
Cada any la portada del nostre BELLPUIG del número de
Nadal, vé encapçalada pel dibuix guanyador del ccmcurs de
modus nadalencs que promou la nostra revista entre els
alumnes de 21 etapa dels col.legis d'EGB d'Artà.

Enguany, el dibuix que ha obtingut més vots, és el que ha
realitzat en Julia Sansaloni Andreu, del col.legi de Sant Bo-
naventura.

BELLPUIG aprofita l'avinentesa per felicitar als seus
subscriptors i lectors, desitjant-lis unes bones festes de Na-
dal.

MOLTS D'ANYS.
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PLE MUNICIPAL DEL DIA 20 i 28 DE NOVEMBRE
Ple del dia 20 de novembre de 1.989.
Amb un Ordre del Dia de 8 punts, comença
iest ple que fou declarat d'urgència

per 7 vots a favor i tres en contra.
Els vots a favor foren 3 del PSOE, 4

dels Independents -hi mancava la tinent-
batle regidora Frca.Piris, ja que a aquest
moment encara no havia arribat el regidor
Obrador ni el portaveu del PP, regidor
Sureda, el qual no comparegué en tota
la sessió, ni tampoc comparegue la regidora
Pins.

Varen votar en contra el regidor Amorós,
del CDS i els 2 del PP.

El segon punt, era una proposta del
PP, per estudiar la possibilitat de subscriure
una assegurança, aIs joves que s'incorporen
a files.

El regidor P.Garau, fou el que informa
a la sessió de les consultes fetes a certes
cases d'assegurances, dient que per unes
30 mil pessetes, es pot assegurar al mosso,
que en cas d'accident cobraria unes 1.000
pts. diaries i en cas d'inutilitat podria
arribar a cobrar 17 milions de pts. Fou
aprovat per unanimitat estudiar aquesta
proposta.

El tercer punt que, pareix era el mòbil
d'aquest pie urgent, era referent a una
proposta clel Govern de les nostres illes,
de suspendre el Planajament de
determinades zones del nostre
com a mesura preventiva davant l'elaboracio
d'una furtura llei d'espais naturals. Amb
aquesta proposta del Govern, hi ha incloses
les muntanyes del nord de la Vila, el Coll
d'Arta i un trosset de la Serra de Sant
Jordi que, comença dins Arta, a Son Catiu
devora Son Duc.

Per part del nostre Consistori, es demana
que endemés de les muntanyes ressenyades,
s'hi inclogui Es Barracar i Sa Canova,
encara que hi hagi els plans parcials
aprovats.

Es demana el recolzament de tots els
grups politics del nostre Parlament.

Els tres punts que seguien, eren de pur
tràmit i per això tans sols no els
ressenyerem t però si era important el
sete punt que, a continuació descrivim.

Delimitació del casc urbà d'Artà.
Per poder revisar el cadastre i així

agilit zar el seu desenrotllament. Perque
la seva edificació no depengui d'altre
organisme que no sia l'Ajuntament d'Arta.

On urgeix de bon de veres es al voltant
de l'Institut, per poder-hi contruir les
escoles per a formació professional. També
és necessari a Na Carreto i a n'Es Cós.

A una pregunta del regidor Amorós,
contesta el Batle que ara que estan
aprovades inicialment les normes
subsidiaries, segueix en vigor la delimitació
cautelar d'obres, ja que aquesta suspensió
cautelar sols afecta a allò que no es preveu
a les NNSS.

Sols votaren en contra els conservadors.
El darrer punt del ple, feia referencia

a una demanda de la Consellaria d'Obres
Públiques, de fer un estudi de l'impacte

ambiental que podran tenir les normes
subsidiaries. D'un principi pareixia que
no era necessari però ara es imprecindible
per poder-les aprovar. El regidor Payeras
digue que per no estar d'acord amb les
NNSS, votarien que no. Els altres 9 regidors
assistents a la sessió votaren favorablement.
Amb la condició del CDS, de que faci
l'estudi una persona o persones imparcials,
es a dir, que no estigui relacionada amb
el nostre Consistori.
Fora de l'Ordre del Dia, es comenta

una de les propostes que havia fet el grup
del PP, el _passat mes d'octubre que, era
referent a La revisió del sou dels nostres
edils.

Això segons digué el Sr. Pastor, va
relacionat amb e-1 pressupost municipal
i segons un estudi que ha fet la Secretaria,
el Batle passa a cobrar 95.000 pts. mensuals
-ara en cobrava 65.000.- -Els regidors

passen de 3.000 per asssistencia a 3.500.

Sessió Plenaria del 28 de novembre.

Tercera Sessió de l'actual mes
novembre.

Assistirem a una sessió bastant moguda,
la qual donaria per a omplir quasi totes
les planes d'aquesta revista.

En primer lloc, hem de destacar l'absència
dels regidors, Hernández pels Independents,
Obrador pel CDS i Payeras pel PP.

L'Ordre del Dia constava de sols quatre
punts i, així i tot, donar molt de si.

El primer punt era, declarar urgent
el Ple.

Segons informa el Sr. Bathe, el pla d'Obres
i Serveis s'havia de presentar abans de
finalitzar l'any i, ara el dia 24 del mes
que correm, hem rebut una notificació
del Consell que, el termini és el 30 de
novembre.

Abans de la votació, hi hagué una oportuna
i constructiva intervencio del portaveu
del PP, regidor Sureda que digue, de la
manera que s'ha fet, resulta que enlloc
del contratista cercar l'obra, ha estat
l'obra qui ha hagut d'anar a cercar el
contratista, degut a la manca de temps.
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Hi hagué unanimitat, per a delarar urgent

la Sessio.
El segon punt era, aprovació si escau

de les actes del 31 de juliol, 28 de setembre
i 6 de novembre.

El regidor Amorós, del CDS, agafà la
paraula dient que, no estaven d'acord
amb l'acta del 28 de setembre. La
impugnarem i endemés ens reservam els
drets penals. Consti en acta per a poder-
ho presentar als tribunals. Al.lega, no
haver-hi les 48 hores preceptives, entre
la convocatória del ple i la seva celebració.

Votaren a favor, els 7 reprentants presents
dels grups que formen el govern municipal
i, en contra, els tres reprentants dels
dos grups de l'oposició.

El tercer punt era, l'estudi i adjudicació
de les obres incloses dins el Pla Provincial
d'Obres i Serveis.

Si bona fou la intervenió que féu el
regidor Sureda, per a declarar urgent
la Sessió, millor fou la que va fer a aquest
moment. Recordà que havien disposat
de 2, (dos) mesos per adjudicar aquestes
obres, ara amb 6, (sis) dies de temps s'ha
hagut de fer la subhasta. No és gens estrany
que no s'hagi rebaixat ni un cèntim de
pesseta.

La majoria municipal que, al nostre
veure no té tampoc tota la culpa, encara
clue si en té que li basta, es defensà, rer
boca del regidor Maria des d'un princ:pi,
al.legant que havien adelantat un mes
el termini d'adjudicació de les obres que,
ells no en tenien la culpa. Llavors, per
boca del Batle sentirem que, aquesta
Comunitat Autónoma té per costum, aprovar
sempre al darrer moment, no donant temps
ni d estudiar les propostes.

Emperò, així i tot el regidor Sureda,
els recriminà no haver-ho presentat a
subhasta ara fa dos mesos, podent així
defensar millor els doblers del poble,
en disposar de mes temps per a l'adjudicació.
Des del grup majoritari, sentirem que
deien al Sr. Sureda si ell no ho havia fet
alguna vegada, de presentarse al darrer
moment a una subhasta. Contestant que
una cosa eren els negocis particulars i
l'altre els interessos municipals.

El Sr. Pastor, li digué en darrera
intervenció que, el Consell en paga
aproximadament un 75 % i que, ni ells
havien sabut defensar els seus interessos.

Encara que hi hagués polèmica, en el
moment de l'estudi del tema fou aprovat
per unanimitat, adjudicant ia conducció
d'Ai des pluvials i asfaltat de carrers
a C EXSA.

Tomeu Lliteras.



UNES GRANS MATANCES.- El passat diumenge dia 26
de novembre es va dur al pes oficial d'Artà una truja propie-
tat d'en Toni Picó de Sa Placeta, la qual va pesar Ia friolera
de 350 kilos després d'haver-ne derramat més de 10 de
sang. En Toni va comprar l'animalet a la seva desmamada
a la possessió de Sa Jordana ar. a fa devers 5 anys, i la
va dur a la seva "Carbona". Al llarg de la seva vida aquesta
truja ha parit 5 ò 6 ventrades de les quals en dues varen
nèixer 18 porcellets. La va engreixar i de la seva carn
sortiren 180 kilos de sobrassada, que ja és dir molt. Malgrat
no hagi batut el record a Arta, sempre es noticia un animal
gue la seva alçada passava de la cintura d'en Toni, i que
1 aliment rebut li va fer pesar més de 350 kilos.
Enhorabona Toni.
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QUINTES DEL 41
Dia 19 de novembre un

grup de dones d'Artà nascu-
des l'any 1941 es reuniren
per primera vegada al Celler
de Ca'n Faro per celebrar
Ia seva primera trobada
(com ho fan molts d'homes
per recordar les seves joven-
tuts i sobretot de quan ana-
ren a la "mili"). Elles,
malgrat no foren militars,
si volgueren reunir-se i
contar-se les penes i ale-
gries d'anys passats.

En total foren 24 les que
assistiren, de les quals 9
viven fora d'Artà i s'hi a-
gregaren de bon gust. A les
12 del migdia assistiren a
missa de dotze, llavors puja-
ren a Sant Salvador i després
a fer la dinada. A la sobre-
taula hi hagué gloses i molt
de trui.

La organitzadora d'aqusta
trobada va ser na Maria San-
tandreu, a) Cafena, esposa
d'en Jaume Calet. Ella es
va preocupar de cercar les
llistes dels seus naixements
i d'avisar i reunir totes les
"quintes" d'aquest any i en-
cara que en faltaren unes
guantes, pensen perpetuar
la trobada els anys veniders.

OFERIM UNA GLOSADA
QUE AMOLLAREN A L'-
ORGANITZADORA DE LA
TROBADA.

Un dia es va despertar
una persona d'humor
per donar acta de valor
a dins sa Vila d'Artà.

INAUGURACIC;
El passat dia 25 de novem-

bre tingué lloc la inaugura-
ció del nou local destinat
a la venda de electrodomès-
tics, i tota classe d'objectes
de regal; entre altres (vi-
deos, musica, TV.,etc.), al
carrer de Na Batlessa, 25.
El local, propietat de n'An-
dreu Botelles, té una exten-
$ió d'uns 350 m2. i podem
dir que es un dels mes ben
montats de la comarca. Hi
llagué concert de la Banda
de Música, on no hi va faltar
Ia tonadilla de St. Antoni,
i tot el poble es dona cita
per admirar dit local i de-
gustar al mateix temps d'un
saborós refresc, que més
podriem dir sopar.

Enhorabona Andreuet i
familia.

Sera un dia assenyalat
aquest denou de novembre
dones, heu de voler entendre
qui orsanitza és un membre
que te un valor inigualat.

Es un tema mal de dur
cercant racons i voreres
per trobar ses artaneres
nades l'any quaranta-u.

D'aquest dia podem dir
tenim emocions honrades
que ho vegem moltes vegades
i molts d'anys totes plegades
així ens poguem reunir.

Donem les gràcies a Déu
a Ell ens hem d'encomanar
pel qui ho va organitzar
un aplaudiment hem de dar:
a Na Maria Santandreu !!!



LES CORALS CANTAREN NADAL.- Els passat dia 8 de de-
sembre es va celebrar la trobada Nadalenca de Corals.

Hi participaren les següents corals: Pla de Sant Jordi, Co-
ral de son Servera, Fray J. Serra de Petra, Sta. Pagesa de
Palma, Sant Miguel de Campanet i l'Orfeó Artanenc.

Al final cantaren totes juntes Santa Nit i Adeste Fideles,
baix la batuta de l'actual president de la Federació de Corals
de Mallorca Sr. Bartomeu Poquet, resultant insuficient el
presbiteri del Convent.

No cal dir que l'èxit va acompanyar la vetlada i que al fi-
nal de la mateixa es va obsequiar a tots els presents amb
un abundós refresc.

Enhorabona i que es pugui repetir molts d'anys.

"LA ONCE" VA REPARTIR 50 MILIONS

El passat dia 7 de desem-
bre la repartidora de cupons
de la ONCE a Arta, Na
Francisca Salas Vaguer, va
repartir 50 milions de pes-
setes en 20 paperetes de
2.500.000 de pessetes.

No anomenarem peces,
però tothom sap qui són els
agraciats. El qui més se'n

va dur 7,5 milions a caseva,
altres 5 i els molts 2,5 mi-
lions de pessetes.

Enhorabona idò a tots els
agraciats i que els faci bon
profit, esperant que no sia
la darrera treta i molts al-
tres és puguin veure com-
plaguts amb un premi gros.

saló de bellesa Maquillatges
Neteja de cutis
Depilacions
Tractaments facials i corporals
Tractaments anticelulltics

Isabel Solano	
Drenatge linfitic.

Esteticista titulada	 NOVETAT

Dia 6
Dia 16
Dia 17
Dia 18
Dia 21
Dia 24
Dia 27

iDa 29

PLUVIOMETRE
AREA URBANA

Novembre

3,5 litres
8,5 litres
1,5 litres

14,5 litres
3,3 litres

10,5 litres
10,8 litres

- litres
Carrer Joan XXIII, 19-1Q - Tel. 56 29 50 Tenim a la seva disposició:

ARTA (Mallorca)	 DEPILACIO ELECTRICA

ESTEL D'AUBA

Total	 54,6 litres m2.
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MATRIMONI HA TRACTAT

El propassat 2 de desem-
bre, en Toni Picazo, ramir
tastaolletes de la caldera
municipal (que, com tots
sabeu, és la foganya on es
coven els nostres "moneys")
i n'Aina Cortés, pedagoga
de l'SMOE, diputada dei pe-
soe dins la rama groga, ce-
lebraren, a les -Josefines,
el comiat fadrinal. Un safes-
ter de corbs de carrera, for-
maren files a l'entorn d'un
bufet fred, refredador de
la calentura dels aspirants
a marit i muller. No
s'engosparen les estovalles
perqué eren de fil.

Dia 12 feren l'esfas al
jutjat de Palma. El jutge
lluia les gales de les grans
solemnitats, o sigui: vestit
de toca, capa, baIandra, llo-
ba i la perruca del lleó de
Ia	METRO	 POLVING
MAYER. Tres minutetlos
foren suficients perquè
Toni i n'Aina quedassin em-
palangrats al palangre de
la fluixa matrimonial.

Enlloc de tiberi, la nova
parella aria al jardins d'Alfa-
bia a ferse fotos i mixonies.
Després, la comitiva nupcial
oferí un àpat, als més íntims
de la colla, al Portixol. Ve-
ieu el menú: caldereta de
balena de la mare Magdale-
na, pescada exprofesso per
la flota nipona a la Mar clel
/lord. Picada dolça del meu
cor, ensaimades de vaca,
fiam d'albelló, cóctel
"d'agostenc", llom de mostel
a fa mestressa menestra
i pijama de cebra africana.

El més saborós consistí
en l'ofrena del virgo infide-
lis, als començals, essent
el padrí de fonts en Jesús
Garcia.

Baix el lema "d'allò " que
es perd mai se recupera,
les desitjam molta felicitat.



Jaume Alzina amb Antoni limongf. Isabel Moll, directora de la
seva tesi, i Antoni Vidal

TESI DOCTORAL

El passat dia 7 de desembre tingué lloc a l'aula de Graus
de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les
Illes Balears, la lectura doctoral feta per el nostre amic i
professor del nostre Institut en Jaume Alzina Mestre, amb
el titol "La població (1600-1940) i la distribució social de
la terra (181g-1944/53) a la Comarca de Llevant.

El tribunal va estar constitult per els següents  catedràtics
de diverses Universitats españoles senyors Vicente Pérez
Moreda, Joan Romero Gonzalez, Tomas Vidal Bendito, Pere
Salva Tomas i Carles Manera Erbinas.

La qualificació que va obtenir va ser Apte cum laudae,
per unanimitat, essent la més alta que s'otorga.

Per tant tenim a Arta una persona que té el títol de Doc-
tor en Història. Enhorabona Jaume,

EXPOSICIO A ART I VASES

Per aquestes festes de
Nadal hi haura	 osades
a la Galeria Art	 Vases,
obres de Na Maria Servera
i de'n Xisco Alzamora (pin-

tara) i dues escultures den
Pere Pujol. També podrem
visitar la TEULERA D'EN
JERONI, on mostrara les
seves darreres ceràmiques.
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BOLETS
Dins les jornades micolò-

giques que es varen realitzar
el _passat cap de setmana
a Na Batlessa es va produir
una sorpresa. Quan els al.-
lots Xisco i Maria del
Carme Gili Ginard li varen
dur sa panera de bolets a
en Josep Siquier, l'expert
vengut al poble per clasifi-
carlos, aquest es va trobar
amb un exemplar de farinera
borda, trobat per na Maria
del Carme a Sa Serra.

Aquest bolet es tan bonic
com mortal, abunda a la
península i Menorca, peró
no havia estat mai citat com
existent a Mallorca.

Es una amanita de capell
groc verdós, amb fibretes
grises a vegades també pot
ser danc. Les seves coste-
lles o lamines són blanques
igual que sota el peu. Té
volva, un abultament rodó
al peu, com una bolla i anell
persistent. El diumenge
abans de l'exposició es varen
trobar 5 exemplars més.

Aquest bolet va esser la
vedet entre les quasi 100
clases de bolets que es varen
exposar al mig de la Plaça.
Nova, molts d'ells comesti-
bles i molt gustosos. El pú-
blic va respondre molt loé,
entre aficionats i curiosos
va pasar un caramull de gent
a veurela.

Als al.lots que han partici-
pat se les donara un 'libre
referent al tema i una guia
a cada una de les tres esco-
les d'EGB del poble.

Les jornades han estat
organitzades pel GOB local
i han gaudit del patrocini
del Diari de Mallorca i de
l'Ajuntament.

ALTRA LOCAL NOU
El dia 16 de desembre a

les 7 de l'horabaixa tingué
lloc al carrer de Santa /vFar-
galida 34, la inauguració
de "La lluna de paper , local
destinat a papereria, Ilibre-
ria, material d'oficina i jocs
educatius entre altres.

No cal dir que es posa de
gom en gom per admirar
el bon gust i coneixements
dels propietaris, en Jaume
Alzina i Na Margalida Alzi-
na, matrimoni que cuidara
de la venda d'aquest selecte
material escolar.

Tots els assistents a la
inauguració foren obsequiats
amb un abundós refresc.
Enhorabona.

ORIENT - ARTA
Cl. Santa Margarita, 82

TU GIMNASIO
Donde podrás practicar las siguientes actividades:

- NUEVO CURSO DE GIMNASIA RITMICA
DEPORTIVA.

- ARTES MARCIALES

KARATE : INFANTIL Y ADULTOS

PESAS:

-CULTURISMO
- GIMNASIA MANTENIMIENTO

Abierto mariana y tarde.

¡ TE ESPERAMOS!
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DE
ADAL

Inmaculada Granado Téllez (8g)
Col.legi Sant Salvador.

Festa de Nadal
Les festes de Nadal les trob les més

importants de totes, perue n elles
neixer el Salvador. A mi

m'agrada molt el Nadal però trob que
no és necessari matar un arbre per

celebrar unes festes. El que més
m'agrada és que me trob més contenta
que . els altres dies. També m'agrada
de Nadal que cada nin o nina pugui
disfrutar la seva joguina.
Bon Nadal.

Ja arriba Nadal
Ja arriba  Nadal ,
tot es bulla i festa )

es sent el 30 «orqueste
pié de càntic celestial.

Es prepare l'arbre de Nadel
dun pobre pi artificial,
hi poseu bolles i flors
mentres fan quatre jocs.

Farem una bona festa
amb neules i bon torrons
la gent es posarà xalesta
I cantareu moltes cancons.

Magdalena Llitera.s (Só)

Inés Torres (02 )    



hi0„0„4„4. 	 Maria Estar ( 2g)
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LA NAVIDAD EN ALEMANIA

Ese año habla nevado mucho en
DUlken. Estaba a punto de llegar la
Navidad en ese pueblo. Los niños salian
de le escuela, muy alegres y excitados,
corrien por lea callejuelas , escondidas
entre las casas y cubiertas de nieve,
blanca como la leche y blanda como una
almohada de plumes.

Los niños tenían gansa de celebrar la
Navidad para recibir sus regalos.
Miguel, un niño muy alegre, estab en 3U
casa al lado del fuego tomando une taza de
té en el sofá, tapado con una sabana fina
y delicada. Miguel estaba resfriado,
pera el no lo notaba, pues lo tenia
bastante arreglado y todavia selle a
jugar en su patio.

Su madre estaba preparando la cena y
au padre leyendo el periódico  semanal en
su butaca preferida y acomodado con un
cojín bordado con hilo amarillo
resplandeciente. Miguel le dijo a su
madre:
- Mamá, ¿donde pondremos el Betlem
este año?
-No lo he pensado -dijo su madre- pero
pronto lo sabremos.
-Yo sí que lo sé -dijo au padre- lo
pondremos al lado izquierdo de la
chimenea, así se veré bien.
- Muy buena ideal -dijo Miguel- quien lo
hubiera pensado!

Después de 930, la medre vaciló un
momento y dijo:
- Como solo falta una alemana para
Navidad tenemos que tener el arbol.
-Claro que sí, ya lo habla pensado -dijo
Miguel -

Aquel mismo dia fueron a buscar un
pequeño arbol arrancado con raicea pera
tenerlo en casa sembrado. Pesaron los
dias y llegó Noche Buena. No había
nadie en las casas, los niños ye bebían
puesto vacaciones y en la Iglesia se
totaba colebranck) la misa del gallo, toda
ia familia de Miguel estaba alli, en la
iglesia, rezando a Dios para un año feliz.

Después de la misa se fueron a casa ya
cansados del dia. Cuando llegaron a 3U
caz* todo estaba en silencio, abrieron la
puerta y todos loa amigos de Miguel y lso
de sua padres saltaron dandoles el mayor
susto y al unísona gritaron:
-iii Feliz Navidad!!!
El padre de Miguel dijo, muy
aorprevtdido y alegre:
- Ulule susto!

La abuela de <migue] por poco se
desmayó del susto repentino, Miguel
saludó a todos sua amigos. Una amiga
Intimada 3U madre habla preparado une
cene grande y hermosa para todos. En
esa cena habla de todo: pavos, pato, pollo
mejillones, gambe, etc... Estuvieron
despiertos hasta les 4,30 de la
madrugada. Miguel estaba que no 39
aguantaba de pie y un amigo suyo  todavia
tenia ganas de jugar al Trivial Pursuit.
Se levantaron a les 12 del mediodia,
estaban muy contentos y animados
porqué ye hable llegado el dia deseado
por todo el pueblo, por las calles se oian
a niños cantando villancicos delante de
las casas. Algunos niños ya hablan
recibido sus regalos, pero Miguel no era
da esos, tenia la costumbre de pedir loa
regalos el dia de Reyes. A Miguel los diem
le pasaron muy lentamente y los
aprovechaba para jugar con sus 80111)03.
El dia de los Inocentes Miguel hizo
muchas bromes, algunos pesadas y otras
no, por ejemplo poner una guindilla en
alguna comida o poner un caracolillo en
el bocadillo de un amigo suyo. Estaba
llegando el dia de Noche Vieja y todos
estaban preparados para comerse las
uvas de un solo trago junto a la
chimenea. Se fueron a dormir muy tarde
y al dia siguiente, dia uno de enero fue el
más divertido para él y au familia.

El dia de Raye, a Miguel le regalaron
los regalos pedidos, hubo més regalos de
loa que queria. E39 dia fue como
terminar la Navidad para tliguel.

FIN
Rafel Caldentey Sa)



J. Ginard Gelpin Her. Preescolar)

Déu ens ha enviat
el Salvador que ens salvará,
el card ens mostrará
1 tots feliços seran

A dintre d'un estable
nas quer el lesuset
davora la seva mare
I els pastorets.

Ja ve Nadal
1 Jesús a nosaltres vindrà
Ja ve Nadal
1 tots feliços seran

Els ángels
cantant al nin
adoraran
1 els pastorets
11 miraran -
1 dons 11 donaran
Margalida Caldentep (4art)

Un conte de Nadal
mi havia una vegad una nina que 11
dejen cristina que estava molt
contenta perqué era Nadal. En el
dia dels Reis mágios na Cristina
estava molt nerviosa perqué 11
havien de dur les juguetes que ella
volia. varem sopar de sopa, despriás
menjar torró i després varem anar a
dormir. 	is Reis Mágics molt a poc
a poc varen deixar els regals davora
l'arbre de Nadal 1 se'n varen anar a
altres oases. Quan se varen
despertar, na Cristina estava molt
contenta. va baixar l'escala per
veure el que 11 havien duit. Li
varen dur una pepa .amb un biberó.
Cada dia anava a jugar a casa de una
amiga seva.

Cati Bisbal (3er)
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Ja veve Nadal
Ja ve Nadal
1 Jesús a nosaltres vindrá
ja ve Nadal
'1 tot més bonic será.

El primer Nadal de na
Maria

Aixio era une vagado un poblet molt
petit enomenet Nedalfic, aquell poblet
era molt mono i estava ven cuidet,
resultava que les persones de Nadelfic
tambó eran molt guapee, se cuidaven
molt bé, tomb!' eran molt riques, però a
mfie de eseer guapos, rice, etc. només
pensaven emb ells. Només hi havia una
persona que era un poc diferent dale
altres perquè no es podia cuidar perqué
era pobre i no tenia res com casa, robe,
dobers, etc. Ella tambó ere guapa i elle
no se preocupava per ella tot sole , se
preocupava per tothom que podia.

Aquell poblet s'anomaneva Nadalfic
porquê hi havia un mes de Nadal i un mes
normal.

Aquella nine que vivia a Nedelfic feia
vuit anys que no hable vist Nadal i no
sable que era el Nadal, només sable que
menjaven terró, felon regale i un parell
de come més que li deien tots ale nine
quan arribava Nadel. I sempre que
arribeve Nadal es poseve triste porqué
ele nine li duien CO303.

Per?, quan ja feia 8 anus que no sabía
que era Nadal va venir al poblet un home
molt ric perd que molt ric que el primer
dia que ve velure aquesta nina la va
wafer i la va adopter 111 va posar de
nom Marta i va fer d'ella una duquesa. I
quan varen arribar al primer Nadal i als
altre, modals tothom li dale a na Marta
"Bon die, Marta, hole Marta, bones
tardes Marta, que peseis un bon dia
Marta, feliç Nadal Marta, etc..."

Alié va poser el primer Nadal i el
reef, de la save vida.
Sonia Tow Velázquez (Sé)

sense festes
Aix?' era I no ere una familia molt i

molt pobre. Mel no tenien tastes, però
un dia varen venir les festal, de Nadel,
els reis i el papa Noel, les varen dur
moltes juguetes I era am molt rice i es
nin pot jugar 1 sa mare pot for es dinar.
 Ester Caselles Vives (2on) 
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Queridos Reyes magos, clule.ro que, me
traigua.s una ma.cluinita de repuntar
una bicicleta y pinturas y un bloc
para pintar casas y cuentas de
re.star y de. surn.a.r con Ilevaditas y
un cochecito para pasear las muñecas
y un saltapic y una mufteca..
Muchos besos y feliz Navidad,.

zárbara. (2on)
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NADAL

Carta als Reyes

Pastoret

Un bon Pastoret som Sant salva-
duo el regal al horn dor

L'Cinic que li puc regalar és un co-
Tino una familia que alimentar k"
un poro I un mé per cuidar
i un oolom li tono que regalar
Tino un bon colomer
tambá som bon pastiser
per-6 el colom sera per ell.
Nadal ha arribat

després ve Sant Antoni Abat
Xisci Lliteres Reohe (50

Arbre de Nadal
Un arbre ple de bolles
a Nadal farem
i adornarem la casa de festa
Keila (ler )

*
El Betlem Vivent

Això era i no era una dona que li
havien de dur un fill. No tenia casa, ni
debars i cercava un lloc on tenir-ho.

El seu home no tenia tetina I ajudava a
l'esposa a trobar una llar per a ella i pel
mi nvb.

Començaren pel barni de na Pati,
seguint pel Cos, Convent i carrer Ciutat
per amunt fins arribar a la Sorteta, ne
Caragol, l'Esgliteie I ningú els  voile e ca
seva.

Les reons aren moitas I diversas: no
vos coneixem, no tenim cap llit per a
vosaltres, no som metges, aneu a Son
Dureta, no tenim cotxe ni teléfon...

Varen veure dalt d'una muntanve une
cova on uns quanta joyas del pobls hi
volien representar un "Betlem vivent.

Ja vos podeu imaginar le sorpresa que
va asear per tots ela habitante d'aquell
indret quen, le Nit de Nadal, varen veure
la mateixa història viscude ara tare
qUEI31 dos mil amp.

Feren festa, ala donaren faina,
doblare, una casa per viure, roba... de
tot.

I visqueren molts damp plegats amb
sal ut alegría i anear stan vi us, si no són
morts.
(3er)



Ara fa
25 anys

BELLPUIG, 8 de diciembre
de 1964, ng 60.
* J. Salom en SILUETA DEL
MES hace el habitual repaso
de noviembre. Artà se con-
virtió en campo de "...guerra
de mentirijillas..." al -haber
maniobras militares. "...La
luz eléctrica siguió haciendo
sus guiños..." -"....Los pro-
ductos típicos propios del
otoño, han brillado por su
escasez...nos referimos a
setas y tordos..."...E1 Servi-
cio Social que bajo el techa-
do del Ayuntamiento viene
cumpliendo al atardecer
de cada día, las que son pri-
mavera y esperanza en la
vida de un pueblo..."
* De las notas históricas
de Mn. Antoni Gili referidas
a la construcción del Ce-
menterio leemos "...En 1885
se construye el Oratorio..."
"...los miembros del Ayun-
tamiento se reservaron uno
(solar) _para si y para los
suyos. La mayoria de estos
solares están situados en
la linea que va desde la iz-
quierda entrando, al orato-
rio..."
* DE LA COLONIA DE SAN
PEDRO leemos "...LA TE-
LEVISION SE ANTICIPA
A	 LA	 CORRIENTE
ELECTRIC A.- El pasado
15 de noviembre se notó
un inusitado ajetreo en el
Centro Social. La instala-
ción , por la Casa Sastre
de Inca, del primer televisor
en el pueblo...la recepción
fue estupenda, muy clara
la imagen y perfecta la
audición...Muchas cosas de
primera necesidad faltan
en nuestro pueblo: la luz
eléctrica, teléfono, agua
canalizada, sala de recreo,
etc., en vista de lo cual la
Junta del Centro acordó
la compra del televisor y
de un motor, con la ayuda
voluntaria de los vecinos
a manera de préstamo..."
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SE NECESITA

Aprendiz o Ayudante
DE CARPINTERO

Informes:
CARPINTERIA SANCHO
Cl. Ciutat, 63 - ARTA

Tel. 57 80 83

acó d'art

El treball den Pere Pujol
sempre és noticia i té cabu-
da dins les pagines de "Bell-
puig", i és per aquest motiu
que avui donam compte de
les dan-eres obres que té
en marxa el nostre insigne
escultor.

Hem visitat el seu taller
i admirat unes 6 obres que
actualment està modelant
en pedra i fang. Una d'elles,
representa a madò Pereta
Rectora, en pedra negre
de Ses Vascongades, d'1,5
tonelades i que serà a
tamany normal. Una altra,
un bust a tamany natural
d'una guapa pagesa. També
modela Sor Ama Cirer entre
altres, i té entregat a Son
Cervera dos gegants per
a la Tercera Edat. Al taller
també hi ha les caretes dels
nostres dimonis per a
restaurar.

Te: en projecte fer una
desfliada de la seva dimo-
niada a Palma per la festa
de St. Antoni, la qual és pa-
trocinada per D-4 Carme
Delgado, mare del president
de fa Banca March, i també
està convidat a fer una ex-
posició a la sala d'aquesta
entitat, però li falta temps
material per aconseguir les
obres necessAries.

Durant el mes de desem-
bre i gener, el professor del
nostre Institut Tomeu Ven-
tayol, té exposades a la ga-
leria d'art Gloria de Prada
a Barcelona, les seves obres
de pintura abstracta damunt
plom, cartó i zenc.

Preguntat si pensa exposa
a Arta, ens diu que des de
Nadal a St. Antoni pensa
tenir obres a Art i Vases,
a la floristeria Ca Na Lita
i a Ca'n Jeroni Murtó.

Esperam estar al corrent
de la feina del nostre artista
per poder donar a conèixer
sovint les seves sempre
admirades obres d'escultura.

A l programa hi trobam
una col.laboració de'n Maria
Corominas Martí, on alaba
i parla de les seves textures
macules i geometries.

Bellpuig, a una pròxima
edició, pensa fer una entre-
vista a aquest artista que
desenvolupa la seva feina
al nostre centre superior
d'ensenyament, i que té el
seu estudi d'artista a la fin-
ca de Son Pastor.

PERE PUJOL ÉS NOTÍCIA

TOMEU VENTAYOL A BARCELONA
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De ta Colônia 	  , --ecos

A. Genov a rt

CANS A LLOURE

Són molts els cans que
van a lloure pels carrers
del nostre poble la qual cosa
té unes consequències do-
blement negatives. Per una
banda la brutor que deixen
amb els seus excrements
i per l'altra el perill que su-
posa pels transeunts ra pre-
sência d'aquests animals
incontrolats. Varies vegades
un ca ha envestit algun ci-
clomotor o ha encalçat
qualque viandant. El perill
de caure, de rebre una mos-
segada o al manco de dur-
se n un retgiró és evident;
per lo qual seria bo que les
autoritats municipals pren-
guessin les mesures oportu-
nes per tal d'acabar amb
aquesta situació que podria
arribar a tenir greus conse-
quències si no s agaf a el bou
per les banyes.

ACABA EL TORNEIG DE TRUC

Acaba el torneig de truc
al que hi han pres part 16
parelles, dues d'elles de fe-
mines. El passat divendres
dia 15 es feu l'entrega dels
trofeus al final d'un sopar
que se celebra al restaurant
Can Llorenç. El torneig ha-
via estat organitzat pel Bar
Centre Social.
Les 3 primeres parelles clas-
sificades f oren les següents:
1- Andreu Genovart i Agusti
Espinosa.
2-Antoni Sureda i Jaume
Fullana.
3- Llorenç Planisi i Pep Mo-
rales.

DINAR DE GERMANOR

El passat dissabte dia 16
els socis del Club de la 3
Edat es reuniren per cele-
brar un dinar de companyo-
nia. Fou com una celebració
anticipada del Nadal. L'acte,
un dels molts que organitzen
els nostres majors, tingué
lloc al conegut restaurant
de Ca'n Llorenç Ros.

ORIGINAL PANERA DE NADAL

En combinació amb el sor-
teig de la loteria nacional
es rifava una original panera
de Nadal. Lo de original és
per la idea i el procés que
s'ha seguit. Resulta que en-
guany la Parròquia de la
Colônia ha tengut moltes
despeses entre la instal.lació
de l'aire acondicionat en
el temple i la caiguda de
la teulada de la rectoria.
El Consell Parroquial decidí
cercar maneres per ajudar
a paliar el deute i pensà en
rifar una panera per Nadal.
Primer es feren els billets
i es posaren a la venda al
públic; després, a punt ja
d'acabar-se les _paperetes,
es demanà als veins la seva
aportació voluntaria per
omplir la canastra. Aquesta
en un no res es va veure om-
plerta de torró, cava, licors,
etc. Una idea certament
original per una gent altruis-
ta que sap col.laborar i par-
ticipar. Las ganâncies, no
cal dir-ho t seran a benefici
de la Parroquia.

BONES FESTES A TOTS

A les portes de Nadal com
estam, aquest corresponsal
vol aprofitar per desitjar
unes bones festes a tots eis
lecturs i molt especialment
als Coloniers. Que entre
tots construiguem la nostra
comunitat humana fent po-
ble.

Molts d'anys!

NACIMIENTOS:

Día 12 de Noviembre. - Isabel
Mg Vaca Carron. Hija de Blas-
Manuel e Isabel W. Cl. P. Pla-
na, 22.
Día 13.- Maria deis Angels Ser-
vera Nicolau. Hija de Andrés
y Coloma. Cl. Clota 28.
Día 13.- Magdalena Flaquer Fe-
brer. Hija de Jaime y Antonia.
C/. Abrevadero 4.
Día 15.- Miriam Parra Mora.
Hija de Fernando y María de
La Cabeza. Cl. Gran Vía 26.
Día 20. - Miguel Tous Hernandez.
Hijo de Gabriel y María. Cl.
Jaime III, 36.

MATRIMONI OS:

Día 11 de Noviembre. - Luis Fe-
rrer Riera con Margarita Ginard
Llins. Nuevo Domicilio: 31
de Marc 45-1g.
Día 11.- Francisco Calderón
Cavero con Angela Pollman. N.D.
Av. Provensals 55-1g. Capdepe-
ra.
Día Stefan GOtz con Mg
Cristina Selles Vicens. N.D.
Sta. Catalina 38.
Día 12. - Juan Riera Pomar con
Barbera Planisi Adrover. N.D.
Cl. San Mateo. Colonia San Pe-
dro.
Día 18.- Jaime-Javier Bujosa
Palmer con Francisca Riera
Llull. N.D. Cl. Camp Redó, 1.
San Lorenzo.
Día 18.- Cayeteno Oil Valle
con María Cursach Sana& N.D.
Barracas 10.
Día 18. - Manuel Rocha Barrien-
tos con Fca.-María Gomila O-
rell. N.D. M. Esplugas 24.
Día 18.- Esteban Metallana Fus-
ter con Isabel Espinosa Pastor.
N.D. Almirante Ferréndiz s/n.
C. Ratjada.
Día 25. - Serafín Rosselló San-
cho con Catalina Gili Servera
N.D. Gran Vía 12.

DEFUNCIONES:

Día 10 de Noviembre.- Francisca
Ginard Ferrer, a] Cirera, 44
arios. Cl. Ste. Catalina 20.
Día 21.- Margarita Pascual
Font. a] De Son Pentinat. 95
años. Cl. Parras 19.
Día 22.- María Fullana Bosch.
alesposa de Bmé. de Son Fort é
Nou. 59 años. Cl. J.L. Estel-
rich 10.
Día 25.- María Ginard Sancho.
aJde Sos Fulles. 96 anos. Cl.
Major, 101.
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DESERTIZACION 	
Raimundo Gómez.

Las pocas nubes que pasan sobre nuestras
cabezas se van sin dejar agua, y por si fuera
poco, tormentas de brutal- intensidad llegan
repentinamente descargando con tanta fuer-
za que producen más perjuicio que beneficio.
La tierra no tiene tiempo ni capacidad para
absorber semejantes caudales y el suelo ve-
getal es erosionado brutalmente y arrojado
al fondo del mar.

Dos cuestiones se plantean rererentes a
este problema. En primer lugar nos pregun-
tamos, ¿que está pasando en la Atmósfera?
y seguidamente, el suelo o tierra vegetal,
¿es tan importante? Desde luego, la atmós-
fera está cambiando de comportamiento
y es lógico. La mezcla de gases que la cons-
tituyen son una característica propia de nu-
estro planeta, es decir, de un planeta con
vida. Hoy se sabe que la vida regula su com-
posición y que sin ella, sin vida, nuestro pla-
neta seria irrespirable, con gases como amo-
níaco, monóxido de carbono, ácido sulfúrico-
...todos ellos tóxicos.

Son los seres vivos, concretamente los
vegetales, los responsables únicos de la nre-
sencia de oxigeno y del equilibrio de '-iste
con el anhídrido carbónico. Para cualquier
científico extraterrestre que observase la
tierra desde el espacio, seria un planeta raro
con una atmósfera que no corresponde ni
a nuestras dimensiones planetarias ni a la
situación 9ue tenemos respecto al sol. Esta
composicion atmosférica le daria la pista
de la existencia de vida.

La mezcla de gases que la componen, oxí-
geno, ácido carbónico, vapor de agua y ni-
trógeno entre otros, ha variado muy poco
a lo largo de las eras, pero sabernos que le-
ves cambios producen suaves modificaciones
en su dinámica (movimiento), que aunque
suaves pueden dificultar mucho la vida al
modificar el pulso de las estaciones, de ma-
nera que aunque caiga la misma cantidad
de agua, si lo hace torrencialmente en poco
tiempo o fuera de estación, el resultado es
para nosotros catastrófico.

La atmósfera tiene que encontrar en cada
momento el equilibrio entre el calor del dia
y el frio de la noche, entre la intensa insola-
ción del verano y el déficit de calor inver-
nal. Como todos los fluidos (gases y líqui-
dos), responde a estas variaciones de tempe-
ratura con movimiento, es decir, viento,
evaporación de agua de mar, etc.

Desgraciadamente la temperatura está
variando a causa del efecto invernadero pro-
ducido por el considerable aumento de anhí-
drido carbónico. Todos podemos comprender
que un fluido no se comporta de la misma
manera a una temperatura que a otra (por
ejmplo: como responde el agua ante distintas
intensidades del fuego). 'Vara aumentar el
problema, tambien estan cambiando poco
a poco sus componentes, ya que estamos
metiendo en su seno desde hace 100 años,
cantidades ingentes de gases ajenos a ella.

Estos gases, son el resultado de la actividad
industrial y del nuevo modo de vida que es-
tamos adaptando. Sus nombres son: hidro-
carburos aromáticos, ácidos orgánicos e in
orgánicos, partículas sólidas que permanecen
en suspension durante decenios...

También podemos comprender, haciendo
una compensación, que él movimiento del
agua al bullir es diferente del del aceite y
así, la atmósfera actual, distinta de la tradi-
cional, se comporta de diferente manera.
Desgraciadamente, el mejor filtro para to-
dos los tipos de contaminación enumerados,
también está siendo destruido. Cada año,
desaparece en la selva del Amazonas una
superficie de bosque tan grande como Ale-
mania y ¿que se puede decir de las selvas
asiáticas o africanas? Sobre ellas, guerras,
industria maderera, aumento de las zonas
de cultivo, explotación minera y , petrolera
...Lo mismo para los bosques nórdicos de
Canadá y Siberia.

Y por último, los vegetales microscópicos
(fitoplacton) marinos, ¿que tal les sentará
una mancha de petroleo sobre el mar o el
vertido continuo de todos los desechos indus-
triales a través de los rios?

A pesar de todo, esto no supone un gran
problema para la Naturaleza. Ella tiene su-
ficientes sistemas de amortiguación y todo
el tiempo del mundo para volver a la norma-
lidad. Lo que preocupa es la medida en que
esto pueda afectar al hombre. ¡,Que pueden
suponer seis o más arios de sequia para nues-
tra economía, o cómo afectará una bajada
de productividad en las grandes llanuras ce-
realistas del mundo (USA-) a la paz mundial?

c. 1 la fusión de los hielos con la consiguien-
te subida del nivel del mar en unos pocos
metros?
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noticies
parroquials

VETLLA NADAL
La Vetla de Nadal o Mati-

nes serà el diumenge, dia
24:
* A la Colònia: a les 2O'30
h.
* Al Convent dels Francis-
cans: a les 21 h.
* A la Parròquia: a les 22'30
h.

CAMPANYA ALIMENTACIO
Com cada any, Nadal mos

obliga a pensar i a fer-nos
solidaris amb els més po-
bres. Es per això que també
enguany el grup d'Acció So-
cial organitza una campana
de recollida d'aliments ba-
sics., com són: oli, sucre,
arrds, etc. Els qui vulguin
ajudar poden fer arribar els
seus presents a alguna de
les següents cases:
* Maria Tous, C/ Costa i
Llobera, 51.
* Magdalena Ginard, C/Qua-
tre Cantons, 21.
* Maria Esteva, C/ Grec,
14.
* Antònia Flaquer, C/Major,
7.
* Miguel Fuster, C/ Pep
Not, 12.
* També es pot fer l'ofrena
el vespre de Nadal a les Ma-
tines del Convent i de la
Parròquia.
- A la Colônia es ,pot fer
arribar l'ajuda o be a Ca
Ses Monges, o bé a la cele-
bració de la Vetla de Nadal.

CARTA DE SANT PAU

ALS CRISTIANTS D'ARTA
Estimats: Nadal ja és aqui. Durant aquestes darrere§

setmanes a tot arreo vos hauran ofert loteria, la televisio
esta anunciant els caves que les distintes firmes vos aconse-
llen consumir per aquestes festes; ajs mostradors de les
botigues fa temps que ja hi ha torro i, com cada any, a
la carretera nova, roren instal.lades les bombetes Ilumino-
ses. La majoria de vosaltres ja heu fet le compres per
a les festes i les madones ja tenen el menu si no a punt,
al manco pensat.

A nivell de carrer, de publicitpt i de me,rcat s'ha preparat
be Nadal. M'agradria que tambe el visquessiu a les ,vostres
cases i en els yostres cou. Adesay-los amb il.lusio, fent-
hi un hoc perque hi pugui netxer Jesus.

He sabut que molts de )¿osaltres celebren Nadal, amb
bulla i plqts suculents, pero "passen" molt de Jesus, de
la salvacio que os, porta, del seu missatge alliperador.
¿No veis que aixo es una contradiccio? I lo que es pitjor
m'ha arribat a les orelles que es torna repetir el fet que
mentre uns s'atipen i beuen massa, son molts els qui passen
gana. Recordau lo que escrivia anys enrere als crvtians
de ,Corint: "Que voleu que vos digui? que ho [eis be?, en
aixo no vos puc alabar".

No crec en les vostres felicitacions nadalenques si només
són de para via, han d'anar acompanyades d'actituds qe
sinceritat, dialeq, obertura i respecte; i so,bretot d'interes
en fer de veritat feliç l'altre, pero no nome§ per le,s festes
-aixo seria cosa de tacanys i mesquins- sino tambe durant
la resta de l'any.

Vos de§ig que en aquest Nadal 89 refermeu, eis lligams
de la u,nio slramor. Pensau que si no ho leis aixi, la vinguda
de Jesus sera quasi de bades.

Quan a la nit de Matines cantgu el "Glòria a Déu a dalt
del cel", afegiu-hi "m'esforçare per ser a la terra una
persona que posi pau".

Finalment, vos recoman que no tireu les botelles de
xampany (de cava que diuen ara) guardawles uns die§
i despres duis-les al (loe acostumat i van vengui el camto
de /a "Fundacto Deixalles" les recollira. D'aquesta manera
ajudareu a donar feina a un grapat de persones.

Bon Nadal per a tots!

endevineta

d'en Pere Xim

Solució al n2 18:
En Felipe González

Jo sempre estic penjada
sovint me solen ventar
si em vols acompanyar
ten la roba aviada
que quan estic tupada
a la gent fas tremolar.

Solució al proper número

* Psicodiagnastics
* Transtorns per ansietat
* Processos depresius
* Problemes de conducta
* Problemes d'aprenentatge
* Entrenament en habilitats

socias.
* Entrenament en relaxació.

Per sol.licitar hora:

Dilluns, de 17 a 20 h.
Dimarts, de 17 a 20 h.
Dimecres, de 10 a 13
i de 17 a 20 h.
Dijous, de 17 a 20 h.

Avda. Ferrocarril, 2-1er•
Tel. 83 5221 - ARTA

PSICOLOGIA INFANTIL
I D'ADULTS

AQUEST LOCAL RESTARA
OBERT A PARTIR DEL MES DE

DESEMBRE
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esports

CONVIDADA

DE LA DIRECTIVA
La directiva del C.D. AR-

TA, davant la marxa bastant
regular que actualment té
el nostre equip de Preferent,
malgrat el darrer partit a
Ses Pesqueres fou un yerta-
der desastre, fa una cridada
a la sana i sufrida afició
artanenca perquè doni re-
colzament al club assistint,
als partits a Se's Pesqueres
per animar els nostres colors
1 al mateix temps donant
suport econòmic a les arques
sempre netes del club.

També vol adelantar que
el proper dia 13 de gener
es pensa fer un sopar al- Bar-
bacoa de's Pujols, amb una
festa per celebrar el 45 ani-
versar de la fundació del
club.

També s'ha decidit que
el dia 17, festa de Sant An-
toni, es celebrarà un partit
de futbol entre el C.D. AR-
TA de Preferent i el Mallor-
ca At. reforçat amb alguns
jugadors del equip de Pri-
mera Divisió.

Per tots aquests motius
Ia Junta Directiva espera
una assistència masiva tant
al sopar del dia 13 com al
partit del dia 17.

FUTBOL
fri 	 PREFERENTt 

Fa unes setmanes que s'es-
tan fent unes grans reformes
a les casetes dels jugadors,
arbits i dependencies del
camp de Ses Pesqueres. Es
fa el pis nou a totes les ca-
setes, s'enrajolen les parets,
dutxes noves, nova instal.la-
ció elèctrica i s'han tret
a fora els calentadors del

butà. També cada setmana
es fan els urinaris generals
nets, llevant al manco la
mala imatge que fins ara
havien tengut.

Esperem que aquesta re-
forma quedi ben acabada
i que no sia la darrera que
l'Ajuntament emprengui pel
bé del nostre deport.

jocs escolars: CROSS

El passat mes de novem-
bre es va celebrar a s'Auba
de Cala Ratjada, dintre el
cicle de jocs escolars, el
primer CROS, on hi partici-
paren els al.lots dels col.le-
gis d'EGB d'Artà Sant Bona-
ventura i Sant Salvador.

A continuació detallam
els que quedaren classificats
dins els tres primers llocs
i a les distintes categories.
INICIACIO FEMENINA
Mg- Begoña Viejo Hidalgo

Bárbara Sureda González,
(500 mts.) Col.legi S. Bona-
ventura.
INICIACIO MASCULINA
Juan Vives González i J.
Andreu Pascual Sureda (600
mts) Col. Sant Bonaventura.

BENJAMI MASCULI
José Santos Pérez(Col. Sant
Salvador), i Toni Mestre Ju-
an. (1000 iras.) Col. S. Bona-
ventura.
ALEVI MASCULI
Juan Tous Lliteras i Juan
A. Amorós Sánchez (2000
mts.) Col. S. Bonaventura.
INFANTIL FEMENI
Aina Castaño Cerdá.(1500
mts) Col. Sant Salvador.
INFANTIL MASCUL1
Julián Vicenç Riera i Bernat
Amorós Sánchez.(2500 mts.)
Col. Sant Bonaventura.

Enhorabona per tant, a
tots els participants i en
particular als classificats
esmentats.

DARRERS RESULTATS

PREFERENT:
ESCOLAR O	 ARTA 3
ARTA 2	 R.VICTORIA 1
POLLENSA 2	 ARTA 3
ARTA 1	 SOLEDAT 3

JUVENILS:
ARTA 2
	

POLLENSA 2
SALLISTA 5
	

ARTA O
ARTA 2,*
	

GESA A. O
ALQUERIA 2
	

ARTA O

IN

AVANCE 2,	 FELANITX 2
AVANCE 4
	

ESPANYA 3
SANTANYI O
	

AVANCE 3

ALEVINS:

VILAFRANCA 1	 ARTA 1
AVANCE O MARGARIT. 3

BENJAMINS:

AVANCE 7
	

ESPANYA 2
FELANITX 2
	

AVANCE O
AVANCE 6
	

S.SALINES 2
COLONIA 1
	

AVANCE 2
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,C errit erram—

milrnent,.ciferim uns consells
1.1\ pràctics, extrets de la molt

1--/t noble i saludable societat
N./A - gastronòmica (la qual està

- en plena terriporad-a de re-
baixes) OMS i polls (Ofertes
Menjar Sobressada) sucursal
erifèrica de la UNESCO.
xtractarem la nota oficial.

"Per a Nadal, tot s'hi val.
Per Nadalet, es ventre ren-
ta't". Amics, confrares, con-
socis sibarites i epicurians
de la bona taula i el mal
rot. Després d'uns estudis
gastronòmics i digestius,
el ventre humà ha demostrat
que paieix l'impaible. Per
tant, ningú temi. Havem
parlat amb el paper higiènic

ens ha manifestat la natu-
ral disposició a fer cau i
net de tot el que surti al
s'endemA, baix el lema de
'a la sortida ja ens veurem'.
Davant tal certificat de ne-
teja, redorgullosos suggerim
aquest escaient menu nada-
lenc. Ingredients: entreme-
sos a la babal.lana, becs de
milana, escorbeis de magra-
na i Ilenques de persiana,
ben remullats del vidol de
Na Cotana. Llavors, conso-
mé royal el.laborat pel xef
de Son Contenidor de Sa
Clota, amb la col.laboració
dels diplomats maitres con-
tenaires, dels Apartaments
unifamiliars de Ses Paisses,
Ses Pesqueres Son Taiet
i Sa Central (d'aquest últim
En Toni Silva sap la combi-
nació per obrir-lo), baix la
cura dei cuisinier del Molí
d'En Climent, fronterer de
ses Clavegueres al redés
de Na Caragol. Porcella
mamella torrada a l'ast de
la necròpolis de Son Verro,
amb sardines del Sant Enter-
ro, salsa de la siquia, espè-
cies selectes, zelosament
fabricades, ad hoc, al Ilarg
de l'any els dimarts nacio-
nals de la Plaça Nova, a més
d'un sostre de fondí, fus amb
la pura materia prima, i
gruixada, de gargalls i so-
reus, tan dejuns com bere-
nats. Fantasies de Don Elies,
amanida d'escobrombos, rao-
les de piasses, rollets de
primavera i capoladís de
cicuta amb pinyols de figa
de moro. Aquest plat és ex-
clusiu i resdlta una primícia
degustadora de la Tia Teo-
dora pels barrams més exi-
gents. Caixals de porc sen-
glar amb mosques d'ase i
somera que sa mare ja ho
era, bAans de mul, canto-
nets de mort fea i tota la
seva patulea, pilotes etrus-
ques d'espart, trinxat de

ARA VE NADAL, anirem
a Matines, ses t'adrines se-
guiran fadrines, es fadrins
sense calcetins (perdó Don
Pompeu, mitjons) i es viu-
dos, es casaran o s'amistan-
çaran. Quê té més caca o
camon. Ja que parlam de
viudos els recents estudis
de la Societat Procreativa
i Recreativa del Bon Llit,
cita a Son Amagat, partit
judicial de Son Arrecer, su-
fragani de la Cort Provincial
de Na Coberta, són aclapa-
radors: a cada mascle li to-
quen, sense necessitat de
la primitiva, set famelles
per barba. Degut al supera-
vit femení, el Departament
Matrimonial ha esbrinat un
dossier força recuperador.
D'acf endavant, una sola
cridada telefònica (ja està
dit, Don Badia Magarit) val-
drà per rebre, ipso facto,
un album coLlecionable de
fembres de totes edats, con-
dicions físiques, estaments
socials, certificats d'escal-
for, curriculums afavorits
d'anques i demés rasclumes
del repertori casadís o apla-
gadís. Quan s'hagi fet la tri-
adella, el fax municipal
trasmetrA les ordes corres-
ponents ip a volta de dos
minuts, 1 ordinador general
de la Sala empadronarà la
nova parella, perquè així
es pugui comprar -Parr& i
En Joan de Sa Canova ten-
gui temps de redactar l'acta
conjugal, mentre En Tomeu
Biscai diu allò tan bonic de
"vos declar marit i maco".
Des d'aquí, avisam que pro-
curin casar-se prest, tota
vegada que En Joan està
a punt d.e tocar el dos del
Jutjat. El darrer ja tancarà
ia porta. Si es casen per
l'església, estiguin atents
perquè el camí està aplanat.
Per part nostra, poques co-
ses a dir. Només una adver-
tência: a la negrura de l'A-
nima no hi ha detergent ni
rentadora que la blanqueji.

I JA QUE LES FESTES NA-
DALENQUES són pròpies
per fer grans Ilebejades de
tota mena de consums, hu-

rens i paparres, coctels de
moscards, rates de cloaca,
jalea real de buines d'esca-
ravats, escrupolosa selecció
de la collita de 1956 feta
al viver del Pla de Sa Sinia.
Tot ben adornat amb catifes
de uix i cendre de llixiuvet,
pate de llot de la Bassa de
s'Oli, endiumenjat amb fetge
de formiga carnissera i frei-
xura de poi. Puding de Ham
concentrat, gelosies de gela-
tina budellera, betzes i mor-
tadela, procedents del dipò-
sit general dels evacuatoris
del camp de futbol, prefe-
rentment els de la caseta
de l'Arbit. Croquetes de ca
de la canera oficial del Co-
llet i la Botiga Nacional dels
voltants de l'Institut i Escola
de Na Caragol. Fruita del
temps: macedònia de plàs-
tics, llaunes a la remangui-
1)6, bunyols de paperassa,
compota suprema, presenta-
da i adobada pel Consulat
"La Fulla Morta", de la Pla-
ga del Conqueridor i del
parc protegit, Plaça del Bes-
tiar. Torrons patentats de
la famosa marca El Llaure-
t6, amb les varietats de Mi-
xona i Mix(); fort i fluix,
pertanyents a les cadenes
comercials, Cantonades del
poble i revolt de Son Turns-
cas. Pijama importat des
de París, oh la la, servit pels
serveis de pastisseria del
restaurant MAxim's i Mini-
m's, baix els auspicis d'En
Tulús Lotrec, La Gold i en
Cyrano nas de tatano i el
sereno del Pigal de Ca'n Pi-
ga. Semblant tiberi podrA
ser regat i amarat peIs se-
güents vins: gran reserva
asséptica del Celler Tonina
Borres, previ repòs a les
bodegues del Sen Pou Negre.
Faixa rosata de Can Miguel
Espès, propietat dels succes-
sors de Sant Antoni Maria
Claret, després de quebrar.
Blanc d'Espanya del 36, eti-
queta carreró blanc, segons
s entra a Sos Monjos per Na
Coixa, confins de Sa Creu
i l'Hotel Diplomàtic de Ses
Forques. Cava, cava tu si
vols, brut més que brut, únic
ximpany espanyol amb bom-
bolles de salfumant al 50%
de vitriol i Acid cianídric.
Com a fi de festa l'empresa
Millac S.A. regalarà, molt
desinteresadament, a tots
els comensals dues càpsules
antiagrura dels acreditats
laboratoris, per un Feliç
Buidar, de cianur tan pur,
no n'hi ha. Que tots passem
bé els anys que ens resten.




