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Gairebé cinc mesos per arribar a una entesa de govern 
L'entesa per a una majoria de govern a què han arribat Independents d'Artà i Convergència Balear marca no tan sols el 

final d'una breu experiència inèdita de govern en minoria, sinó el de dotze anys de coalició 
entre els Independents i el PSOE. 

Cati Massanet i "Junita" 
Un duo compenetrat i triomfant. La 

jove conductora artanenca es consagra 
entre l'afició hípica de Mallorca condu
int "Junita", l'egua de la família. 

Caçar tords amb filats 
En arribar l'hivern compareixen els 

tords i es posa en marxa tot el muntatge 
de la caça amb filats, sobre la qual plana 
la possibilitat de prohibició. 

Trobada Donants de Sang 
La Trobada Comarcal dels Donants 

de Sang va tenir lloc a Artà diumenge 
passat. Els que han arribat a les 10 i 25 
donacions foren distingits. 
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Una majoria municipal inèdita 

L'acord a què han arribat Independ
ents d'Artà i Convergència Balear 
trenca la via de govern en minoria que 
s'havia duit en aquests quatre mesos de 
nou consistori. Les possibilitats que mai 
no s'havien vist abans i que en aquest 
temps havíem començat a veure, 
s'incoporaran al sac de les experiències 
i es deixaran que dormin el somni dels 
justs. 

Havia deparat moltes novetats, 
aquesta via. Això de veure un grup de 
govern insegur i a l'espera de les reac
cions dels altres en constituïa una. 
També veure com, per sistema, les 
propostes del PSOE (aparentment d'un 
segon ordre ben calculat) tenien el 
suport incondicional del PP. I la novetat 
de CB jugant un joc que pocs entenien, 
fins i tot del seu propi grup. Tots, llevat 
del PP ancorat, en la seva actuació 
habitual dels darrers anys, havien dis
posat una estratègia per a l'ocasió. 

Els Independents també evitaven 
tractar qüestions de primer ordre i 
bromejaven, per veure si feien boca als 
qui consideraven com a possibles socis. 
Al PSOE, en primer lloc, pels dotze 
anys d'història en comú; però també a 
CB, possible alternativa o nou afegit a la 
majoria. 

El PSOE havia fet un plantejament 
inicial fort als Independents. Tant, que 
fa pensar si desitjaven rebre una nega
tiva. Rebre-la, no donar-la en primer 
lloc. Decidits a no pactar amb els antics 
aliats, cercaren allò que els devia sem
blar una mica forçat, però almanco 
capaç de capgirar el titular del govern: 
aglutinar els tres grups i treure del poder 
els Independents. No hi semblaven 
massa entusiasmats, certament. Pot ser 
perquè veien que quedaven a mercè, 
sobretot, del PP. 

Convergència era la més interessada 
en apropar-se al poder i obtenir-ne una 
quota. Per resultats, era qui menys hi 
podia arribar. També per resultats era el 
soci més bo de convèncer. Tot els ju
gava a favor i ho han expressat clara
ment a la roda de premsa: troben més 
garanties entre vuit de dos grups, que 
entre set de tres. Al final han tengut el 
premi especial d'un lloc més a la 
Comissió de Govern i una Presidència 
de Comissió, quota que estava pensada 
per a un tercer soci que ha declinat 
entrar a la majoria. 

Si les postures eren clares, també ho 
són els resultats. O gairebé tots. Clars 
els dels grups que formen la majoria. 
Asseguren l'exercici sense sobresalts ni 
sorpreses d'un poder que ha d'assaborir 
en els propers quatre anys fruits espec
taculars de primer ordre. Allò que n o 
queda clar és el càlcul del PSOE. Hem 
de suposar que en la negativa a formar 
part de la majoria hi veuen un guany 
que, per força, ha de ser a llarg plaç; però 
aquest guany és difícil d'entendre ara. 
Haurà de ser el temps qui ho digui. 

I a partir d'ara? 
És de suposar que, assegurada la 

majoria i per tant la posició des de la 
qual decidir, la gestió municipal 
començarà a rodar a ritme més viu. Si en 
el ritme no és de preveure que hi hagi 
canvis, n 'hi haurà en la naturalesa de les 
decisions? Influirà que els Independ
ents tenguin d'aliats una força que pre-
suntament és a la seva dreta en comptes 
de l'habitual en els dotze darrers anys en 
què la tenien, també prestin ta ment, a la 
seva esquerra? Des d'un punt de vista 
teòric no ha de ser igual arribar a acords 
amb dues forces tan distintes. Si els 

Independents són els mateixos, no ho 
són els seus socis. Les exigències de CB 
no toquen ser les mateixes que les del 
PSOE. En què es traduiran aquests 
canvis? 

Remetem els lectors a la crònica del 
plenari. Va ocórrer abans del pacte i la 
rastellera de preguntes semblava obeir a 
una dinàmica precisament distinta a 
l'actual. A manca d'assumptes de veri
table importància, perquè els Independ
ents no tenien assegurat cap suport, 
l'oposició podia jugar pilotes lleugeres. 
Resulta molt interessant veure els tretze 
pares del poble entretenguts en les 
importants menudències que els re
queriren tanta atenció; però és de creure 
que la majoria pactada sabrà reconduir 
les capacitats dels regidors cap a temes 
de més volada. 

Som així a un punt en què es reprèn 
una dinàmica ja coneguda: majoria es
table producte de pacte. Els elements 
nous (PSOE a l'oposició i CB en el 
poder) poden donar color a la legislatura 
actual. 

Els nervis del regidor Sureda 
A la darrera sessió plenària el regidor 

Sureda va perdre els nervis, que és una 
cosa que li pot passar a qualsevol. El 
problema és que, com ja hem dit 
qualque altre pic, es nota més en els que 
estan als setials que no en els ciutadans 
rasos. I aquests sempre tendrán el dret 
d'exigir als regidors un comportament 
adequat a la seva condició. 

Devia ser el que més seriosament es 
prenia la qüestió que exposava i sembla 
com si ningú l'acompanyàs en el seu 
entusiasme. Llàstima, perquè perdre el 
control li és fatal al polític. 0 que li 
cridin l'atenció, com va fer el Batle. 
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Art tradicional i de forta acceptació a Artà 

La caça de tords amb filats, futur incert 
A l'inici de la temporada, 
no se sap si serà la darrera 

La caça de tords amb filats és una 
pràctica cinegètica que a Artà té 
molts d'adeptes a causa de 
l'abundància que ofereixen les seves 
muntanyes i comellars. En aquest ple 
de lluna podria produir-se l'arribada 
massiva de tords, procedents del nord 
d'Europa d'on escapen d'un hivern 
excessivament rigorós. En el sud de 
França, al nord d'Itàlia, a Mallorca, 
els esperen els caçadors. La CEE té 
dictades unes normes que prohi
beixen la caça amb xarxa, però per
met la caça amb arts tradicionals i 
aquesta és la possibilitat que els 
caçadors veuen oberta per assegurar-
se la continuïtat de la pràctica. Altres 
veus, però, reclamen la prohibició 
total. 

La migració dels tords 
Per aquestes dates arriben en quanti

tats molt respectables els tords a la 
recerca d' un hivern més càlid que el que 
tenen a les terres d'origen, l'Europa 
central i del nord. Diuen que aprofitant 
el ple de lluna i en hores nocturnes els 
senten pas sar. Volen de nit per proteg ir
se dels seus predadors. Altres, però, els 
esperen. Diuen que al sud de França 
munten xarxes metàl·liques i electrifi
cades i que els cacen a l'engròs. Però 
també és cert que en aquelles zones, i al 
nord d'Itàlia, hi ha estacions dedicades 
exclusivament al control del pas. 
N'agafen, els anellen i els tornen amol
lar. Les pròpies captures i les que fan els 
caçadors que tornen les anelles, els 
permeten els estudis del comportament 
d'aquestes aus. 

No sempre n'arriben tants. L'hivern 
passat, per exemple, va ser un mal any 
per als caçadors. Els estudiosos assen
yalen que en el temps en què feien el vol 
migratori es va produir una borrasca 
sobre la seva ruta tradicional que es va 
mentenir estable el temps suficient per 
desviar les onades de tords cap al 
nord 

La colgada a lloc segur 
Els tords solen fer la colgada nocturna 

en els pinars i alzinars, on es prote-
geixendurant la nit. En iniciar-se l'alba, 
entre les dues clarors, aixequen el vol i 
es dirigeixen cap a l'alou, a cercar 
l'aliment diari. A la posta de sol, també 
abans de la fosca, retornen a la colgada. 
Volen baixos, i més si les condicions 
meteorològiques no són bones, i l'accés 
a la zona de la colgada l'efectuen entre 
les retxilleres dels arbres que limiten el 
bosc amb les zones baixes de conreu. 
Aquí hi ha els colls. I al coll, el caçador 
amb els filats a l 'espera 
d'interrompre'ls el pas, tibar la xarxa i 
cobrar la presa. L'home caçador. En 
altre temps per ajudar-se en la 
supervivència. Ara, per esport. 

De colls i collers 
Un coll bo serà natural, és a dir, 

l'encletxa per on circularan els ocells 
estarà formada per la natural disposició 
dels arbres. Però els collers per
feccionen els passos naturals, després 
de comprovar que, efectivament, per 
allà en passen. L'objectiu és deixar un 
pas suficientment ample per atreure 
l'atenció dels animals i per poder ser 
coberts amb els filats estesos. Arreglen 
les branques, tapen els forats laterals... 
a vegades, però, l'esguerren i els tords 
deixen d'utilitzar aquell pas. 

A trenc d'alba, o a l'horabaixa, el 
coller desplega els filats. I espera. 
Baixar a cercar la pitança o tomar a la 
protecció del bosc pot resultar-li fatal a 
aquest ocell que ha vengut de tan lluny. 

Topar amb els filats estesos i enredar -
s'hi és tot u. El caçador l'agafarà, viu 
encara, i s'alegrarà de la captura. 

No tots els colls són útils per caçar-hi 
tant de matí com d'horabaixa. La ma
joria són clarament més favorables per 
a una de les dues sessions. Tampoc els 
collers hi poden anar tots matí i 
capvespre ja que les obligacions labo
rals o la calentor del llit no permeten 
tantes llegudes. A l'hivern de ple el fred 
intens, tot i ser favorable per a una bona 
eixida de caça, és també un impedi
ment. 

La temporada de caça coincideix amb 
els mesos d'hivern més fort. Anar al coll 
a la matinada vol dir ser-hi a les sis, sis 
i mitja. Hi ha caçadors que això els 
permet una ocupació per a la seva poca 
son. Altres són més de l'horabaixa, com 
per exemple els jubilats. La majoria 
coincideixen a senyalar que l'emoció 
de la caça, la possibilitat de capturar els 
animals, és l'atractiu principal. No són 
pocs els que no en mengen, que ni els 
tasten: el gust és agafar-los. 

El vedat social 
La Conselleria d'Agricultura, que 

gestiona el vedat social de Sos Sanxos, 
a Artà, permet la caça dels tords amb 
filats als aficionats que s'hi interessin i 
estiguin en possessió de la llicència i 
disposats a pagar el lloguer. A Sos 
Sanxos hi ha quaranta colls. Enguany 
els aficionats artanencs se n'han adjudi
cat trenta. Tots els qui s'hi apuntaren 
varen participar en el sorteig i pogueren 
triar el coll que volien entre els que hi 
havia disponibles. Aquestes assig
nacions són personals i intransferibles i 
permeten caçar-hi respectant les limi
tacions establertes. 

L'ambientet dels caçadors 
A la matinada dels dies de caça, abans 

d'anar al coll, la majoria de torters fan 
una breu parada als pocs cafès que tenen 
obert a aquesta hora. Allà s'hi comenten 
les experiències. Abans d'anar-hi el 
matí, o a la tornada a l'horabaixa. Un 
bon coller no donarà mai el net del seu 
coll, en tot cas farà baix. Publicar una 
bona caçada pot provocar que qualcú 
faci un coll ben a prop. 0 que els escope
ten hi vagin i facin malbé el coll. 
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L'amenaça de prohibido 
Aquest mateix mes d'octubre, ara fa 

un any, un grapat de caçadors que prac
ticaven la caça del tord a coll amb filats 
convocaren una reunió al Centre Social 
per tal de fer front, d'alguna manera, a 
les remors que corrien sobre la pro
hibició absoluta d'aquesta pràctica 
cinegètica. La resposta fou unànime i a 
la reunió hi assistiren més d'un centenar 
de caçadors que ompliren el saló. 

I és que les remors no eren infun-
dades: l'ingrés d'Espanya a la CEE 
implicava tota una sèrie de modifica
cions en les lleis de caça que imperaven 
aleshores. Entre aquestes modifica
cions s'hi contemplava la desau
torització de qualsevol modalitat de 
caça practicada amb xarxes. Amb això, 
la tradicional caça de tords amb filats a 
coll en sortia afectada fins al punt de fer 
perillar la seva continuïtat. Tot això 
donà lloc a la creació d'una junta 
gestora d'una associació de caçadors 
per tal de fer extensiva la seva preocu
pació. Finalment, però, la cosa no passà 
d'aquí i si bé de tords n'arribaren pocs 
els torters de Mallorca pogueren tornar 
a estendre un any més els seus filats 
atenent-se a uns controls de captura i a 
uns dies concrets per dur-la a terme. 

Enguany, la llei que el Govern Balear 
havia aprovat sobre la caça d'aus 
migratòries amb la modalitat de xarxa 
fou impugnada pel delegat del Govern 
Central donat que no s'atenia amb rigor 
als criteris imposats des de la CEE: la 
llei balear, referida a les "aus 
migratòries" en general, permetia la 
caça de qualsevol au migratòria, entre 
les qual s'inclou el tord. La impugnació 
del governador apuntava a la neutral
ització de l'excessiva permissivitat de 
caça que la llei del Parlament Balear 
havia aprovat. 

Aquesta impugnació ha tornat a posar 
l'ai al cor de tots els caçadors de coll i les 
remors sobre la prohibició total de caçar 
amb filats han tornat a emergir. Sense 
saber encara si arribaran tords o no, els 
caçadors d'Artà, s'han organitzat com 
ja ho havien fet els d'Alaró, Vallde
mossa, Santa Maria... i, emparats en el 
lema d'unir-se per fer-se forts, fa 
poques setmanes que la gestora creada 
l'any passat s'ha tornat a mobilitzar 
amb la intenció de cons tituir una " As so -
ciació de Caçadors Federats amb Arts 
Tradicionals, de la comarca de Lle

vant". 
Jeroni Cantó n'és actualment el presi

dent i ens informà que les seves preten
sions no són altres que reclamar la 
continuïtat de la caça amb filats en tant 
que es tracta d'una caça selectiva: "tot 
caçador de coll mínimament respon
sable només captura tords, tots els 
altres ocells que cauen als filats els 
amolla". Sempre al marge de les altres 
modalitats de caça existents, per a ells 
molt respectables, el torters d'Artà, com 
els dels altres pobles ja citats, duen camí 
de constituir legament una associació 
per, juntament amb les ja constituïdes, 
reclamar el seu dret a seguir practicant 
una modalitat de caça que si bé té poc 
pes específic dins l'àmbit nacional i 
comunitari, el consideren digne d'ésser 
practicat com tradicionalment s'ha fet, 
tot i que això suposi fer-ho de forma 
controlada. 

La futura Associació ja compta amb 
152 socis, una vintena més que l'any 
passat (103 d'Artà, 16 coloniers i 33 de 
la resta de la comarca, majoritàriament 
de Son Servera). Tots ells, a més de tenir 
la llicència general de caça i la que els 
permet de caçar amb filats, compten ja 
amb un carnet de l'Associació. Malgrat 
tot, però, continua en Jeroni, "sabem de 
caçadors que s'enriuen de tota la 
moguda que ha suposat la creació de 
l'Associació però no veuen que 
gràcies a ella ells poden caçar". Tot i 
que de tords encara no se sap si 
n'arribaran o no el que sembla cert és 

que l'associacionisme practicat pels 
torters i les seves pressions ja els per
meté caçar l'any passat i sembla que 
enguany també. I per si la cosa perillas, 
disposen d'un advocat que els empara 
i els tramita legalment unes exigències 
que ells creuen justes i justificables: 
poder seguir caçant tords al coll amb 
filats. 

Altres remors circulen en el sentit 
que es podria arribar a una solució de 
compromís entre les parts que interve
nen: Govern Balear, Delegació del 
Govern i les associacions legalitzades 
de torters. Deixar ben especificat que 
les aus migratòries no poden ser ob
jecte de caça amb l'excepció de la del 
tord, amb filats. A més es mantendrien 
o fins i tot se n'incrementarien les 
limitacions. 

Altres col·lectius no estan d'acord 
amb aquesta solució per mantenir la 
caça tradicional del tord. El GOB s'ha 
manifestat favorable a la tesi de la 
impugnació total de la llei i sembla que 
no n'acceptaria una rebaixa. La 
qüestió continua oberta. 

Les limitacions actuals 
La caça del tord amb filats està regu

lada i sotmesa a unes prohibicions 
encaminades a limitar la seva pràctica 
a l'exercici d 'un sistema tradicional i 
evitar l'explotació comercial dels 
ocells capturats. 

Així està absolutament prohibida la 
comercialització de tords, sigui com 
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sigui que hagin estat caçats, tant en 
comerços com a restaurants. Aquesta 
activitat comercial és absolutament 
il·legal. 

Els caçadors amb filats han d'obtenir 
l'oportuna llicència. No poden caçar 
sempre, només cinc dies a la setmana 
(tots, llevat de dimecres i divendres). 

El nombre de captures també està 
limitat a vint-i-cinc exemplars per dia 
autoritzat i persona. A Artà sembla una 
quantitat raonable, en canvi en altres 
zones la reducció sembla important en 
relació a les possibilitats de caça. 

Aquestes mesures, de control difícil, 
són vigilades per una brigada especial 
de la Guàrdia Civil que fa uns anys a 
Artà va cursar distintes denúncies de 
caçadors que les incomplien. 

Entre els caçadors de tords amb filats 
semblen ben assumides i, asseguren, el 
seu compliment és general. Fins i tot 
n'hi ha que diuen que encara podrien 
ser augmentades una mica. La possi
bilitat que els permisos menin només a 
la pràctica d'una afició, arrelada 
d'anys entre la població, limitada al 
consum familiar és també una alterna
tiva que en general s'accepta. 

Arriben els tords (no saben el que 
els espera...) 

La caça de tords (gènere Turdus) és 
una de les activitats cinegètiques més 
populars a les Balears. Històricament la 
caça aportava un suplement proteic a la 
dieta dels habitants d'aquelles regions 
més deprimides. Avui la caça només és 
una afició (un "esport", diuen alguns) 
per gran part dels 2 8.000 caçadors de les 
illes. 

Les poblacions de tords que migren 
des del nord d'Europa són una presa 
desitjable i esperada amb impaciència 
tots els anys. S'ha estimat que el 65% 
dels tords que arriben a les Balears 
moren en mans de caçadors. Això signi
ficaria la mort d'entre 3.000.000 i 
3.500.000 tords cada any. 

Si bé quasi tots els tords caçats corre
sponen a l'espècie Turdus philomelos, 

m 

si 

no són aquests les úniques víctimes. 
Totes les aus del gènere Turdus (tord 
cellard, grívia, tord burell, tord flas-
sader...) així com altres aus migratòries 
són abatudes o cauen en les xarxes dels 
caçadors. 

Hi ha dades que assenyalen que les 
poblacions del tord als països nòrdics 
han disminuït en un 15% durant els 
darrers anys. Si bé s'intenten protegir 
els aucells migratoris en el països on 
crien, de poc serveix si són.massacrats 
salvatgement durant la migració i en els 
països d'hivernada. 

Però tot aquest panorama pareix no 
importar el més mínim als caçadors, que 
ja deuen anar ben contents amb 
l'arribada de les primeres víctimes. Ja 
sigui a escopetades, a coll o amb altres 
sistemes de caça (molts d'ells il·legals) 
els tords aniran caient. 

I davant tot això, ¿qué pintant els no 
caçadors? La veritat és que sembla que 
ben poc, i que el 3'5% per cent de la 
població a Balears representat pels 
caçadors imposa els seus "drets" sobre 
un patrimoni de tots. 

Que paguen una llicència? Ara mateix 
m'en trauria una que emdonàs poder per 
evitar que fossin caçats els aucells quejo 
"encañonas" amb la meva cámara foto
gràfica. De fet pareix raonable, o no? 

Si unes persones poden elegir entre 
donar la vida o la mort a uns animals, per 
què les altres no ho podem fer? On són 
els drets dels no caçadors? 

Toni Muñoz. GOB 

FORN DE CAN BECA 

Cada dia, bon pa 
(i pastisseria, i altres...) 

Despatx central: Rafel Blanes, 51. Artà. Telèfon 83 61 72 
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Què opinau sobre la caça de tords amb filats? 

Magdalena Alcover Mestre 
Ara fa uns anys que ja no hi vaig. Des 

que es va pegar foc en es Racó, la colgada 
no és la mateixa i els colls han canviat. 
Mon pare ja m'hi duia de petita, a ca 
nostra tothom caçava, era una entrada 
forta per a la família. Altre temps qualque 
any es podien guanyar més doblers amb 
els tords que amb el mens. A mi 
m' agraden molt els animals, però això del 
caçar tords és una cosa molt emocionant, 
no te'n tems del fred que fa. 

Pere Massanet Servera 
Fa quinze o setze anys que em varen 

aficar en aquest "mundillo" que molta 
gent desconeix i que a mi m'encanta. 
Les persones es transformen i són 
distintes a com són en la vida normal; 
en general tornen molt reservades. 
Davant la situaciód'enguany he sentit 
amargor i indignació. Fa molt beneit 
que una tradició de tants d'anys ens 
l 'hagin d'aturar. L 'amo de la 
possessió sempre ha estat més content 
d'un filaguer que d'un escopeter. 

, „ À , „ _ 

Margalida Tous Carrió 
Jo en caç, sempre n'he vist caçar a ca 

nostra. Quan era petita ja tenia uns fi-
laguets petits. Altre temps a Son Sureda 
hi havia quinze o setze colls i se'n po
dien agafar molt bé entre vint o vint-i-
cinc tords per caçada. Avui van molt 
desbarátate pels escopeters. Ara sols 
n'agaf per menjar. Abans venien més 
prest que ara, però era qüestió de no 
bravejar. Això dels tords és una llepolia, 
no he vist ningú mai que ho hagi provat 
i ho hagi deixat anar. 

Damià Vives Casellas 
En temps de tords obria a les cinc i mitja 

i dins el Trial se sentien molts de desba
rats. Un escopeter sempre exagera però el 
torter sempre diu menys del que ha agafat. 
Sempre solia venir la mateixa gent de cap 
a cap d'any i acostumaven a prendre un 
cafè i una copa, el fred no els havia de 
prendre. Aquí sempre hem estat molt 
caçadors. Altre temps entre filats i 
billestres s'hi podia guanyar un jornal, 
compràvem i veníem tords fins i tot de 
pelats. 

Jaume Sureda Esteva 
Amb filats fa uns dotze anys que hi 

caç, però sempre m'havia agradat 
molt parar bülestres. Sempre havia 
caçat a Sa Cova però ara vaig a Sos 
Sanxos. M'agrada més el coll dels 
capvespres i no haver de fer demati-
nades. No som partidari de prohibir la 
caça del tord amb filats, però sí que 
s'hagi prohibida com a negoci i limi
tat el nombre de captures per dia. Els 
torters de Sos Sanxos estam molt 
controlats, però m'agradaria poder 
conservar el coll un any per l'altre. 

Sebastià Tous Alzina 
Estic en contra de la caça dels tords 

amb filats i molt més amb escopetes. 
Molts d'animals són mal ferits i es 
moren poc temps després sense que 
ningú els aprofiti. Crec que s'hauria de 
prohibir, no sols a Mallorca, perquè 
s'està fent un mal a l'espècie, ja que 
avui es caça quasi de forma massiva. Hi 
ha costums que tenien sentit dins una 
societat pagesa, però en el món actual 
l'han perdut. A molts de països nòrdics 
els tords són com aquí les gavines. Jo ni 
en caç ni en tast. 
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Als quatre mesos de les eleccions, entesa 

Independents i CB fan públic el nou pacte de govern 
Julen Adrián - Miquel Pastor i Xisca 

Piris en representació del grup Inde
pendents d'Artà i Jaume Torres i Toni 
Llaneres de Convergència Balear anun
ciaren a la premsa els termes i condicions 
de l'acord aconseguit entre els seus grups 
polítics. En la roda de premsa realitzada 
el dijous 17 d'octubre feren pública la 
nova composicició de la comisió de gov
ern en la qual, a més del batle i els tres 
regidors esmentats, hi haurà també 
Tomeu Ginard Flaquer. 

A més de la participació en la comissió de 
govern, mitjançant aquest pacte els regidors 
de CB han aconseguit que Jaume Torres 
sigui designat Delegat d'Hisenda i Toni 
Llaneras de les grans obres 
d'infraestructura municipal, obres i serveis 
de la Colònia i presidirà també la comissió 
informativa d'urbanisme, encara que 
Miquel Pastor, el batle, es reserva les 
competències de disciplina urbanística i 
ordenació del territori i també conserva la 
presidència de la comissió informativa 
d'Economia, Administració i Hisenda. 

El pacte contempla també que totes les 
propostes de ambdós grups siguin 
prèviament debatudes i consensuades en les 
reunions de l'equip de govern que es reunirà 
setmanalment, després de les reunions de la 
Comissió de Govern. Així les propostes de 
CB i Independents seran presentades al 
plenari conjuntament entre els dos grups. 

Una altra de les bases de l'acord com
promet els dos grups a acceptar i defensar el 
model urbanístic expressat a les Normes 
Subsidiàries que estan presentades en la 
Comissió Insular d'Urbanisme per ala seva 
aprovació definitiva. 

Miquel Pastor explicà que una vegada 
fracasades les primeres converses per a 
mantenir el pacte amb el PSOE i passats els 
primers 100 dies de govern en minoria el 
seu grup va decidir realitzar una nova oferta 
de pacte al PSOE i a CB, segons ell els dos 
partits que han demostrat una actitud més 
dialogant i pròxima a les posicions del grup 
Independents. Tant Pastor com els dos 

regidors de CB, que varen recordar que 
"Unió de forces" havia estat el seu lema 
electoral, lamentaren que el PSOE hagi 
rebutjat afegir-se a l'acord i es mostraren 
oberts a integrar-los al pacte de govern si els 
socialistes rectifiquen i aixi ho volen. 

Jaume Torres i Toni Llaneres confir
maren davant els periodistes que els havian 
oferit la batlia si pactaven ámb el PP i PSOE 
per deixar els Independents a l'oposició, 
"però un pacte de set regidors a tres bandes 
ofereix molt menys estabilitat que el que 
hem acceptat, vuit regidors entre dos par
tits" afirmà Torres. Tant aquest com el seu 
company de grup Antoni Llaneras justifi
caren la seva opció pel balanç positiu dels 
dotze anys d'experiència dels Independents 
a la sala, els grans projectes i inversions 
d'infraestructura que estan prevists i en 
execució, a més de la possibilitat de tenir un 
rodatge previ que els permeti conèixer mil
lor la feina municipal. Llaneres reconegué 
que havien hagut de renunciar a la seva 

demanda inicial de ser ell Delegat de la 
Colònia de Sant Pere, que segueix manten
int l'independent Benet Capó, i acceptà que 
hauria de rebre crítiques per això, però 
afirmà que el seu electorat ho entendrà per 
les possibilitats de treball que han assumit 
en les altres àrees. "Cal saber d'on vénen els 
tirs" assenyalà respecte a les crítiques que el 
seu grup ve rebent de la dreta per col·laborar 
amb els Independents i fins i tot des que es 
varen presentar a les eleccions. Els dos 
grups insistiren en la seva voluntat de tre
ballar i en la seva intenció de mantenir el 
pacte fins a les noves eleccions. 
La presència de Toni Llaneras a la roda de 

premsa fou una sorpresa ja que el mateix dia 
el matí encara es trobava a Son Dureta a 
causa d 'un còlic biliar que a punt va estar de 
frustrar-li la celebració del seu pas al govern 
municipal després de vuit anys de romandre 
a l'oposició. 

•ANGLES Classes individuals i en grups reduïts * EGB, BUP, COU 

•ALEMANY 
•FRANCÉS 
• ESPANYOL 

(per a estrangers) 

• CATALÀ 
( per a estrangers) 

• ANGLÈS A 

GERALD VINCENT • CURSOS 
PER A EMPRESES 

•ALEMANY 
•FRANCÉS 
• ESPANYOL 

(per a estrangers) 

• CATALÀ 
( per a estrangers) 

• ANGLÈS A 

ESCOLA 
D'IDIOMES 

(bancs, hotels, etc.) 

• Preparació exàmens 
(F .C, E.OJ., Turismes, etc.) 

ANGLATERRA 
(nins i adults) 

l'I.a .i ( oii(|iii i itloi . II \ K 1 \ 

l i l i Ion: N . V 5 H . I 4 
* Traduccions. 
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Excursió al puig Ferrutx 
Demà diumenge 27 d'octubre, la delegació local del GOB organitza una excursió 

al puig Ferrutx. L'itinerari serà el següent: partida a les 9 i mitja del matí des de la 
plaça de la Colònia de Sant Pere. D'allà s'anirà pel camí de s'Ermita, passant pels 
Canons. Està previst dinar damunt el puig. La baixada es farà pel torrent del Parral 
si no hi ha aigua, i si n'hi ha es devallarà pel mateix camí de la pujada. 

Aquesta primera és una de les moltes excursions que la delegació local del GOB 
té previstes per aquest hivern i la primavera que ve. La primavera passada se'n feren 
algunes, una de les quals va ser la mateixa que es farà demà. Es va partir de davant 
"La Caixa", ben de matí, i anaren pel camí de Can Canals. Va fer un dia molt bo, i 
tot va anar molt bé. Es va devallar pel torrent d'es Parral, el terra no estava banyat 
i va ser una devallada tranquil·la. Els organitzadors esperen que faci un dia com el 
de la passada excursió i que tampoc no hi hagi incidents. 

Terceres Jornades de Micologia a Artà 

/ \ 
Avui dissabte, festes: 

En el moment de redactar les 
ressenyes d'aquestes festes, plovia 
i feia un fred ben intens. Fins a la 
sortida de l'edició, el temps pot 
haver millorat, que és el que 
voldr íem, per acompanyar 
aquestes dues festes que convo
caran molta de gent. 

Artà Balla i Canta 
Per avui dissabte vespre a les 

vuit, a la plaça nova, l'agrupació 
Artà Balla i Canta té programada 
la tradicional bunyolada a la qual 
conviden el poble. La vedada 
s'iniciarà amb el ball de la seva 
Escola de Ball de Bot, seguirà amb 
una demostració de l'agrupació i 
després hi haurà la bunyolada. Per 
acabar, ball obert. 

Festa de la vedella 
Avui dissabte, a les 22:00 hores 

i al barbacoa dels Pujols està pre
vist que es faci la Festa de la 
Vedella, organitzada per la 
Comissió de les Festes de Sant 
Salvador. Segons fonts d'aquesta 
comissió, enguany no s'han recap
tat tants de doblers com l'any pas
sat i la cosa no va tan polenta com 
voldrien. Així i tot, hi haurà tor
rada i vi per a tothom qui en vulgui 
i serà ben rebuda qualsevol 
col·laboració desinteressada tant 
si és per beure com si és per 
menjar. L'Orquestra Oasis serà 
l'encarregada d'amenitzar la vet
lada i el servei de bar anirà a càrrec 
dels al·lots de l'Institut. 

No cal dir que tothom hi està 
convidat; la qüestió és fer festa. 

El G.O.B. i Es Canons 
La delegació local del GOB a Artà 

va acordar, en reunió del passat di
vendres dia 18, emprendre una impor
tant campanya per tal d'evitar la urban-
itzaciód'Es Canons. Cartells, fulletons, 
reunions amb els partits polítics i una 
forta campanya d'informació pública 
seran les eines principals amb què llui
taran els ecologistes "per evitar el sac
rifici innecessari i del tot inadequat 
d'aquest espai natural únic". 

Durant els dies 8,9 i 10 de novembre, 
la delegació local del GOB a Artà or
ganitza unes jornades de micologia per 
tercer any consecutiu. El programa con
templa les següents activitats: 

- Divendres dia 8, a Na Batlessa, a les 
8 del vespre, Carles Constantino, metge 
i membre del Museu de Ciències Natu
rals de Sóller projectarà unes diaposi
tives i xerrarà sobre "Els bolets més tòx
ics i els millors comestibles de les 
Balears". 

- Dissabte dia 9, a les 9 del matí, es 
sortirà des de Na Batlessa al camp a 
cercar bolets de tota classe. A partir de 
les 12, Pep Siquier, apotecari d'Inca i 
també membre del Museu de Ciències 
Naturals de Sóller classificarà els bolets 
trobats durant el matí. El mateix dia, a 
les 8 del vespre, a l'escola pública Na 
Caragol, Sion Mascaró parlarà sobre 
"Els bolets a la nostra cuina" i prepararà 
alguns plats que seguidament podrem 
tastar. 

- Diumenge dia 10, a la plaça del 
mercat, a partir de les 10 del matí, 
Miquel Àngel Pérez seguirà amb la 
classificació dels bolets trobats el matí 
anterior, i seguidament, seran exposats. 

Com ja hem dit abans, aquestes seran 

les terceres jornades micològiques que 
realitza la delegació local del GOB. En 
les dues anteriors es trobaren bolets no 
catalogats fins aleshores a Mallorca. En 
la primera jornada Carme Gili trobà la 
tan famosa com mortal Amanita Phal-
loides, i l'any passat Miquel Pastor 
trobà la Amanita Spissa, també de
sconeguda fins llavors a Mallorca. Els 
organitzadors esperen tenir la mateixa 
sort que en anys anteriors i que algú 
trobi una altra espècie rara i confien que 
també que hi participi tanta gent interes
sada com en anteriors ocasions. 
L'afició als bolets està augmentant i per 
tot arreu cada vegada són més els pobles 
on s'organitzen xerrades i exposicions 
com les que es fan a Artà. Així enguany 
se'n faran a Ciutat, Sóller, Inca, 
Alcúdia, Pollença i altres pobles més. 

Els organitzadors conviden a tots els 
esclatasanquers, boletaires, pagesos, i 
tot aquell que trobi bolets que els dugui 
a classificar a qualsevol dels actes anun
ciats per tal que l'exposició sigui el més 
ampla i completa possible. 

Amb aquestes jornades els ecologis
tes pretenen divulgar entre tota la gent 
un aspecte de la natura que fins ara és 
gairebé desconegut per la majoria dels 
artanencs malgrat la tradicional afició a 
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menjar esclatasangs, forts, espicator-
nells i algunes poques especies més . 
Aquesta afició pot ser també una 
primera passa per interesar-se pel nostre 
medi ambient i els seus problemes. 

Obres de Telefónica 
Una nova línia de connexió general 

de la centraleta d'Artà ha estat la causa 
de les obres que la companyia 
Telefónica està fent dins Artà. Les 
síquies per a la connexió començaren al 
carrer Son Servera i continuaren pels 
carrers Era Vella i Calvari. Pel carrer 
Major i la síquia s'arribarà a la central 
del carrer Teulera. Sobretot en els trams 
més estrets, les molèsties que han patit 
els veïns han estat considerables. 

La carretera a la Colònia 
El tram de la carretera C-712 entre Artà i el creuer de S' Ametlerar cap a la Colònia, 

asfaltat ja, continua essent perillós. Ara a causa de la senyalització provisional 
mentre durin les obres. A més de no haver-hi els discs que adverteixen, per exemple, 
de la prohibició d'avançaments, les línies pintades de groc sobre el pis són, en tot 
el trajecte, discontínues. Això pot induir a l'error de creure que les condicions de visi
bilitat per als avançaments estan assegurades. El punt que mostra la foto, devora Ses 
Fontanelles, i altres més perillosos (corbes de Na Doneta, canvi de rasant al Coll de 
Morell) són una mostra de la necessitat de circular amb prudència. 

Campanya de 
Nonnalrtzació Ijngüistica 

BALL DE SALO 
Benjamín Giménez Giménez, professor titular del curs de Ball de saló del Pro

grama d'Educació d'Adults organitzat per l'Ajuntament d'Artà, comunica: 

El curs que havia de començar el dijous dia 24 
d'octubre a les 20:30 hores al Col·legi Públic Na 
Caragol, tendra lloc el proper dijous dia 7 de 
novembre a les 20:30 hores al mateix Col·legi. 

Les matrícules restaran obertes els dijous 24 i 31 d'octubre a les 20:30 hores al Col·legi 
Na Caragol. 

Per a pre-inscripcions i més informació, poden cridar al telèfon 55 01 84 
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Inici de classes a l'Institut 
Des de dimecres dia 16 tots els 

alumnes de l'Institut Llorenç Garcías i 
Font assisteixen a classe. Les obres 
continuen però gran part de l'edifici ja 
està disponible i permet l'activitat lec
tiva. La zona d'administració, biblio
teca, saló d'actes i qualque laboratori 
continuen encara en obres que fins 
després de Tots Sants no s'espera que 
estiguin acabades. La zona d'aules que 
dia 16 va recomençar a ser utilitzada 
tampoc n o ^ t à acabada del tot. La 
instal·lació elèctrica continua fun
cionant provisionalment i el repintat 
dels interiors no.es farà fins a les va
cances de Nadal. 

Per ahir divendres a la nit estava con
vocada una assemblea de l'Associació 
de Pares en la qual s'havia de tractar el 
tema de les obres a l'edifici. A la prop
era edició podrem oferir informació del 
que s'hi tractà. 

Nascuts l'any 1926 
Un grup de joves del reemplaç del 47 

han convocat tots els nascuts l'any 1926 
a celebrar plegats els seus primers 
seixanta-cinc anys. La festa tendra lloc 
el diumenge dia 3 de novembre i 
començarà a les 12 del migdia amb una 
missa a la Parròquia d'Artà en sufragi 
dels companys difunts. Després es 
desplaçaran en autocar fins a la Colònia 
de Sant Jordi per dinar-hi plegats a base 
de peix bo. El preu del viatge en autocar 
i el menú és de 3.000 pts. per persona. 
Tots els interessats en l'assistència 
s'han de posar en contacte amb en Jordi 
Cabrer de s'Estany abans de dilluns dia 
28 d'octubre. 

Intercanvi escolar a Alemanya 

Un grup de sis alumnes dels insti
tuts de Sa Pobla i Artà han participat 
en la segona part d'un intercanvi 
escolar amb alumnes del Gymna-
sium Albert Schweiz de Kaiser-
slautern (Alemanya). Com ja 
informàrem oportunament, un grup 
d'alumnes d'aquell centre ven
gueren a Mallorca a casa dels 
alumnes que ara els han tornat la 
visita. Entre el 2 1 de setmebre i el 6 
d'octubre han conviscut amb les 
famílies alemanyes corresponents. 
Assistien a les classes del centre i 
han comentat que els va impres
sionar l'extraordinari equipament 
educatiu de què disposen, que les ac
tivitats es recomencin en el mes 

d'agost i la puntualitat en què com
encen les classes. Anaren també 
d'excursió a distints museus i monu
ments de la regió, com per exemple 
la església ecumènica d'Otterberg. 
També assistiren, a Frankweiler, a 
un tast de vins de Phalz. Acudiren 
també al Teatre d'Opera de Bonn a 
una representació de Rigoletto ja que 
el tenor era un dels pares amfitrions. 
El mal temps, pluja i fred, i les 
ensalades sense trempar que allà són 
habituals, no els va impedir passar-
s'ho molt bé, encantats amb 
l'experiència. Diuen que els alema
nys d'allà no semblen els que vénen 
de vacances a Mallorca. 

C O M A 

EN ARTA: 
Carrer de Ciutat. 26 Tel. 56 21 48 

EN MANACOR: 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel. 55 5811 

o*4 

/// 

MLH(|) F IRPTHUL TIJCLUSS 
CÒNDOR MotocuRores v Motobonbas 

MUE Empacadoras • Rotoempacadoras 
vSBtemas de riego 

ZA2URCA Equipos prejaradón 

TURRA Y SIEMBRA 
ACUDO Cubas de vado 

MONDML Y OPBJ Motostems 

GAMM PuNerttadores 

GASMDO Barras de Corte 

AJ5CAHESA RemoiQues 

rak Peladoras de Ahwndras 

KUN Abonadoras 

S) cóndor 

BATLLE 

http://no.es
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Radar a la Talaia Freda 

La instal·lació d'una estació de 
radar al cim de la Talaia Freda, la 
muntanya més alta d'aquesta co
marca, sembla imminent. Dimarts 
dia 22 es va procedir per part del 
Ministeri de Transports i Comunica
cions a la presa de possessió dels 
terrenys necessaris damunt la mun
tanya (més de 26.000 m2) ja que s'ha 
recorregut a l'expropiació forçosa 
per manca d'acord amb la propietat. 
L'acta la firmaren José J . Antúnez 
Rodríguez, representant del Minis
teri i especialista en aquesta classe de 
tramitacions (diuen que és 
l'encarregat de les expropiacions del 
tren d'alta velocitat Madrid-Sevilla), 
don José Romero M o y a , de la 
Dirección General de Meteorologia, 
i per la propietat, don Gabriel Ginard 
Serra ja que don Damià Mayol 
Marquès no es va desplaçar de Sóller 
on viu. 

Aquestes prop de quatre quar-
terades acolliran la instal·lació, el 
cost de la qual supera els 600 milions 
de pessetes i que forma part d'una 
xarxa que ha de cobrir tot el territori 
de l'estat. Els terrenys a més tenen a 
favor unes altres servituds: de pas, a 
través de la finca mare; i de vol 
(1.000 metres) per a la línia elèctrica 
d'alimentació. Sobre un edifici 
d'una sola planta s'hi construirà una 
plataforma amb una torre. Aquesta 
estació disposarà de quinze aparells 
de radar, amb distintes orientacions i 
capacitats d'abast. Les dades seran 

transmeses al centre zonal de mete
orologia. 

Per part de l'Ajuntament se'ls va 
recordar que en sessió plenària del 
setembre de 1 9 8 8 s 'acordà 
l'oposició al projecte si s'ubicava 
damunt la Talaia Freda i s'oferia 
l'alternativa de construir-lo a Sa 
Tudossa on ja hi ha camí, línia i 
altres instal·lacions. D'aquesta man
era no es crearien nous punts 
d'impacte ambiental. La resposta ha 
estat que tècnicament no és útil ja 
que la Talaia Freda faria, precisa
ment, de pantalla. Aquesta resposta 
només s'ha donat de forma verbal i 
l'Ajuntament l'ha exigida per escrit 
i detallada. També s'ha exigit que, 
en tot cas, el camí es faci d'acord 
amb l'estil tradicional de con

strucció (laterals de pedra...) i que la 
línia elèctrica sigui subterrània. 

El GOB també es manifestà en 
contra del projecte i suggeria que 
s'estudias la col·locació de dos 
radars menors en altres muntanyes 
on ja hi hagués les condicions 
d'infraestructura, com és el cas de Sa 
Tudossa, i que l'estalvi que per 
aquest cap es tendría es desvias cap 
al segon radar. L'altíssim cost 
d'aquestes instal·lacions sembla que 
devalua la proposta. 

Si aquestes informacions es con
firmen, i sembla que sí, dins poc 
temps sortirà un altre bolet de
scomunal damunt la muntanya més 
alta de les serres de Llevant. 

or millor WBJBBL 

L Tèlex 69565 V G O R E G.AT. 820 

or 
C/ Binkanella, 12 Tel. 58 5515/52 CALA MILLOR 
Ora. Cala Agulla, 19 Tel. 56 40 17 CALA RATJADA 

Venta de billetes de avión y barco 
Nacionales e Internacionales, 
Excursiones programadas, etc. 
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Plenari municipal d'octubre 
Bombardeig de preguntes 

Julen Adrián.- El pr imer pun t de 
l 'ordre del dia del d a r r e r plenari es va 
començar a t r ac ta r als 45 minuts 
d 'haver-se iniciat la sessió per les 
preguntes , aclariments, rèpliques i 
contrarèpl iques que es c reuaren 
ent re el batle i els portaveus del P S O E 
i P P que demanaven explicacions 
sobre el cri teri seguit en la confecció 
de l ' o rdre del dia. Ambdós par t i ts 
havien presentat nombroses propos
tes sobre diversos assumptes i no totes 
hi foren incloses com a tais. 

Pastor els indicà que tan sols hi havia 
posat les que poguessin donar peu a 
acords mentre que havia prescindit de 
les que es referien a temes ja decidits 
(com arreglar qualque camí en concret, 
que estan incloses en plans més generals 
ja aprovats o en execució). Per a aquests 
casos els proposà que els presentassin 
com o precs o preguntes. 

Així es realitzà menys en el cas d'una 
proposta del PSOE que, després d 'un 
estira i amolla, aconseguí que es votàs i 
aprovàs per unanimitat que s'exsecallin 
els 33 pins del parc infantil del carrer 
Amadeo, com també els de la plaça de 
l'església de la Colònia. 

Totes les propostes presentades a 
plenari foren aprovades por unanimitat. 
A iniciativa del PP, l'Ajuntament ne
tejarà totes les façanes que tenguin 
pintades, siguin del caire que siguin. 

L'Ajuntament asfaltarà el tram de 
calçada que dóna accés als números 
parells del carrer Costa i Llobera, com 
va proposar CB. Aquest mateix grup va 
veure aprovada també la seva proposta 
de promoure a l'Ajuntament l'ús de 

paper reciclat. Monserrat Santandreu 
del grup Independents insistí en els 
arguments que a favor del paper reciclat 
abans havia presentat Jaume Torres i 
afegí que han consultat amb el centre de 
càlcul de la UI B i que els han dit que el 
paper reciclat no crea cap tipus de 
problema en aparells complexes com 
impressores làser o fotocopiadores. El 
plenari arribà més enfora encara i els 
grups es plantejaren la possibilitat 
d'acollir-se a un programa de recuper
ació de paper usat de la Dirección 
General del Medio Ambiente. Miquel 
Pastor informà al plenari queja fa temps 
que estudien, amb la delegació local del 
GOB, el tema de la recollida selectiva 
de fems i que actualment estan arreple
gant documentació sobre el reciclatge 
de paper i vidre. Pep Silva, del PSOE, 
valorà positivament la proposta malgrat 
que indicà que podia encarir la recollida 
de fems. Segons el regidor Silva aquest 
era "un dels pocs temes en què els 
ecologistes han anat per davant dels 
polítics". 

M. Pastor informà al plenari de la 
designació de Benet Capó com a dele
gat del batle a la Colònia, d'aquesta 
manera han quedat desmentides les 
notícies i rumors de dimissió que han 
circulat darrerament. 

El plenari aprovà l'ampliació del 
projecte del nou Poliesportiu que s'està 
construint a Na Caragol, perquè in
clogui també un bar. L'Ajuntament 
preveu arrendar-lo i poder cobrir així 
una part del manteniment de les noves 
instal·lacions. 

Pròximament començaran les obres 

de la segona fase de reforma de 
L'Hospital, aprovades en aquest ple
nari. Les obres suposen una nova i 
important passa en la conversió de 
l'actual PAC d'Artà en el futur Centre 
de Salut d'Artà i Capdepera. En la l s 

fase ja conclosa s'ha acabat l'àrea de 
descans del personal i els lavabos per al 
públic. El projecte ara aprovat contem
pla construir en el segons pis tres noves 
consultés, de les quals una de pediatria 
i una altra d'assistència social, tres sales 
de reconeixement, una sala de juntes, 
ascensor i magatzem. En el que ara és el 
porxo hi haurà la consulta de la comare 
i la sala de gimnàstica per a embaras
sades i rehabilitació. Les obres seran 
subvencionades per la Conselleria de 
Sanitat. 

El torn de precs i preguntes va estar 
animat. Pareix que els partits de 
l'oposició guarden per a aquest moment 
els seus desacords amb el grup de gover-
n. Começà el PP sol·licitant informació 
sobre el cost del manteniment dels 
jardins de Costa i Llobera, així cOm el 
de la piscina municipal. Miquel Pastor 
els va informar de les quantitats pagades 
per ambdós conceptes a l'empresa 
Serveis i Manteniments: 315.000 pé
setes durant l'any passat pels jardins i 
106.000 pésetes mensuals de mitjana 
entre productes químics i mantenimient 
de la piscina. Pastor afegí que aquesta 
empresa no té cap concessió de serveis 
o dret adquirit, únicament ha realitzat 
feines puntuals quan no podia fer-les la 
brigada municipals directament i ha 
estat escollida per ser l'única del poble 
dedicada a aquestes activitats. 

VIDRIO ALUMINIO SANEAMIENTO 

Carretera Santa Margarita, 57 Tel. 83 66 35 

ARTA - (Mallorca) 
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Joan Sureda preguntà a continuació 
"per què morir-se a Artà costa el doble 
que Palma?". El batle, després de dubtar 
si contestar de bromes o de veres, "per 
la formulació sensacionalista i poc seri
osa de la pregunta", passà a recitar una 
llarga comparació entre las tarifes de la 
funerària de Palma i la que dóna servei 
a Artà. Els regidors varen tenir ocasió 
d'as saben tar-se de tota 1' àmplia gamma 
de serveis de les empreses de pompes 
fúnebres: superluxe, luxe, normal, 
econòmic i beneficència, a més de dif
erents serveis "extres" per a difunts de 
"qualité". Joan Sureda mantengué que 
segons les factures de despeses 
funeràries de dos familiars seus, un 
enterrat a Palma i l'altre a Artà, aquest 
darrer havia estat el doble de car. 

Pastor li replicà que la funerària 
municipal de Palma té el mèrit de ser la 
més barata de l'estat i que així i tot les 
diferències de preu amb la d'Artà, que 
és privada, canvien, segons la gamma 
del servei, un 25% aproximadament. 
Pastor insistí que els preus estan au
toritzats per la Conselleria de Sanitat i 
que fins ara no n'han rebut queixes. 
Recordà que el seu grup anteriorment 
havia realitzat un estudi sobre la viabili
tat econòmica d'un servei funerari 
municipal, però abandonaren la idea 
perquè sortia massa car en un poble tan 
petit com Artà. 

Sureda es queixà qüe l'empresa podia 
posar els preus sense competència 
"perquè els clients no s'acabaran... " es 
va lamentar , i sol · l ici tà que 
l'Ajuntament controli els serveis i preus 
de la funerària. Pastor li contestà que no 

és competència municipal verificar si 
posen o no un coixí devall el cap del 
difunt o anar a comptar el nombre 
d'espelmes, i menys encara si no s'ha 
rebut cap queixa prèvia. Aquesta 
llarga i lírica disputa fou acompanyada 
per rialles i somriures de bona part dels 
regidors i de l'escàs públic assistent, 
fins que el regidor Sureda va recrimi
nar un dels assistents, des del públic, 
per "la seva manca d'educació per 
riure quan es parla de les persones 
estimades". El batle va haver de cri
dar-lo a l'ordre vàries vegades i recor
dar-li que un regidor ha de donar ex
emple i no dirigir-se al públic que no li 
pot contestar. 

Resulta curiosa la manera amb què 
Sureda barreja política i assumptes 
econòmics, amb piadosos sentiments 
familiars. Resulta xocant que es de
mani seriositat i alhora s'expressin 
profundes reflexions sobre 
1' inacabable nombre de clients de certs 
serveis, i és poc freqüent que quan un 
regidor queda en evidència s'encari 
amb el públic. De totes maneres el 
cronista no pot entendre que amb 
aquests espectacles gratuïts els ple
naris no tenguin més públic, perquè si 
bé és cert que a vegades es fan una 
miqueta llargs i pesadets, també ho és 
que altres pics no tenen des perd ici i són 
de franc. 

Per acabar Sureda sol·licità que 
l'Ajuntament protesti a Telefónica 
pels freqüents talls de línia que es pro
dueixen cada vegada que hi ha tem
pesta. Pastor li contestà que ja ho 
havien fet i que els talls es produeixen 

per uns dispositius de seguretat que tenen 
les centrals digitals i que en el darrer tall 
Telefònica no se n'adonà. 

A preguntes del PSOE el batíe informà 
que dins els pròxims dies començarà a 
emetre altra vegada Ràdio Artà Munici
pal i que tenen previst fer un programa 
diari sobre informació municipal. 

Silva preguntà també si es preveu re
posar o reconstruir la Creu d'Ets Olors, 
tombada fados anys perun llamp. Tomeu 
Ginard li respongué que l'esmentada 
creu no té cap valor artístic o històric i 
que no mereixia la pena restaurar-la, en 
canvi s'intentarà reconstruir una altra 
anterior a partir d'unes fotografies an
tigues de Pere Ginard. M. Pastor informà 
que passat l'estiu, la brigada municipal 
remiciarà els treballs de reparació dels 
camins municipals i també es completarà 
una campanya de neteja general del 
poble, eliminant herbes dels carrers i 
netejant tots els racons del poble. 

RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL 

107.8 

VOS ANUNCIA QUE A PARTIR DE 
DIVENDRES DIA 25 D'OCTUBRE 
TORNA A REEMPRENDRE LES 
SEVES HABITUALS EMISSIONS 

FORD ARTA 
Le ofrece la oportunidad que Vd. esperaba para cambiar de coche 

¡FUESE! 

Ford Fiesta 
Ford Escort 
Ford Orion 

100.000 pts. descuento 
120.000 pts. descuento 
150.000 pts. descuento 

Nuevos modelos, mejores precios 

Visítenos en AUTOS ESCANELLAS 
Avda. Argentina, 31 - Artà 
Tel. 83 61 15 (Vehículos en stock) 
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Trobada Comarcal de Donants de Sang 
Diumenge dia 20 d'octubre tengué 

lloc a Artà la Trobada Comarcal de 
Donants de Sang, organitzada per la 
Delegació Local de la Germandat, a la 
qual hi assistiren unes set-centes per
sones. 

L'acte començà a les quatre del 
capvespre amb una missa concelebrada 
a la Parròquia i continuà amb el lliura
ment d'insígnies i diplomes acredita
tius als donants que han arribat a les fites 
de deu i vint-i-cinc donacions. 

Onze donants artanencs reberen la 
insígnia de les deu donacions. Són els 
següents: 

Joan Bernat Vich 
Margalida Bonnín Picó 
Miquel Dalmau Alzina 
Catalina Font Lliteras 
Jaume Forteza Bonnín 
Maria Santandreu Sureda 
Margalida Servera Terrassa 
Joan Sureda Amorós 
Catalina Vicens Esteva 
Estrella Viejo González 
Margalida Vives Ginard 
També reberen la insígnia de donants 

de deu donacions sis persones de Porto 
Cristo, cinc de Sant Llorenç, tres de Son 
Carrió, set de Son Servera i sis de 
Vilafranca. 

Els donants d'Artà que reberen un 
diploma per haver arribat a les vinM-
cinc donacions varen ser catorze, i són 
els següents: 

Margalida Alzamora Rosselló 
Maria Bonnín Bonnín 
Rafel Brunet Bauçà 
Sebastià Dalmau Massanet 
Antònia Dan ús Pastor 
Pere Gili Morey 
Aída J. Luncio Altamirano 
Margalida Mestre Alzina 
Maria Mestre Ferrer 
Jaume Mestre Payeras 

Margalida Morey Pons 
Joan Piris Gelabert 
Llorenç Pons Isern 
Bàrbara Salas Sureda 
Els d'altres pobles que també reberen 

el diploma de les vint-i-cinc donacions 
varen ser vint donants de Manacor, dos 

de Porto Cristo, quatre de Sant 
Llorenç, sis de Son Servera i cinc de 
Vilafranca. 

Un diploma especial va ser entregat 
al donant número 1.000 de Manacor. 

També es va lliurar un diploma espe
cial en reconeixement de mèrits a Jo-

POMPAS FÚNEBRES ARTANENSES 
Ada. Ferrocarril, 33 - ARTA 

Para avisos y preavisos: Tel. 56 30 96 56 39 34 

NOCTURNOS Y FESTIVOS 
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sep Sintes Pallicer, traspassat no fa 
gaire, per haver arribat a les quaranta-
dues donacions. L'emotiu recordatori 
el va recollir la seva yídua. 

En el transcurs de l'acte es varen fer 
públiques les xifres que expliquen 
l'activitat de la Germandat en els 
pobles de la zona des de la darrera 
trobada, celebrada a Manacor dia 25 de 
març de 1990: 

- S'han recollit un total de 2.943 
bosses. 

- S'han incorporat a la Germandat 
247 nous donants. 

- La xifra total de donants és de 2.714, 
que es distribueixen de la següent man
era: Artà, 518; Cala Ratjada, 82; 
Capdepera, 88; Colònia de Sant Pere, 
46; Manacor, 1.010; Porto Cristo, 156; 
Sant Llorenç, 198; Son Carrió, 109; 
Son Macià, 20; Son Servera, 313; i 
Vilafranca, 174. 

Va intervenir el Batle d'Artà, don 
Miquel Pastor que va agrair als donants 
la seva extraordinària tasca i els va en
coratjar a continuar-la. 

Finalment el President de la German
dat, don Víctor Gistau, es va dirigir als 
assistents i va expressar el seu desig de 
continuar augmentant la família de do
nants ja que les necessitats també aug
menten de cada dia. 

Posteriorment els assistents varen ser 
obsequiats amb un refresc preparat en 
el mercat cobert. 

J» s 

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS 

DESMONTES 

ASFALTOS 

AGLOMERADO 

EXCAVACIONES 

PLANTA DE AGLOMERADO 

CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 

ALQUILER MAQUINARIA 
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA: 

Vía Mallorca, s/n. - Tel. 56 37 48 

Hor-rn/tjorii 

OlRRUiTVX 
HORMIGÓN PREPARADO 

BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
CONTROL CALIDAD - LABORATORIO 

C / F 4 - 0 7 ?S4!*a 

Planta: Carretera Arta - Alcudia, Km 4 

telf. (908) 136003 
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Llibre sobre història de l'Educació a Artà 

Ahir divendres dia 25 estava anunciat un acte a Na 
Batlessa amb una doble presentació: la del Programa 
Municipal d'Educació d'Adults i la del llibre 100 
anys d'educació a Artà . En la propera edició in
clourem la informació de l'acte. 

El llibre, que ha estat editat per l'Ajuntament 
d'Artà amb la col·laboració de la Conselleria de Cul
tura, Educació i Esports del Govern Balear, és 
conseqüència de l'exposició que en ocasió del 10è 
aniversari del S.M.O.E. es va celebrar en el mes de 
març de 1990. Consta d'una part de text en què 
s'explica la història del Servei i es fa una breu 
memòria històrica dels centres educatius d'Artà. La 
part més extensa de la publicació són les reproduc
cions de prop d'un centenar de fotografies d'aquella 
exposició i que mostren grups d'alumnes i profes
sors de la història educativa d'Artà. 

Tarifes telefòniques 
Des del mes d'abril en què s'apujaren les tarifes telefòniques, 

els usuaris han anat observant com els rebuts bimensuals 
resultaven més cars. L'augmentésdegutal ' incrementdelpreu 
del pas i a la modificació dels interval de temps en què se 
succeixen els passos, però sobretot pel fet que una cridada a 
l'abonat de més prop costa com a mínim 9 pts. Aquest mínim 
cobreix fins a tres minuts de conversa. Als usuaris els pot inter
essar tenir més detalls de les tarifes que ara s'apliquen. 

Un pas costa ara 4 '37 pts, amb IVA inclòs. Les cridades 
metropolitanes (dins Artà i els pobles veïns, incloent-hi 
Manacor) tenen una única tarifa per totes les hores de tots els 
dies de la setmana. 

La resta de cridades es regeixen per tres tarifes (dues si es 
telefona a l'estranger). La tarifa A s'aplica de dilluns a di
vendres entre les 17 i les 22 hores. La B, la més econòmica, 
s'aplicaels dissabtes des de les 14 hores, els diumenges i festius 
i entre setmana des de les 22 hores a les 8 del matí. La C, que 

INSTAL.LACIONS 

Tïh. m o i A c a / i Á 

Avinguda Costa i Llobera, 34-B 
tel. 83 67 10 

ARTA (Mallorca) 

és la més cara, s'aplica entre setmana de les 8 a les 17 hores 
(dissabtes només fins a les 14). 

Una cridada a la resta de les Illes Balears costa en tarifa C, 
31 pts per mig minut; 44 pts per un minut; 96 pts. per tres 
minuts. I així succesivament. Això vol dir que una conversa 
normal amb Palma, sense allargar gaire, val sobre 100 pts. 
Aquesta mateixa cridada en horari de tarifa A, en costarà 
sobre 75. 

Amb la península, tarifa C, el primer mig minut val 40 pts. 
Un minut, 66; i 3 minuts, 162 pts. 

Amb l'estranger només hi ha dues tarifes i depèn de si es 
tracta d'un estat de la Comunitat Europea, resta d'Europa, 
Amèrica o resta del món. Tres minuts amb França, per 
exemple, entre les 8 i les 22 costa poc més de 400 pts. 

Jardineria, Disseny 
Manteniment i * V < * J 

Venda de Plantes 

Joan Llabata Morey 

Plaça Conqueridor, 8 
Tel. 83 52 44 

07570 ARTA 
(Mallorca) 
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Publicacions de Mn. Antoni Gili 

Mossèn Antoni Gili Ferrer ha publicat recent
ment dues obres que s'afegeixen a la seva ja llarga 
sèrie d'estudis històrics. En aquest cas es tracta de 
dues obres biogràfiques. Una es titula Antoni. 
Llinàs, apòstol d'apòstols, editada per la 
Comissió de les Illes Balears per a la Commem
oració del Vè Centenari del Descobriment 

B a l e a r s 

OSTOL D'APOST 
ANTONI LUNAS, APÓSTOL DE APÓSTOLES 
ANTONI ÍJJNAS. APOSTI! OF APOSTLES 

Antoni Gili i Ferrer 

Francisco Palau v Mallorca 

Palma de Mallorca 

! () 9 i 

d'Amèrica, i és una breu ressenya de la vida i obra del 
missioner artanenc que visqué entre 1635 i el 1693. 
Aquesta obreta està editada en edició trilingüe català, 
castellà i anglès. L'altra obra a ressenyar es titula 
Francisco Palau y Mallorca i recull aquells aspectes 
de la tasca apostòlica del Beat reformador de la vida 
eremítica, sobretot la relacionada amb la Mallorca del 
seu temps, finals del segle passat. 

Carpintería en Aluminio 
y Saneamiento 

C Cursach y E. Mataflana 

Reparaciones eléctricas - Antenas 

Tel. 83 54 78 
C a Fray Junípero Serra 

Proyectos 

83 54 71 
ĝ* 83 67 33 

83 53 85 

ART/ Calle Vilanova. 27 - 1.c ARTA (Mallorca) 
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Col·legi Sant Salvador, tercer curs d'EGB 
Dedarrera a davant i d'esquerra a dreta: Caria Doring, José P. Heredia, Colau Flaquer, Víctor M. Vaca, M. Cristina Pajares, 

M. Esther San Cristóbal, Juan L. Pozo, Juan J. Mislata, Daniel Carmona, Catalina Pérez, Juan Del Toro, Jaume Bonnín, 
Margalida Ferrer, Antònia Juan, Miquel A. Bernad, Alejandro Alconctíel, Lorena Corbacho, Joan Sancho, Micaela M. 
Valiente, M. Jesús Martínez, Conchita Rodríguez, M. Isabel Mascaró, M. Francesca Martí, Alfonso Morillas, Miquel A. 
Caldentey, Sehila Romero. 

Col·legi Sant Salvador, sisè curs d'EGB 
De darrera a davant i d'esquerra a dreta: Lluís Chaparro, Salvador Garau, Toni Pinzo, Tomàs Mayal, Irene Cabrer, M. 

Rosa Cantó, Montserrat Sabariegos, Nofre Femenías, Pedro Damià Bisbal, J. Antoni Gil, Margalida Inés Bisbal, Virgínia 
Fuster, Margalida Caldentey, Aina Vives, M. del Mar Llaneras, Alícia Ginard, F. Josep Martínez, M. José Campos, Toni 
Jaume, Myriam Téllez, Azucena Galán, M. Concepció Rodríguez, Amancio Vaüente. 
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RECORDS DE HOLLYWOOD: Sírip Rodarbó 

Jo vaig descobrir el rei del rock (I) 
Hi havia vegades en què Hollywood se 'm feia petit i ne

cessitava sortir d'allà. Una d'aquestes vegades vaig decidir 
visitar el mig oest d'Estats 
Units i conèixer la gent de 
l'estat de Tennessee. A una 
d'aquelles ciutats, Menphis, 
em va passar un fet molt curiós: 
anava passejant per un dels 
seus carrers i se' m va atracar un 
al·lot amb un gran tupé. 

-A vostè el conec, és en Sírip 
Rodarbó, el que surt sempre 
amb les estrelles als noticians 
de la Universal. 

"Ostres! -vaig pensar-, sabia 
que era popular, però que fins i 
tot a Menphis m'arribassin a 
conèixer no ho havia arribat a 
pensar mai, a on havíem ar
ribat?". Aquell jove em va 
caure bé d'entrada i vaig de
cidir d'acceptar la seva invi
tació a un cafè. Vam entrar a un 
dels nombrosos bars que per 
allà hi havia i ja asseguts i amb 
dues tasses davant i contem
plant el Miss iss ipí em va contar 
les ganes que tenia de conver
tir-se en una estrella, 

-Jo, senyor Rodarbó... 
-Tracta'm de tu, que som tan 

jove com tu. 
-Bé, idò tu, senyor Rodarbó, em conformaria en ésser tan 

famós com vostè. 

-I què saps fer?, perquè per triomfar s'ha de saber fer qualque 
cosa. 

-De fet no sé fer res, però 
aprenc ràpid. 

Només dúiem uns minuts as
seguts a aquella taula, però vaig 
intuir que en aquell jove hi havia 
fusta de qualque cosa. 

-Ara estan de moda els musi
cals, saps actuar o ballar? -aquell 
jove no sabia on s'havia de posar, 
es veu que no sabia fer res de res-
, contar acudits? fas números de 
màgia? saps cantar?... -i els ulls 
d'aquell jovenell van tornar a mi
rar-me amb la il·lusió amb què els 
havia trobat per primera vegada. 

-Sí, cantar!. Vaig cantar al cor 
de l'església molts d'anys i 
també sé quatre acords de guit-
erra-. No era molt, però vaig 
decidir arriscar-me. 

-I què et diuen?, perquè deus 
tenir qualque nom... 

-Elvis Aaron Presley. 
-No sé si en podrem fer gaire 

cosad'aquestnom, però ho inten
tarem. Ara m'has de prometre 
una cosa. 

-Digues, Sírip. 
-Passi el que passi, el meu nom 

mai sortirà a llum relacionant-se amb tu o el que puguis fer. 
-D'acord Sírip, quedarà entre tu i jo. 

Clínic Artà 

CONSULTORI MÈDIC 

Dr. Enric Mas 
Dr. Miquel Mestre 

Carrer Ciutat, 39 Tel. 83 62 37 
07570 - Artà 

AMPLIA ELS SEUS SERVEIS 

Diàriament de 9 a 13 h.: Medicina general, 
Cirurgia, Electrocardiografía, Dietètica, Reu-
matologia i Rehabilitació. 

PRIVATS i A.S.I.S.A. 
Cada dimarts servei de 

GINECOLOGIA 
a càrrec del Dr. Arturo Gil Bretones 

(hores convingudes) 

Cada dimecres servei de 
PEDIATRIA 

a càrrec dels Drs. MARCO LLITERES 
(hores convingudes) 
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ENTREVISTA: 

B I E L A R R O M 

A ia Par roquia d 'Ar tà ha vengut un nou seminarista per a fer les 
seves pràct iques de pastoral , què es pa r t de la seva formació. Biel 
Arrom Tomàs , cursa el segón any al Seminan Major i hem parlat 
amb ell per a presentar-lo a la comunitat . 

P.-Quina és la teva tasca a Artà? 
R.-Vendré a Artà els caps de setmana 
fins el diumenge a migdia. Faré la 
catequesi a un grup de 2- etapa, i 
acompanyament i catequesi als joves 
que fan 3er., una presència dins la 
comunitat i la participació en 
l'Eucaristia, també la convivència 
amb els preveres d'aquesta parròquia 
és una part de la meva formació. 
P.-Per què seminarista? 
R.-Per unes inquietuts, tots cercam la 
manera de ser feliços, i jo he escollit 
aquest camí, el d'intentar ser feliç i 
fer feliços als altres. 
Per un plantejament vocacional ten
int en compte que jo venc d'una 
família practicant i compromesa amb 
la comunitat. 

Estava participant en una parròquia, 
vaig conèixer alguns capellans i vaig 
decidir confirmar-me, va ser 

aleshores que em vaig plantejar el 
sacerdoci en la meva ànsia de cercar 
la felicitat. 
El meu projecte és: des de Jesús i 
seguint l'Evengeli ser feliç. 
P.-Creus que hi ha un resorgi-
ment de la fe cristiana dins la 
joventut? 
R.-Jo crec que sí. El Secreteriat de 
Pastoral Juvenil ha ajudat a qué els 
joves s'acostassin a les parròquies, 
hi participassin més i què fossin 
escoltats, així han pogut prendre 
part en les activitat que en elles 
s'han fet i aportar la seva veu i acció. 
Encara que hi ha molta feina per a 
fer. 
P.-Et fa por el futur, pel fet 
d'haver d'ésser conseqüent amb 
l'evangeli que has d'anunciar? 
R.-El futur em fa respecte. Es un 
viure com a humans, com a per

sones, intentar arribar al màxim a 
l'anunci, a la vivència de Jesús i 
saber que sóm humans i com a tais 
ens podem equivocar. 

Li hem demanat si coneixia el 
terme Xauxa i el seu significat, pel 
que ens ha contestat, hem deduit que 
sí. 

Donam les gràcies a aquest jove 
ciutadà que estarà amb nosaltres dos 
cursos, els quals desigjam siguin 
venturers. 

NOTICIES BREUS 

MISSIONERA A PERU. Margalida 
Ferrer Sureda, religiosa de la caritat 
artanenca partirà a perú el pròxim 28 
d'octubre. En veritat s'ha de dir que 
toma a Perú ja que hi ha passat un bon 
grapat d'anys. Actualment treballava 
en un centre d'acollida a Madrid. 

ANNA VICENS ESTEVA, és també 
missionera a Perú des de fa quasi 30 
anys. És religiosa franciscana de Maria, 
i artanenca. Ara passa uns mesos amb la 
seva família després de 5 anys de no 
veure-la. En unes declaracions al diari 
Baleares el passat dia 20 deia: "la meva 
vocació missionera es va despertar en 
una festa del Domund que es feia a la 
parròquia d'Artà". Benvinguda entre 
nosaltres. 

DOMUND. Diumenge passat es va 
fer la jornada del DOMUND amb el 
lema JESUCRIST, UN DRET DE TOT 
HOME. 

RECES ESPIRITUAL. Demà di
umenge, a Santa Llúcia de Mancor, 
sentiu-vos convidats a trobar-nos per 
un dia de recés espiritual i organització 
d'alguns aspectes del present curs. 

P R E M A T R I M O N I A L . El primer 
dels cursets pre-matrimonials 
d'enguany ha comptat amb la partici
pació de quinze parelles que preparen 
el seu pròxim casament. 

CALENDARI. Avui dissabte ha sortit 
a llum el programa-calendari de les 
parròquies d'Artà, Colònia de Sant 
Pere, Capdepera i Cala ratjada. El re
breu a les vostres cases i el trobareu en 
els distints llocs de culte. 

PARROQLIIS 

D" ARTA 

CAPDEPERA 

COLOMA DE SANT PERt 

CALA RAJADA 
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SUS! TROBADA D'AGENTS DE PASTORAL A MANCOR 
El passat dissabte dia 19 a les 4 del 

capvespre tingué lloc a l'Església dels 
Dominics de Manacor una trobada 
d'inici de curs per tots els cristians de la 
IV Zona i en especial per tots els agents 
de pastoral dels seus arxiprestats. 

Començà amb una pregària, per 
continuar després amb tres exposicions, 
"mini-ponències". La primera va trac
tar sobre què és un projecte de pastoral 
a càrrec de Mn. Francesc Munar ex
posant la part teòrica i la part pràctica la 
va fer Mn. Marià Gastalver, ambdós de 
la nostra parròquia. 

Seguidament dos seglars, Joan 
Montserrat de Santanyí i Maria Antònia 
Nicolau de Porreres, membres dels seus 
corresponents consells parroquials, 
varen explicar el funcionament de dits 
Consells. Llavors Mn. Bartomeu 
Tauler, rector solidari de les paròquies 
d'Algaida, Montuïri i Porreres, va ex
posar les experiències dels consells 
parroquials que treballen en comunitat 
aquestes tres parròquies. 

Durant 10 minuts, i dins el 
mateix temple, els nombrosos assistents 
tingueren un canvi d'impressions da
munt el que s'havia dit i exposat. Hi 
hagué vàries intervencions de seglars i 
també d'algun prevere respecte a 
aquests temes que foren contestades 
pels expositors i també pel Sr. Bisbe. 

Després d'un breu descans, on es 
va servir un deliciós piscolabis al 
Claustre del Convent, es va celebrar 
l'Eucaristia, presidida pel Bisbe, acom
panyat pel Vic. Ep. de Zona i molt 
conegut per tots nosaltres, Mn. Rafel 
Umbert, i altres capellans. Aquesta 

CATEQUISTES. Una mitja de 65 per
sones han participat cada vespre al 
curset per formació de catequistes de 
l'arxiprestat. El primer vespre va ani
mar la sessió Mn. Lluc Riera; el segon 
vespre fou Mn. Llorenç Riera i el tercer 
vespre dues catequistes: Paula Garí, 
d'Inca i Puri Risco de la parròquia de 
Corpus Christi a Ciutat. 

DONANTS DE SANG. A l'Església 
parroquial el passat diumenge dia 20 
capvespre, fou massiva la presència de 
donants de sang a l'Eucaristia i a l'acte 
que es va fer a continuació. 

Eucaristia va ser molt viscuda i partici
pada per varis centenars de persones. 
Els cants varen ser acompanyats pel 
grup musical dels joves de la parròquia 
artanenca que, amb les seves veus, feren 
més festiva la celebració. L'homilia la 
va fer el Bisbe D. Teodor, i va ser un 

petit, però encoratjador resum del motiu 
perquè ens havíem reunit, donant les 
gràcies a tothom per l'esforç d'assistir i 
aguantar prop de tres hores el contacte 
amb els germans, tan necessari per 
envestir amb més coratge el curs que 
comença. 

CRISTIANISME DE TEMPORADA 

Això que llegireu ara no és ni una protesta ni una repolsa i són les dues coses 
al mateix temps. Però també és, en certa manera, demanar perdó a Déu. Vos explic 
el cas: molta gent a Artà, i principalment els joves, practicam això que diu el títol 
d'aquest article: el cristianisme de temporada. Què significa això? Doncs que en 
l'estiu hi ha joves que ens tornam ateus quan en l'hivern som tan creients com el 
qui més. Ens oblidam de pregar, de donar gràcies, de perdonar; ens deixam dur 
per la gent abans d'actuar per nosaltres mateixos; etc. Molta gent té l'excusa que 
està saturada: potser n'hi ha que estan saturats de Déu. Feliços ells: que els duri 
molt. Però no és el meu cas, ni el de molts que ho pretenen. 

No deman que em contesti ningú, ni que em diguin que tenc raó. La meva 
única intenció és treu el tema a la llum pública. 

Rafael Pérez Molina 
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N e c r o l ò g i c a 

Madò Antònia Peu, al cel sia 

El passat diumenge dia 20, a les tres de l'horabaixa, va morir 
Antònia Gili Far, Peu, a l'edat de 82 anys. 

Madò Antònia ha estat durant deu anys una gran 
col·laboradora de Bellpuig, la primera d'Artà en la secció de 
receptes culinàries. La vàrem interessar en el tema l'any 1981 
i la seva primera col·laboració va ser amb la recepta d'un 
saborós consomé a l'edició del 14 de març d'aquell any. Durant 
molts d'anys va mantenir la seva presència a les nostres 
pàgines. La seva darrera recepta la tenguérem al número 439 
del 2 7 de juliol d' enguany amb una d'especial de dinar de festes 
de Sant Salvador que va ocupar la darrera plana del número i 
de la qual sabem que va estar molt contenta. 

En vida va ser una gran professional de la cuina mallorquina. 
Ens contava que als 18 anys va anar a servir a casa del marquès 
del Palmer, a ciutat, on al cap d'un mes ja la deixaren a càrrec 
de la cuina amb un sou de 18 duros mensuals. També ens deia 
que a força de molta paciència i moltes proves va descobrir els 
secrets de la cuina i aprengué a fer els millors plats per a gent 
molt exigent i d'alta societat. 

Després de sis anys va passar a casa dels Regalats. Va estar 
quatre anys a casa de don Perico Amorós Alzina i vuit a ca don 
Toni Amorós. Després, i ja definitivament, a casa de don Lluís 
Amorós (de la costa de Can Tomàs) fins que aquest va morir. 

Des d'aquestes línies Bellpuig vol fer arribar la més sentida 
condolencia a tots els seus nebots i familiars, unint-se al dolor 
que ha causat la seva mort. 

Al cel sia. 

Després de constatar els fets el passat dimarts, el GOB denuncia 
Extraccions il·legals d'àrids a Sa Canova 

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa va 
denunciar el passat dia 2 l'extracció no autoritzada de materials de la 
platja de Sa Canova, al terme municipal d'Artà. Les denúncies han 
estat remeses a la Direcció General de Medi Ambient, a la Demar
cació de Costes de Balears i a l'Ajuntament d'Artà. 

Segons comprovacions directes de membres del GOB, una 
màquina excavadora entra des de Son Serra de Marina i circula sobre 
la platja i el sistema dunar fins a la zona on s'acumula la baleta 
(petites pedres arrodonides per l'acció erosiva de la mar). Allà 
l'acaramulla, la recull i la porta cap a l'interior de la finca, fins a un 
dels vials del que havia d'esser la urbanització Ravenna, on el 
material és carregat en camions. 

Aquesta zona, com totes les platges, pertany a la zona de domini 
públic marítimo-terrestre, iestà per tant regulada per la llei de Costes. 
L'esmentada llei prescriu que per poder extreure materials de lazona 
de domini públic és necessiten una sèrie d'autoritzacions, que en 
aquest cas no existeixen. A més a més, aquesta llei prohibeix expres
sament l'extracció de materials de les platges per a utilitzar-los a la 
construcció, com és aquest cas. 

Aquestes extraccions, realitzades just vora la mar, suposen un greu 

perill per l'equilibri de la dinàmica del transport de materials que té 
lloc entre la mar i la vorera, així com també per a les interrelacions 
entre la platja i el sistema dunar. Per tot això el GOB demana en la 
seva denúncia la paralització immediata de les extraccions i la 
sanció de les persones responsables, entre les quals pareix trobar-se 
el guarda de la finca. Per altra banda demana també la restitució del 
paisatge al seu estat original, aspecte exigit per la Llei de Costes, la 
qual preveu que hi hagi indemnitzacions cas que els danys causats 
siguin irreparables. 

Sa Canova va ser, fins a la promulgació de la Llei d'Espais 
Naturals, motiu d'una forta campanya per part dels grups ecologis
tes per aconseguir la seva protecció i evitar així la seva urbanització. 
Una vegada protegida i lliure del perill d'esser urbanitzada, sembla 
que són altres els problemes de degradació amb què s'enfronta la 
zona. 

La importància d'aquest espai natural ha estat reconeguda per 
distintes institucions, com l'ICONA, l'INESE i la Universitat i es 
troba inclosa actualment dins el Catàleg d'Espais Naturals, per la 
qual cosa el GOB demana una major vigilància per a la zona perquè 
es garantesqui la seva conservació. 

Joyería V I K Y 
RELOJERÍA * PLATERÍA 

Carrer de Ciutat, l é Tel. 83 62 63 

ARTA - (Mallorca) 
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Amb només vint anys d'edat, ja en du set de conductora 
Catalina Massanet Ginard, triomfadora amb Junita 

Jaume Morey.- Catalina Massanet 
Ginard té vint anys d 'edat , fa de 
dependenta a un supermercat d 'Ar t à 
i els caps de setmana part ic ipa en les 
carreres de cavalls conduint Jun i ta , 
la seva egua. Dia 1 2 d 'oc tubre acon
seguí , a m b u n a c a r r e r a 
extraordinàr ia , el segon lloc en el 
Gran Premi Comunitat Autònoma, a 
un pèl d 'obtenir la victòria. En set o 
vuit anys que diu que fa que mena , és 
el seu millor resultat. "Pe r a r a" , 
puntualitza tot d 'una . 

Els cavalls són una part 
importantíssimadela seva vida perquè, 
com ens dirà, "sempre hem tengut 
cavalls a ca nostra. La primera egua va 
ser n'Atenea". Ara, amb Junita, ha 
consagrat una trajectòria impres
sionant. Dona, jove, artanenca, entre els 
millors del trot mallorquí i el futur 
obert. 

Bellpuig.- Diuen que la teva com
penetració amb Junita és molt intensa. 
Com és, aquesta relació? 

Catalina Massanet Ginard.- Ara no 
és molta, entre setmana la veig molt poc 
a causa de la feina i que el dia és curt. A 
l'estiu, més, perquè hi ha més temps de 
claror. Ara només l'agaf el dia de córrer 
i és mon pare qui la cuida entre setmana. 

B.- Com és na Junita? 
CMG.- És com una altra persona, 

només li falta xerrar. L'estimam molt. 
És una corredora de fons, li van les 
carreres llargues i marxa forta tot el 
temps ja que se sap adaptar molt bé al 
ritme de la carrera. No fa fues, ni canvis 
de ritme forts. I m'hi entenc molt bé. 
Que què me diu? I no t 'ho sé explicar... 

mira, té una ciàtica i quan arriba el fred 
no pot córrer. Idò jo tot d'una li ho not, 
que no va bé, que no va bé de darrere, que 
no em respon com de costum... ho not, 
ho sé... és que la tenim de petita, ja que 
va néixer a ca nostra. És un regal que un 
oncle ens va fer a la meva germana 
Maria i a mi. 

B.- També la mena ella? 
CMG.- No, sempre l'he menada jo. 

També n 'he menats d'altres, i na Maria 
també, però des de quatre anys només la 
men jo. 

B.- Quant de temps li queda de córrer? 
CMG.- Esper que molt, si no es fa mal. 

Dsprés la volem fer criar. 
B.- Diuen que l'afició femenina a les 

carreres i a menar ha crescut molt darre
rament... 

CMG.- Sí, hi ha molta afició, però no 
som moltes les que menam. Fa poc hem 
fet un Club de Dames, que comença a 
anar bé. 

B.- Què senties dissabte a la pista 
entre catorze homes? 

CMG.- Molts de nervis. Allà no 
compta, això de ser dona, perquè 
tothom va a guanyar, sobretot si hi ha 
premis importants, com era dissabte. 

B.- Però tu tenies confiança en tu 
mateixa i en la teva egua... 

CMG.- Després del crono del diss
abte anterior creia poder-me col·locar. 
Jo no veia possibilitat de guanyar, 
perquè na Lutine és superior; però ara 
no està en la seva millor forma. L'any 
passat na Lutine va guanyar i en Lucas, 
que ha guanyat enguany, va ser segon. 
Jo estic molt satisfeta de na Junita, és la 
classificació que m'ha omplit més. Per 
ara. 

B.- Tens ambicions... 
CMG.- Sí, voldria arribar més amunt, 

per exemple guanyar aquesta carrera 
l'any que ve. 

B.- Quants de cavalls has menat en la 

A L Q U I L E R D E P E L Í C U L A S 

FAX 83 52 70 
TEL. 83 61 80 

T EE 

Telemática y Comunicación 

GRUPO TELEFÓNICA 

FAX 
TELEFONOS 
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f, 

teva vida de conductora? 
CMG.- Molts, no sé quants, però amb 

el que he passat més gust és amb na 
Junita. Amb el que menys, na Hot 
Worthy. Hi ha cavalls que només les 
menes un pic, perquè als aprenents hi ha 
gent que ens deixa el cavall per una 
carrera. Jo seré aprenent fins als 24 
anys. 

B.- Qui és el teu mestre? 
CMG.- És fàcil menar, no importa 

tenir mestre. És en ser-hi que n'has 
d'aprendre, allà en mig de la pista, a 
calcular la carrera... el secret és fixar-se 
en els detalls, en les normes... ara als 
aprenents nous els fan uns cursets, però 
quan jo vaig començar no en feien. És 
menant que he après a menar. 

B.-1 ganes de guanyar? En deus tenir, 
de ganes de guanyar... 

CMG.- Moltes, jo en tenc moltes, 
m'agrada molt guanyar, i més sí la resta 
són homes. 

Ningú no la faria tan rotunda, tan 
enèrgica, però no es pot dubtar que en un 
cos tan senzill, aparentment fràgil, hi ha 
un esperit de lluita que l'empeny. Hem 
vist el video de la carrera de dia dotze. 
La se sap en detall i ens l'ha descrita 
com si la tornàs córrer, espectadora i 
protagonista alhora. I l'analitza puntper 
punt, i explica perquè allò sí, i perquè 
allò no... s'hi aboca amb força i la viu a 
fons. D'aquí deuen néixer els seus 
triomfs. I de na Junita, com segurament 
diria la seva feliç i jove conductora. 

'f ^ 
La carrera, vista 

per la protagonista 
Parlant de la carrera de la setmana 

passada, Na Catalina Massanet ens diu 
que la corregueren a una velocitat molt 
menor que la de la setmana anterior. La 
sortida es va produir rapidíssim, però 
aviat es va passar a un ritme molt infe
rior. El bot que Junita pegà a la sortida 
na Cati no el s'esperava mai i dóna la 
culpa à una possible estirada massa 
forta de l'ehgallador. Ens va comentar 
que després del botja ho va veure difícil 
perquè na Junita és una egua d'una 
marxa seguida, sigui la que sigui, però 
que no té un canvi de ritme per trencar 
una carrera. Ens comenta textualment 
que "és una egua que arriba així com 
parteix; i això és el que la fa bona davant 
els seus contrincants". 

La idea inicial de na Cati era aguantar 
la possible "llebre" de la carrera, fins al 
final, ja fos Lutine o Helen du FortGS, 
però el bot li xapà la carrera. 

Del fet d'haver de fer tants de metres 
per remuntar el pilot diu que era l'única 
possibilitat i que si fos ara ho faria 
exactament igual. Cati un altre pic re
salta el lent ritme de la carrera i ens va 
fer observar, a través de la gravació de 
video que ens mostrà, com Junita no 
féu ni una sola corba pel cordó. 

Hípica 

Una setmana gran 

Dia 12 a Son Pardo 
Ens hem de situar a l'hipòdrom de Son 

Pardo el dissabte dia 12 d'octubre a la diada 
de "la hispanidad". El balanç per als cavalls 
d'Artà és el següent: 16 de participants amb 
3 primers llocs (Señor CM, Liebre O i 
Lucas), 3 segons llocs (Rata Zalea, 
Meravella i Junita), i 1 tercer lloc (Lírico). 
Els altres nou cavalls foren Sunita (que 
debutava, propietat d'Antoni Suñer), 
Sertorio, Rumba, Som Petit Bo, Joiell, 
Loçana, Sorteta, Panyora, i Nostro VX. 
Amb números vol dir un 43'75% de premis 
i un 56'26% de no col·locats o distanciats. 
Anem, però, al que fou en si la diada. 

A la primera prova del matí hi prengueren 
part dos poltros locals, Sunita i Sertorio. 
La primera, conduïda per Antoni Artigues, 

no va desentonar darrere el pilot. El segon, 
conduït per Damià Ginard, va ser distanciat. 

A la segona els dos participants tengueren 
desigual fortuna. Rata Zalea es col·locà en 
segon lloc, i tot i que en el remat no pogué 
superar la ciutadana Reina Dablun, l'egua 
del Bar Talaiot, conduïda per Joan Antoni 
Riera, va abaixar el seu rècord en prop de 
tres segons i el situà a l'29"6. L'altra 
participant, Rumba, es retirava abans 
d'acabar la carrera per diversos problemes. 

A la tercera carrera de poltres hi debutava 
com a artanenc Senyor CM, ja que va ésser 
comprat la setmana abans de la diada pels 
germans Fuster Servera. Senyor CM és fill 
del que fou semental de l'estat Jhave i 
Boulaines II; Senyor CM guanyà la carrera 
fàcilment a 1 '30 conduït per Bartomeu 
Estelrich; també en aquesta carrera hi va 
córrer Son Petit Bo, cinquè a l'arribada. 

A la quarta carrera hi va prendre part 
Liebre O que conduïda per Joan Antoni 

Riera va guanyar la carrera fàcilment a 
l'24'5. 

Ja a la sessió de l'horabaixa a la tercera 
carrera hi va prendre part l'egua de la 
quadra de Bartomeu Gili, Meravella, i es va 
classificar en segon lloc a l'25'3 conduïda 
per Llorenç Gili. 

A la cinquena carrera, i dins la IV catego
ria, hi participaren Loçana i Joiell conduïts 
per pare i fill respectivament (LI. Gili i B. 
Gili), que no es classificaren. 

Ja passant a una de les especials del 
capvespre reservada a poltres de dos anys i 
amb 200.000 pessetes en premis hi partici
pava la poltra de Na Borrassà, Sorteta, que 
va sortir a defensar el 1 er. lloc aconseguit un 
any abans pel seu company de quadra 
Riggy. La carrera es va realitzar molt ràpida 
ja que la guanyadora Soraya Blay va rodar 
a 1 '23'6 mentres que un any abans tan sols 
anaren a l'29. Sorteta no es va classificar. 
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solitari i guanyar fàcilment la carrera. 
A la cinquena hi havia el veterà Casta

nyer en dansa i que aconseguí un segon lloc 
amb una ajustadíssima arribada amb la 
manacorina Naveta. Tots dos registraren el 
mateix temps de 1*26*1. Castanyer fou 
conduït per Biel Pascual. 

I passem ja a la darrera del capvespre, on 
hi havia 7 artanencs de 10 participants. 
Guanyà la carrera al remat i fàcilment el 
cavall d'en Biel Pascual Lindomundo a 
1*27*1, conduït pel mestre B. Estelrich. 
Joly Grandchamp, conduïda pel seu 
propietari Miquel Sard, fou quart a 
l'arribada. Morellet fou distanciat a la dar
rera recta després d'anar al cap del pilot 
durant gran part del recorregut. Liduvina 
VX no es va classificar. 

I aquesta tancava un capvespre brillant 
per les nostres bísties. 

Notícies: 
Ens ha arribat a les orelles que la 

Cooperativa d'Artà ha muntat una 
estrucadora de gra per satisfer la de
manda de diferents cavallistes, així c o m 
un racó dedicat a medicaments de tot 
tipus (des de liniments fins a vitamines) 
tot dedicat als cavalls. Des d'aquí ens 
alegram profundament de la notícia. 

L'estel·lar 
I passam ja al que va ésser el Gran Premi 

Comunitat Autònoma. La carrera comptava 
amb 15 participants dels quals es podrien 
destacar exemplars de la categoria de 
Lutine ( l '19'9) , Jerkins Mora (1*19*9), 
Huracán Quito que tots sabem com és i qui 
és, Helen du Fort GS, Juddy, o el gabellí 
Hivern. La sortida es va produir a les 19:25 
i es jugaven 550.000 pessetes en premis. 
Tots els participants estava a punt darrere 
l'autostart i després de la baixada de 
senyera que indicava l'inici de carrera 
Helen du Fort GS es col·locava al front del 
pilot. Els artanencs, dins el que cap, partiren 
tots bé (Nostro UX, Panyora, Lírico i 
Lucas) llevat de Junita que va sofrir una 
desmuntada que la desplaçava a la cova del 
pilot que feia el recorregut molt lent. Als 
1.200 mestres es produeix un fet clau: per 
l'exterior de la pista atacava en Julià Arnau 
conduint en Nostro VX, fet que trencà la 
tònica lenta de la carrera que passà a ésser 
ràpida, tothom atacà així com pogué i es 
defensà. Junita ja ha escalat posicions i es 
troba darrere Nostro VX. Panyora segueix 
per darrere mentres que Lucas i Lírico es 
troben a l'interior del pilot amb la difícil 
papereta de poder sortir d'allà dins. Els dos 
màxims favorits segons la premsa, 
Huracán Quito i Lutine, es troben amb la 
mateixa situació que Lucas i Lírico. Helen 
du Fort GS segueix controlant (amb més 
dificultats) el pilot. Arribam ja a la darrera 
recta, després d'una rapidíssima corba, on 
tots cercaren un foradet per poder passar el 
cap del seu cavall i fer lloc pel seu sulky. El 
pilot pareix una guarda d'ovelles arremoli-
nades en un colorit impressionant. Tota la 
tribuna està dreta. Nostro UX sofreix una 
desmuntada i per això és distanciat. Junita 
ve per defora com una màquina, i Lucas i 
Lírico travessen la xarxa del pilot pel contra 
de la pista. Són tots tres a davant, el de Sa 
Calobra, el de Sa Corbaia i la de Na Carona. 
Qui guanyarà? Els darrers 10 metres són 
d'infart, gent dreta pegant crits, estrenyent 
els punys i fent potadetes. Dins la pista els 
jockeys intenten forçar un poc més i Lucas 
travessa la línia d'arribada amb el cap 
davant Junita, i aquesta féu altre tant a 
Lírico. El quart lloc fou per l'egua de Santa 
Margalida, Maraville Mare. 

ler.- Lucas - Joan Riera Juan 
- 1*22*8 

2on.- Junita - Caty Massanet (a) 
- l ' 2 2 ' 9 

3er.- Lírico - Joan Antoni Riera 
-1*23 

4rt.- Maravilla Mare - Bmé Llobet 
(a) - l ' 23 ' l 

La carrera fou una sorpresa no només pel 
ler. lloc de Lucas al qual la premsa només 
el comptava per col·locar-se, sinó pel 3er. 
lloc de Lírico i el 4rt. de Mera villa Mare 
que ningú o molts pocs els feien per estar 

classificats. 
Tots compliren i els tres primers foren 3 

cavalls que es troben dins el nostre poble, 
Artà. 

També podem comentar que l'altra car
rera especial, Gran Premi Illes Balears, amb 
200.000 pessetes en premis per a cavalls im
portats fou guanyada pel cavall Sous Pre-
fect conduït per Antoni Solivelles a l '20 
seguit del ciutadà Oscar du Venet a 1 '20' 1 
i de l'eivissenc Quenado a l '20'3. 

Manacor, dia 13 
Passem ja el que foren les carreres a 

Manacor el diumenge dia 13, en què es 
produïren uns resultats d'autèntic èxit per 
als cavalls artanencs. En total foren 12 els 
desplaçats fins a Manacor, amb 4 primers 
llocs, 1 segon lloc, 1 tercer lloc i 1 quart lloc. 
Això situa l'èxit molt prop d'ún 60%, xifra 
realment bona, i un 33,3 % sobre la victòria, 
que encara és millor. 

A la primera del capvespre (cal assenyalar 
que era el ler. dia de carreres de capvespre), 
es trobaren i Royal Prince' i Rumba, el 
primer no va entrar classificat, la segona va 
guanyar fàcilment conduïda per Joan An
toni Riera. 

A la segona carrera entre nou participants 
n'hi havia tres d'artanencs, N'Arta, Rata 
Zalea i Neliduccia VX. Mentres la l l no 
entrava amb els primers, Rata Zalea millo
rava el 2on. lloc d'un dia abans a Son Pardo, 
aconseguint una còmoda victòriaa les mans 
del mateix Joan Antoni Riera a 1 '30.A la 
mateixa carrera Neliduccia VX fou tercera 
a l ' 3 2 ' 9 . 

A la tercera Maltemps VX fou distanciat 
i era conduït per Pere Miquel Vaquer 
(Raiet). 

La quarta fou una autèntica exhibició de 
velocitat i força de Tornade Of France 
conduïda per Joan Josep Cladera a 1*21*9. 
Tot ho féu en mitja volta ja que a falta de 600 
metres anava darrere i a la recta d'enfront va 
avançar tot el pilot per entrar a la meta en 

FUTBOL BASE 

JUVENILS: 
Santanyí, 2 - Artà, 2 (Serra i Mas

caró) 
CADETS: 

B. Ramon Llull, 4 - Avance, 0 
Avance - At. Alaró (Suspès a causa de 

la pluja) 
BENJAMINS: 

Avance, 1 - Ses Salines, 0 (Andreu) 
Montulri, 2 - Avance, 3 (Pifieiro 2, 

Grillo) 
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BÀSQUET FEMENÍ 

20.10.91. 
EL DORADO ARTA - 4 4 
J O V E N T U T MARIANA - 62 
27.10.91. 
L L U C M A J O R - 32 
E L DORADO ARTA - 5 8 

Bon començament de lliga malgrat es perdés el primer partit. 
Si bé físicament l'equip no està al cent per cent, se'l veu amb 
ganes de fer un bon paper tal com feren l'any passat. En el 
pròxim número informarem de les noves incorporacions a 
l'equip i dels objectius que s'han marcat per enguany. 

SÈNIOR MASCULÍ 

SA POBLA 88 
SANIMETAL 60 

SANIMETAL 57 
ESCOLAR 71 

SANT GOTLEU 46 
SANIMETAL 64 

Un any més ja ha tornat començar la competició. Destacar que 
aquest any l'equip presenta moltes novetats de les quals infor
marem en propers números. 

En els dos primers partits les coses no sortiren massa bé. A Sa 
Pobla 1' equip local no donà cap opció ja que va ser superior des 
de l'inici. 

Davant l'Escolar l'equip ja va poder oferir una millor imatge 
i, si bé també es va perdre, hi va haver una major resistència. 

Diumenge passat en el tercer partit de la temporada, disputat 
a Son Gotleu, es va obtenir la primera victòria. L'equip va dur 
el ritme en tot el partit i s'han de destacar les vuit canastres 
triples aconseguides (6 en Gili i 2 en Vaquer I). 

Esperem que la línia de victòries continuï demà diumenge 
davant el Molinar, en partit que es disputarà a la pista del 
Col·legi Públic de Na Caragol a causa de les obres al poliespor
tiu municipal. 

Joan Gayà en el Campionat d'Espanya 
En Joan ens va oferir una 

de les partides jugades al 
campionat. Si us animau a 
reproduir-la al tauler fixau-
vos en la jugada 16, un 
preciós sacrifici posicional 
de torre per dos peons, que 
deixa el negre fet pols. 
L-Cf3 Cf6;2.-c4 d6;3.-d4 
Cbd7;4.-Cc3e5;5.-g3 Ae7; 
6.- Ag2 O-O; 7.- 0 - 0 c6; 8.- Dc2 Dc7; 9.- Td 1 Td8; 10.- d5 
Cb6?!; 11.- dxc bxc 12.- Cg5! h6 (Si 12... Cxc4? 13.- b3 Cb6 
14.- Cb5 amb avantatge per a. les blanques. Si 12.-... Cxe4 
13.-Cxe4 f5 14.- Cxd6 amb avantatge per a les blanques i si 
12.-...Cxc413.-Cxf6+Axf6 14.-b3Cf6 15.- Cb5 i avantatge 
decisiu de les blanques); 13.-Cge4 d5; 14.-Cxf6+ Axf6; 15.-
c5! Cd7 (Si 15.- cxd cxd 16.- Axd Cxd 17.- Txd Ab7 amb 
contrajoc); 16.-Txd5ücxd; 17.-Cxd5 Db8 (Si 17.-...Dxc5 
18.- Cxf6+ gxf 19.- Dxc5 Cxc5 20.- Aa8 Aa6 21. - Af3 amb 
avantatge decisiu de les blanques. Si 17.-...Dd8.- 18.-c6Cb6 
19.- c7 Dd6 20.- cxb6 Dxb6 21 . - Axa8 amb avantatge decisiu 
de les blanques); 18.- c6 Dd6; 19.- cxd Axd; 20.- Dc7! Dxc7; 
21.-Cxc7 Tab8; 22.-Cxe8 Axe8 Al final de tot la combinació 
s'ha saldat amb peó de més i majoria de peons al flanc de 
dama, la resta és qüestió de tècnica.; 23.- b3 Ab5; 24.- Ae3 
a6; 25.-Rfl Ae7; 26.- Ae4 Td8; 27.- a4 Ad7; 28.- Ad3 Ta3; 
29.- Aa6 Txb3; 30.- Ad3 Ta3; 31 . - Txa3 Axa3; 32.- a5 Ac6; 
33.- Aa6? Rf8 (33.- f3! donava avantatge decisiu seguit de 
Ae4);34.-Ac8 Re8;35.-Ab6 Ad6;36.-f3 g6;37.-e4 f5?!; 
38.-exfgxf; 39.- Axf Axf; 40.-Rf2 Ab7; 41.-Re3 Ae7; 42.-
Ad3 Ag5+; 43.- Re2 Rd7; 44.- Ae3! Rc7; 45.- Axg5 hxg; 

46.- Re3 Ad5; 47.- Ae4 Ac4?; 48.- Rf3 Ae6; 49.- Ad3! 
(posició de zuwsvang); 50.- . . . Ad5+; 51 . - Rg4 Es reten. 

Notícia 
Un grup d'aficionats als escacs està formant un club a Artà, ja hi ha més de 20 apuntats i els propers dies 

es tornarà a convocar la gent interessada per començar a fer la tramitació, decidir el local i preparar les activitats 
per l'any que ve. Si qualcú vol informar-se o apuntar-s'hi pot dirigir-se a Joan Llabata o a Julen Adrián. 

B A R - R E S T A U R A N T E 

BAR - RESTAURANTE 

ES PINS 

Cl. Ciutat, 49 Tel 83 64 61 

patrocina 
TROFEU A L'ESPORTIVITTAT DEL 

Especialidad C. D., ARTA 
Cocina KLliga de 1- Regional, temporada 1991-92 

M /7 Classificació: 
allorqmna Bartomeu Cursach... 21 punts 

Bartomeu Quetglas.. 15 punts 
07570 Artà P e r e Domenge 6 punts 

Miquel Planisi 6 punts 
FJ.Remacho 4 punts 
Joan Martí 3 punts 
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Futbol 
CONSELL, 3 
ARTA, 0 

La primera part podem dir que fou prou 
bona per a l'equip artanenc. En els primers 
minuts, l'Artà s'avançà en el marcador amb 
una treta de còrner mitjançant en Piris i que 
en Ginard II rematà molt bé i introduí la 
pilota dins la xerxa. Però vat aquí que 
l'àrbitre de l'encontre anul·là el gol, i tots 
els jugadors, tant locals com visitants, 
quedaren una' mica sorpresos perquè 
ningún no sabia el motiu pel qual no volgué 
donar com a bona la jugada. 

Però el joc continuaria i l'Artà no 
baixaria el seu ritme. Tengueren prou opor
tunitats de gol però malauradament sense 
sort. 

Fou en el minut deu quan l'equip local 
obria el marcador al seu favor amb una 
jugada desgraciada de l'equip artanenc. Un 
fortíssim xut del davanter local que el por
ter artanenc tengué prou feines per aturar la 
pilota, que se li escapà de les mans, cosa que 
els locals sapigueren aprofitar aquesta er
rada per marcar d'aquesta manera el primer 
gol del partit. 

L'Artà seguia amb insistència de cara a 
la porteria contrària creant molt de perill i 
amb clares oportunitats de gol. 

El segon temps canviaria una mica la 
tònica del partit. L'equip local dominaria 
de cada vegada més i imposaria el seu joc 
dins el terreny. Joc que el justifica com a 
segon classificat de la taula. 

Fruit d'aquest domini, en el minut vint, 
arribaria el segon gol del partit. 

En el minut quaranta, l'àrbitre donà per 
bona la jugada que suposava el tercer gol de 
l'equip local, quan aquesta venia d'un clar 
fora de joc. De res serviren les protestes 
dels jugadors artanencs. 

En resum, partit on s'hagués pogut dur 
un resultat positiu si l'Artà hagués tengut la 
sort de cara i si l'àrbitre no hagués influït en 
algunes jugades claus. 

ARTA, 1 
CIDE, 0 

Bon partit jugat a Ses Pesqueres entre 
l'Artà i el Cide. 

L'equip artanenc realitzà un bon joc i 
creà jugades de perill encara que aquestes 
no es culminaven amb encert. 

Fou en el minut trenta-cinc de la primera 
part quan el debutant Toni Nadal marcaria 
l'únic gol del partit, acabant aquesta 
primera part amb aquest resultat. 

La segona part seguiria amb la mateixa 
tònica. L'equip artanenc creava jugades 
amb molt de perill per veure augmentada la 
seva diferència, cosa que no fou possible. 

Per altra part, el Cide també intentava 
empatar el partit, cosa que hagués pogut fer 
si no hagués estat per la bona actuació del 
porter local Martí, que fou el més destacat 
de l'encontre. 

A partir del minut trenta d'aquesta se
gona part, l'Artà jugava amb deu jugadors 
per expulsió d'en Toni Nadal per doble 
amonestació. 

A causa de la inferioritat numèrica dels 
locals, el Cide mostraria un joc tècnicament 
bo de cara a poder empatar el partit, però el 
travasser impedí que el Cide marcas el seu 
gol. 

Acabaria el partit amb el resultat de un 
gol a zero. 

L'equip artanenc es troba en aquests 
moments en la novena posició de la classi
ficació amb cap positiu ni negatiu, a sis 
punts del líder At. Rafal, i a set del cuer 
Petra. Contra aquest equip demà diumenge 
l'Artà intentarà sumar positius ja que el 
visitarà. Sens dubte pot ésser una gran 
oportunitat de portar els dos punts a casa. 

Vet aquí les forces del futbol artanenc. Directius del C.D.Artà i els directius 
del C.D.Avanee en un sopar de caragols -25 quilos- fet a S'Almudaina. 

El cuinat fou a càrrec de la sogra d'en Ramon i el bon servei de taula fou d'en 
Tomeu Nicolau. 

Va ser un sopar de germanor i de bones relacions entre els dos clubs. La prova 
és evident. Per a molts d'anys. 

E I S CAFE 

CASA CRISTÓBAL 1 

PLAYA DE CANYAMEL 

PIZZERIA-RESTAURANTE 
EL MESON 

patrocina 

TROFEU AL MAXIM GOLEJADOR DEL 
C. D. ARTA 

Lliga de l- Regional, temporada 1991-92 

Gasificació: 
Sebastià Ginard. 2 gols Damià Serra.. 1 gol 
Bartomeu Ginard 2 gols Antoni Nadal 1 gol 
Miquel Planisi 1 gol 

Tancam dia 3 de novembre 
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Recepta de... Joan Alzamora Rosselló 

Forts a la neu 
S'han de fer nets els forts i tallar-los a 

trossets llargs. Afegir-hi un poc de 
prebe bo, sal i unes gotes de llimona. 
Seguidament posar els forts dins una 
pella amb oli i fregir-los (la pella ta
pada). Una vegada cuits, es treuen. Dins 
un plat s'hi posen un o dos vermells d'ou 
ben mesclats i es mullen els trossets dels 
forts per tornar-los a fregir igual com si 
volguéssim fer calamars a la romana. 

Una recepta curta i senzilla per a un 
bon plat. Bon profit. 

Es racó 
Una suggerència a l'hora de fer un 

passeig. Carrer Batlessa avall, cap al 
carrer Major, darrera casa a l'esquerra. 
Fa cantonada. Hi veureu aquest indret. 
La foto mostra alguns detalls del que hi 
trobareu: línies que no sempre són 
paral·leles, una estranya canal bifur
cada, joc d'ombres que crea noves 
línies... alguns aspectes; però hi falta el 
principal. Si en passau un capvespre de 
sol, quan comença a davallar per 
pondre's, hi trobareu també el color que 
no mostra la fotografia. La llum crepus
cular, el blanc de la façana, les clapes 
d'humitat, el colors de la porta, el groc 
del dintell... fins i tot el color de l'asfalt 
hi diu. Una minúcia, però agradable de 
trobar. Recordau-ho: capvespre as
solellat. El fotògraf girava l'esquena al 
sol que ja queia 

ENDEVINETA 
de Pere Xim 

Solució a la darrera publicada: 

La carretera d'Alcúdia 

Les ha sortida elegant 
l'han sabuda situar 
està de Ponent a Llevant 
la fan neta cada instant. 
El qui vol hi pot anar 
és molt poc lo de pagar 
ella sempre està brillant. 

(solució al proper número) 

VIRIS 8< ESTELRICH 

TORNAREM EL DIA 9/XI 




