell bocot pelut era un cu-
carell disfressat de bocarro?
Hi havia qualque dona es-
pantada de tantes varietats
de banyams. El que queda
patent, és la terrible certesa
de quê les banyes no maten
ningú. En haver romput el
tendrum, són com els cai-
xals: ja posaran arrels si
volen.

COM S'ENGINYARA En To-
ni Maria amb el cavallet
que tregué a la rifa de l'Hi-
pòdrom de Son Catiu? No
hagi por. Té un bon "mana-
ger" amb el seu gema. Pep.
Perquè en Toni és l'amo,
però qui li treura les faves
°Voila; per força i raó natu-
ral, es en Pep. 11.4, Pepet!
Ja tens feina i maldecaps.
No consentis que t'espenyin
la criatura. L'animaret ha
caigut a bona casa. No el
deixis en mans d'en Toni,
perquè seria capaç d'abeu-
rar-lo al surtidor.

PRIMER, QUAN FEIA UNA
COLLADA DOLENTA, teni-
en la culpa els russos, els
quals, per empipar-nos, se-
gaven capolaven els núvols
del cel amb el martell i la
falç. Per això, mos arriba-
ven xurriscadès d'aigua,
llamps i trons fora temps.
Ara els causants són les
bombes "tômiques", la "gro-
ga", les bosses de plastic

Na Pilar Miró per la plaga
de dones en pèr que surten
per la tele...fonica. No voleu
ciurons? 1dò, llenties.
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Si por motius de salud
tienes que viajar a Palma,
tómatelo con calma
o, si no, estás perdut.
No tengas prisa en llegar,
dice una buena Zarzuela,
'pero aquí tot el que cuela
es un largo trajinar.
Te meten en un camión
més vei que Matusalén
que, comparat con l'antic tren,
es un asno remolón.
El citado autocar,
tiene bronquitis aguda,
hay que prestarle ayuda,
pa que pueda respirar.
Después de trasbordos mil,
arribas a casa morto,
i, per llevarte l'absorto,
te tomas Seregumil.
Pujamos el Coll d'Artá
a velocidad d'espanto,
sin pedir cómo ni cuánto
un caragol nos passà.
Conseller de Transportes:
jo no se que putas pasa,
basta de pardaleria.
Si no arreglais lo de Aumasa,
dejad la Conselleria.

endevinetes
d'En Pere Xim

Solució al darrer número:

Un microbi invisible.

Li du una gran feinada
tot l'any haver de pensar
no ho sabem apreciar,
per tenir-la acabada
si alguna n'ha deixada
ningu mai pot escamar.

Eh!
El dia.

Quina alegria!
L'aire que es respira,

ens transporta aromes de natura,
El ressò se compassa, com cor d'infinit.

L'alentir constant del viure,
cerca descans, del delit.

Quina solitud!
La nit.
Oh! 

ram") del poeta

J. Cabrer
Març 1988




