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Dia Wde juny els arianyers baixà-
rem a les escoles a votar, a triareis qui
creim més capaços per fer anar enda-
vant al poble, per f er funcionar l'Ajun-
tament, el Parlament Balear i el Parla-
ment Europeu.

És de resenyar l'alt índex d e par-
ticipació que hi hagué, un .87£6 7,.
Damunt un cens de 756, en votaren
665.

Els resultats foren els següents:

AJUNTAMENT
AIDA Agrupació Independent

Democràtica d'Ariany..... 480
AP - Alianza Popular 183
Nuls ._._2_

~665

ARIANY VA TRIAR
PARLAMENT BALEAR

UM - Unió Mallorquina 312
AP - Alianza Popular 242
PS O E -Partido Socialista

Obrero Español 41
CDS - Centro Democrático

Sòcia/ 37
PS M - Partit Socialista de

Mallorca 13
P DP - Partido Demócrata

Popular t. 7
VIA - Vida i Autonomia 4
IU - Izquierda Unida 2
Blancs 1
Nuls.. . 4

663

PARLAMENT EUROPEU
Alianza Popular. 314
Centro Democrático y Social.. .. 167
Unió Mallorquina 78
Partido Socialista Obrero '

Español 64
Acción Social 16
PSM - Esquerra Nacionalista 9
Coalición Social Demòcrata 2
Herri Batasuna 2
Coalición Izquierda Unida /
Frente Nacional 7
Partido Demócrata Popular /
Unió Valenciana /
Los Verdes /
Asamblea Nacional de

estudiantes de medicina
y asociados. /

Blancs 5
Nuls L2_

~665



ESCOLA

FI DE CURS I CAMPAMENT

Ens ha arribat el fi de curs
quasi sense adonar-nos, havent
programat per aquest fi de curs
unes activitats com a darrer con-
tacte conjunt: El campament.

Enguany hem anat a la Colò-
nia de Sant Pere, entre els dies 25
i 29 de Juny. Ho hem fet amb
uns objectius prioritaris:

1.- Potenciar l'amistat a tra-
vés de la convivència amb els
companys coneguts.

2.- Activar la comunicació
amb altres grups que conviuran
amb nosaltres.

3.- Adaptar-se davant situa-
cions alienes a la família, escola i
comunitat habitual.

4.- Perfeccionar els hàbits
socials en una situació estranya a
la vida diària dels components.

5.- Reforçar el sentit de la
responsabilitat en cada un i en-
front dels companys.

6.- Fomentar el treball en
equip.

7.- Potenciar el contacte amb
la natura i col·laborar en la seva
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conservació.
8.- Conèixer i acceptar Ics

normes.
9.- Refermar els hàbits i cura

d'higiene personal. Neteja del
cos, mudar-se de roba, l'adés de
1 ' habitació. "Cada cosa al seu lloc
i un lloc per cada cosa".

10.- Analitzar el comporta-
ment humà dels alumnes en una
situació aliena a la dinàmica esco-
lar habitual.

Per complir aquests objectius
s'han programat unes activitats
a l'aire lliure i en contacte amb
la natura, murals realitzats amb
recollida de materials propis de
l'entorn. Representació de dues
obres de teatre. Jocs a l'aire
lliure.

Hem intentat, que aquest
campament no sols fos un temps
de descans i recreació sinó, que
aquests cinc dies fossin també
cinc dies de formació. Una for-
mació duita a terme durant tot el
curs, esperant que no es trenqui
aquests mesos d ' estiu.
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NOTÍCIA
' La notícia del mes ha estat

les eleccions del dia 10 de juny,

( un dimecres solcat, amb una
mica de brusca al migdia que

• refrescà una mica l'ambient, i
/ molta tranquil·litat, sobretot si
1 comparàvem amb dies passats:
ï mítings, visites, telefonades, i

J papers a rompre pels nostres
carrers.

•

! PERSONATGE
) I el personatge del mes 1 ' adju-
• dicam a N'Antoni Pascual Ribot,

J Antoni Batle entre nosaltres, per
la seva reelecció com a cap de

• l'Ajuntament d'Ariany pels

> propers 4 anys.
Enhorabona

•

U



ARIANY EN ELECCIONS
"L'ELECCIÓ DELS MEMBRES

DE L'AJUNTAMENT
D'ARIANY"

El nombre de regidors d'un ajun-
tament ve determinat pel nombre
d'habitants del municipi, així Ariany
està comprès entre els 250 i 1000 habi-
tants i li correspon 7 regidors.

Una vegada feta la votació i el
recompte públic dels vots, es proce-
deix a l'atribució dels llocs de regidors
a cada partit polític o candidatura pre-
sentada segons la "Llei d'Hont".

En cas de què hi hagués qualque
candidatura que no hagués obtingut un
mínim d 'un 5 */, del total dels vots
emesos seria eliminada.

Aquest no ha estat el cas
d'Ariany, i així tenim 2 candidatures
amb vots suficients i un nombre de 7
regidors per elegir.

Anirem dividint els vots obtinguts
per cada candidatura per 1,2,3, etc.
fins a 7.

Candidatura

N° VOTS

Regidors

a

Elegir

1

2

3

4

5

6

7

AIDA '

480

(^480)

<s>
(m)

(3>
(S)

80

69

AP

183

<&
(S.

61

46

37

31

26
De les xifres obtingudes s ' agafen

les més grosses i la candidatura a la que
pertanyen, així en tenim 5 d ' AÍDA i 2
d'AP

El dia vigèssim posterior a les elec-
cions es constitueix la corporació mu-
nicipal i en la mateixa sessió es proce-
deix a l'elecció del batle, essent can-
didats els qui encapçalen les llistes:
Antoni Pascual i Margalida Rosselló, és
a dir el batle es triat pels regidors elegits
pel poble.

Els 7 membres que formaran l'A-
juntament d'Ariany els propers 4 anys
són els següents:

- Antoni Pascual Ribot
- Pere Ribot Vanrell
- Maria Mestre Ribot
- Joan Ferrer Ramis
- Antoni Sansó Mestre
- Margalida Rosselló Comila

Cori Obrador Ribot

s «»»«-í

ARIANY, TASCA DE TOTS

Hem passat unes altres eleccions,
hem sentit promeses, que després no es
compliran, hem escoltat projectes, que
després no es duran a terme perquè
cauran dins el sac de l'oblit, hem vist
baralles dialèctiques de ¿persones? que
en lloc de tais, pareixien feres engabia-
des repartint bramuls, insults i incohe-
rències, hem vist, com les parets han
quedat brutes de cartells amb uns som-
riures fabos acompanyats d 'una cara
-poc importa quina i de quin partit,
pot ésser, tanmateix, a les properes
hauran canviat d'ideologia i vindran
baix altres representacions-... etc.

Sembla que estam a un circ, i nos-
altres, impassius, escoltam tot el que
ens diuen, veim tot el que fan, i alguns,
els més innocents, encara crèim que
estan "preparant els fonaments del
futur" o es recolzen en "les coses ben
fetes", mentrestant, es gasten prop de
dotze mil milions de pessetes, per fer-
nos creure el que ells mateixos no
creuen, i hi ha gent que es mor de fam
al carrer, o estan tancant fàbriques i
empreses degut a les dificultats econò-
miques que està passant el país. País!!

I tanmateix, perquè? Crec molt
poc en les ideologies polítiques. Més
ben dit, crec en les ideologies, en qui
no crec, és en el seus representants, ja
que difícilment es defineixen i volen
fer-nos definir a nosaltres, però... pitjor

estàvem abans.
A Ariany, hem votat pel Parlament

Europeu, per la Comunitat Autònoma
i per l'Ajuntament. A dir veritat, el
poble ha respost en un tant per cent
molt elevat, es pot dir que tot Ariany
va anar a votar i les conclusions, res-
pecte a les dues primeres, són o bé que
volíem tenir contents a tots, o que
s'ha votat als més coneguts, Fraga i
Alberti, o que hem passat un poc i que
el que realment ens importava eren les
municipals.

Pel que respecte a aquestes, es
presentaren dues llistes, una recolzada
per AP i una altra, independent amb el
batle passat encapçalant-la. El resultat,
ha estat clar i rotund, la candidatura
d'AP tindrà dos regidors, i la candida-
tura Independent cinc, el batle entre
ells que tornarà ésser En Toni Ribot
Pascual, la qual cosa, suposa una con-
tinuïtat en la política duita a terme els
darrers anys.

Bé idò! Ara ja hem acabat! Ara ja
tenim Ajuntament. I a partir d'ara,
què? A partir d'ara, hem de pensar
que Ariany, és tasca de tots, no sola-
ment dels set que hem triat perquè ens
representin. És veritat, que ells es pre-
sentaren perquè pensaven que podien
desenvolupar uns projectes, i que nos-
altres, els hem votat perquè confiam i
creim en eus, però no els podem deixar



abandonats. Si és precís, s'ha de donar
una mà, si tenim idees, les hem d'ex-
posar als regidors corresponents i si
tenim solucions, les hem de plantejar
per després, ajudar a dur-les a terme.
Per altra part, hem d'oblidar que hi ha
hagut guanyadors i perdedors, tots
hem de fer una pinya per fer anar
Ariany endavant i mai pensar que "Això
és bo, però com que ho ha proposat un
que no és dels meus li he de fer la pu-
nyeta i diré que no".

La única manera de fer camí, és
caminant, sempre cap endavant, però
sense oblidar tot el que ens pugui ser-
vir d'etapes anteriors. Tots som aria-
nyers i per tant,'el que ens ha d'impor-
tar, és que Ariany vagi endavant. Hem
d'exigir, però, també hem d'oferir, i
pensant que hi ha moltes coses a fer i
no esperem que venguin els de les cares
somrients dels cartells a resoldre els
nostres assumptes, preocupacions i
problemes, si no ho feim nosaltres,
difícilment ho arreglaran els demés.

Hi ha molta feina a fer, Ariany és
tasca de tots, no d 'uns pocs, i si
volem..., en sabem.

Biel Tovell

ARIANY EN ELECCIONS

Ja han passat quatre anys d aquella
vegada que vàrem votar "i balle pel
nostre poble d'Ariany. Fa quatre anys
que aquí a Ariany es varen presentar
tres llistes, tres candidatures per acce-
dir al lloc de batle, recordem que varen
ésser una candidatura d ' AP encapçala-
da per En Gori Obrador Ribot, una
altra d 'UM que el seu cap era en Joan
Curient Cànaves i l 'a l t ra fou una can-
didatura independent que es presenta-
va amb el nom de APA (Agrupació
Progresista d ' Ariany) i el cap de llista
era en Toni Pascual Ribot; els resultats
d'aquelles eleccions no varen ser gens
sorprenents, els guanyadors amb majo-
ria absoluta varen ser els independents
i el nostre batle va seguir essent en
Toni Pascual. Ara aquest mes de Juny i
més concretament el dia 10 haguérem
de tomar depositar el nostre vot dins
les urnes, va ser en el mes de Maig
quan es va aixecar la veda i tots els
polítics varen començar a anar a caçar
el nostre vot, els primers en posar els
filats dins el nostre poble varen sereis
d ' AP que tenien una candidatura dins
Ariany, llavors varen venir tots prepa-
rats els del PSOE que amb el seu lema
'per Ics coses ben fetes" no varen

donar autenticidat a aquesta frase tan
tan ben feta, ja que el seu mitin havia
de començar a les 9,30 i varen ser més
de les 10, però això és una cosa normal
perquè ja d ¡ven "que els importants es
fan esperar" i ara per ara són ells que
ens comanden; un parell de dies des-
prés es va fer la presentació de la can-
didatura independentd 'Ariany (AIDA)
i l 'endemà va tenir lloc el mitin de la
llista d'AP.

Enguany les candidatures que es
varen presentar al nostre poble varen
ser dues, una menys que l'altra vega-
da, i varen ser les següents: una d 'AP
i una candidatura independent que es
presentava amb el nom d 'Al D A (Agru-
pació Independent Democràtica d 'A-
riany). La candidatura d 'AP estava
encapçalada per una dona, na Margali-
da Rosselló Comila i la independent
hi estava per En Toni Pascual Ribot.

El fet més destacable d'aquestes
eleccions dins el nostre poble va seria
gran participació femenina que hi va
haver ja que de dues candidatures, eren
tres les dones que s 'h i presentaven una
de les quals per bailesa, això és un fet
de valentia el que varen fer aquestes
tres al Jotes, ja que també elles formen
part del nostre poble, les dones que se
presentaven eren Na- Margalida Rosse

Ilo Comila natural de Campos, que es
presentava al front de la llista d 'AP,
ella volia ser bailesa però els arianyers
no ho varen veure així. Les altres dues
varen estar dins la llista independent i
eren Na Maria Mestre Ribot, natural
d 'Ariany i Na Catalina Pont Jul ià ,
també arianyera, a totes tres les vul l
donar l 'enhorabona al marge dels re-
sultats obtinguts per la valentia que
han tingut de presentar-se a unes elec-
cions.

Els resultats d'aquestes eleccions
tampoc han estat gens sorprenents
encara que sí curiosos ja que de les tres
dones que s'hi presentaren dues for-
men part del nostre ajuntament i
tenim com a batle a En Toni Pascual,
recordem que la llista independent va
tenir vots més que suficients per poder
entrar dins el Consistori a quatre con-
cejals i en es batle, i la d 'AP tan sols
en va poder entrar dos. Per acabar vull
donar l'enhorabona a En Toni i un
consell a Na Margalida, que si en
tornar Don Gabriel Cañellas vos dóna
clavells en lloc de repartir-los per les
cases o donar-los a s'apotecariaen
faceu un bon ram, per duNo a Santa
Rita que és la advocada dels impossi-
bles

laume Taberner i Riboi



Ja han passat les eleccions. S'han
acabat els discursos, les promeses i ser-
mons. Ara és hora de realitats i de
posar en fets el que abans es digué en
paraules. Com és clar i natural cadascú
de nosaltres tindrà les seves opinions
després de conèixer els resultats i això
és una de les grandeses de la democrà-
cia: cadascú poder-hi dir la seva.

No vull entrar en consideracions
polítiques ni tampoc no vull anar a
cercar raons ni conseqüències dels
resultats que es produïren dia 10 de
juny pel que fa a l'Ajuntament. Crec
que tots estam d ' acord que és ben just
i necessari donar l'enhorabona al grup
guanyador i al seu cap, Toni Pascual,
per la gran victòria aconseguida, i
demanar al grup perdedor el mateix
esforç i voluntat que si haguésguanyat.
Anar a cercar ara de qui provenen els
vots que cada grup aconseguí, saber si
gairebé la totalitat de persones que
viven fora poble i voten a Ariany es
decidiren per la candidatura guanyado-
ra, augmentant així bastant el seu
nombre de vots, i altres raonaments
d ' aquests tipus no són sinó excuses de
perdedor. El que és cert i segur és que
el números són clars: quasi 500 per
menys de 200. Enhorabona, doncs, i
que sigui pel bé del poble.

Així i tot hi ha un tema trist, molt
trist però que no per això vull deixar

SA VERGONYA D'ES POBLE
de tractar, i ja m'he referit a ell altres
vegades i per altres motius: hi ha gent
que no està preparada per viure en
democràcia i que, tal volta per falta
de costum, encara no ha entès que les
eleccions són lliures, això vol dir que
no hi pot haver cap tipus de pressió a
les persones que van a votar, i que,
encara que és un deure de tot ciutadà,
no es pot obligar ningú a votar i molt
menys dur-li a la força.

Encara que no paresqui molt ètic,
no podem saber mai si tots aquefls
que anaren a votar acompanyats en
cotxes ho feien pressionais o, per con-
tra, hi anaven ben lliurement.

Ara bé, prometre comprar un
parell d'espardenyes, oferir-li anar de
passeig, convidar-lo a sopar i altres fets
com aquests, tot a canvi del seu vot és
intolerable. No es pot pressionar així
una persona desvalguda.

També és de jutjat de guàrdia que
vagin a intentar pressionar una persona
per anar a votar... fins a quatre vegades
durant la jornada i diferentes persones.
Però encara hi ha més: m ' ha arribat a
les orelles, per fonts no lligades a cap
llista i totalment dignes de crèdit, la
denúncia feta per una persona major a
qui feren votar en contra de la seva
voluntat, la candidatura que no volia.
Això ja no és de jutjat de guàrdia, això
és per tancar dins sa presó la persona

que s'aprofita així d 'un impossibili-
tat.

Segur que com aqueix hi ha més
casos, que no anomenaré i que no es
podran denunciar perquè sempre seria
la paraula d 'un contra la de l'altre.

No importa quin grup ho ha fet i
quin ho ha deixat de fer ni si ho han
emprat tots dos. Ara bé, les persones
que ho han fet, i elles es senten al.ludi-
des, han de fugir d'Ariany. Aquí no hi
caben "poques vergonyes" NO en
volem cap. No hi cap la gent fanàtica
i sense escrúpols, no hi caben els que
no volen respectar les regles. Tots
aquests i els qui els ho consenten fan
un trist favor al poble. Ens volen fer
parèixer un poble tercermundista, una
tribu d'indis i no ho podem acceptar.
Diuen defensar els interessos del poble
i no fan més que enfonsar-lo. Els que
algú va batiar com a "defensores anó-
nimos del Ayuntamiento" jo els ano-
men "vergüenza del pueblo", com a
arianyer em sent ofès i envergonyit
davant els seus actes.

És lamentable i hem de lluitar
contra ells si volem fer poble.

Afortunadament aquí tots ens
coneixem.

Joan Genovard Riutort



Me n'he duit una petita desii.lusió.
Havia preparat un qüestionari perquè
gent del pobleensdonàs l'opinió da-
munt l'Ajuntament d'aquests darrers
anys i el que esperen del que ha sortit
elegit a les darreres eleccions. Idò bé,
puc dir, que la gent, no ha respost així
com calia.

No es pot dir, que fos un qüestio-
nari complicat, ni tampoc que supo-
sés enfrontaments cap els regidors o el
batle; era, senzillament una manera de
fer recompte del que han estat aquests
quatre darrers anys i el que desitjarien
pels quatre propers.

Si he de dir la veritat, no m'ha
vingut de nou, ja ho esperava, ja que
no és la primera vegada que demanam
opinió, i si exceptuam aquella enquesta
feta als joves fa uns quants mesos, es
pot dir, que mai no hem tingut la col-
laboració que hem desitjada.

Crec que ja comença a ésser hora,
de què ens llevem el conservadurismo
de damunt, el voler quedar bé amb
tothom, el "val més riure que fer riure".
Hem de prendre postures, ens hem de
definir, sols a partir d.'aquest moment,
començarem a madurar com a perso-
nes i conseqüentment com a poble,
sinó, tot estarà sempre bé, no hi haurà
res mai que dir i així anirem sempre
végétant a remolc d'aquestes dues o
tres persones il·lusionades que encara,
i malgrat tot, organitzen, planejen,
pensen i duen a terme determinats
actes.

M'hauria agradat equivocar-me,
però veig que seguim com sempre, i
amb això, no vull culpar a ningú en
concret, per no saber, no sé ni a qui
s'entregaren els qüestionaris, tan sols,
és que pensava que començaven a can-
viar les persones que pensen a Ariany i
veig que seguim igual que sempre.

Al cafè, es pot dir i es diu de tot i
molt; al tall, es pot treure la freixura a
qualsevol, però a l'hora de la veritat,
només "he sentit dir", "m'han dit"
etc., idò crec, i perdonau-me l'expres-
sió, que comença a ésser hora de què
ens banyem tots un poc el cul, dient el
que pensam i esperam, no tothom té la
veritat absoluta, però sí en té un poc,
que juntament amb un poc d'un altre,
conseguirem aquest Ariany que tots
voldríem i ens agradaria.

I corn no tot ha estat negatiu, a
continuació teniu el qüestionari i les
respostes deis que han volgut col.labo-
rar amb nosaltres en aquest intent
d'analitzar un poc el passat i el futur
^el nostre Ajuntament

ENTREVISTA..
QÜESTIONARI

1) Nom i llinatges
2) Què és el que més t'ha agradat de

l'Ajuntament passat?
3) Què és el que manco t "ha agradat?
4) Què esperes de l'Ajuntament d'a-

quests quavre propers anys?
5) Quines ob'-es creus que són les

fonamentals a dur a terme?

I les respostes han estat les següents:

1) Josep Julià L literas.

2) Haver aconseguit mantenir I a pau i
la unitat entre tots els arianyers i
en particular, crec que podem estar
orgullosos de dir "A Ari an y s'hi ,
viu bé tot l'any".

3) La meva resposta, no pot ésser ne-
gativa, ¡a que la gestió de l'Ajun-
tament, en aquest període de
temps, ha estat per mi molt positi-
va.

4) Primerament, seguir la línea d'ac-
tuació passada i conseguir per
Ariany i per totes les famílies,
benestar, prosperitat i que tots ens
poguem sentir orgullosament aria-
nyers.

5) La construcció d'un petit poli-
esportiu,ja que així'ens evitaríem
les llargues hores que els joves pas-
sam als bars i ens avorrim; per
exemple una pista de bàsquet, fut-
bet, tenis, etc. Crec que també

seria molt maco de cara al poble,
a les entrades per carretera a A-
ríany, fer un petit jardí' o similar,
com es va fer a "Sa C reu" o a "Ca
Ses Monges".
Construir una casa pels nostres
vellets o bé llogar-ne una, perquè
es puguin reunir, promoure activi-
tats, etc., ja que crec que s'ho
tenen ben merescut
I per acabar, montai una bibliote-
ca municipal.

1) Maria Magdalena Pascual Curient.

2) El que més m'ha agradat, és que
s'ha creat una casa consistorial
pel poble, una gran Unitat Sanità-
ria ben montada i sa renovació
d'es "Pou Bo".

3) Els paviments dels nostres carrers,
crear un perill al Carrer de Sa Mar-
quesa i el poc interès per la cultu-
ra d'Ariany. També, sa poca vigi-
lància en quanta seguretat de s es-
cola.

4) Que facin feina ben f e ta pe r un bé
del poble, que col.laborin al mà-
xim de totes les seccions i activi-
tats de s'Ajuntament.

5) Ses principals, trob que són:
- Un poliesportiu (piscina, bàs-
quet, futbol, futbet, tenis)
- Una biblioteca.
- Fomentar més s 'agricultura.
- Donar una seguretat als mira-
dors des morers.

1) ' Jaume Curient Mestre

2) La moderació i cautelositat en què
han actuat els membres del nostre
consistori.

3) En part, crec que la moderació,
s'ha allargat un poc massa.

4) Esper que tat el que varen prome-
tre es complesqui-ja que si no, no
val de res que hi hagi eleccions.

5) Que es duguin a terme obres de
serveis tan necessaris dins el poble
d'Ariany. Que es man fenguin bé
les que ja hi ha, i que els partits
del nostre consistori, tant el gua-
nyador, com el perdedor, facin el
Hllor pel poble, ¡a que els qui
guanyyn o perdem som tn*s el-
propis ai'i'sr.ycn



AL POBLE ARIANYER
1) Guillem Ferrer Mestre

2) Crec que no cal anomenar cap
cosa en concret; en linees genera/s,
s'ha fet bé i amb dignitat.

3) Algunes decisions, s'haurien de
prendre amb més rapidesa i algu-
nes, amb més temps per poder
dur-íes a terme sense improvisar.

4) Que seguesqui en una línea sem-
blant a la que ha duit fins ara i
també, que es comprometin fon
amb el tema del reguiuitot el que
això pugui suposar, encara que no
sia competència de l'Ajuntament.

5) A pan del poliesportiu, que crec
pot esser una despesa molt pesada
pel pressupost del nostre Ajunta-
ment la seva conservació, n 'hi ha
una, per mi, més fonamental i que
no es pot allargar més, em referesc
a la construcció o el recolzament
per la construcció d'una residèn-
cia per la tercera edat. Pens que és
una obra que a curt termini pot
ésser imprescindible.

v
1) Maria Antònia Ferrer Mestre.

2) L 'haver construí't la Unitat Sani-
tària ¡a que feia molta falta.

3) El que s'hauria pogut haver fet i
no s'ha fet.

4) Que complesquín el que han pro-
mès.

5) Posar-nos al mateix nivell que els
demés pobles de l'illa tant cultu-
ralment com socialment parlant.

1) Jaume Dalmau Tugores

2) Les obres fetes al poble com són
asfalt de carrers, camp de futbol,
etc...

3) El tema del metge i no haver realit-
zat més actes culturals i socials per
a la gent jove.

4) Solucionar el que he dit abans i
tot el que sigui millor per al poble.

5) Acabar el poliesportiu i fomentar
més l'esport i la cultura.

1) Joan Molinas Julià

2) Que s'han anat realitzant moltes
millores per al nostre poble sense
haver hagut de pagar doblers de sa
nostra butxaca.

3) Hi ha un tema del que el poble
pareix fer el sord, o no està infor-
mat. I és que hi ha hagut regidors
que han figurat com a tais a tots
els efectes menys a l'hora de fer
feina i d'anar a les reunions. Tot i
això, els altres regidors no varen
prendre mesures.

4) En linees generals esper un conti-
nuismo i confiant amb lajoventut
del nou consistori, esper idees
noves i més dinamisme.

5) Llevant les obres en vies de realit-
zació, falta asfaltar alguns camins
rurals, fomentar l'esport no a
través de subvencions a altres,
sinó creant campionats dels pocs
esports que se poden practicar al
nostre poble. La joventut ho
agrairà, esperant que es construes-
qui l'anunciat poliesportiu.

\ aquestes són les respostes d ' a-
quests companys que ens han volgut
ajudar a confeccionar aquest qüestio-
nari. Hi ha respostes saboroses ¡ a tenir

en compte, així esper que sia ja que hi
ha proposicions molt repetides per
quasi bé tots. Així i tot, ens manca
l'opinió de la gent major que si no
està aquí representada, no és perquè
no ho hàgim intentat però... allà on no
n'hi ha,que no n'hi cerquin.

Biel Tovell.

HEM DE CANVIAR
Diumenge passat vaig anar a jeure

trist. Companys de la revista m'havien
informat que quasi totes les persones
majors a qui es va oferir una d'aques-
tes enquestes que publicam, havien
preferit no contestar, o per ésser sin-
cers, havien dit que no volien contestar.

És clar que estaven en el seu dret i
ningú no els pot obligar a fer una cosa
que no desitgen.

Per altra banda, no se poden en-
tendre aquestes retxes com una crítica
a les persones concretes á qui es va ofe-
rir l'enquesta sinó que el tema s'ha de
generalitzar a tot el poble, perquè tots
sa&em que la majoria haguéssim fet
igual. Aquí la joventut va donar un
gran exemple als majors: ells no han
dubtat en oferir les seves idees i opi-
nions.

I és trist. Es miri com es miri
resulta difícil d'entendre. No vull fer
demagògia ni carregar les tintes, però
que en aquests temps que corren,
dones i homes d'aquest poble estiguin
empeguei'ts d'expressar la seva opinió,
a mi, si més no, em fa molta ràbia i em
produeix una gran impotència i tristor.
Perquè ni jo ni vosaltres no dubtan que
tots i cada un d'ells tenen i tenim les
nostres idees, sabem quines són les
coses que ens han agradat i quines no.
Estic també ben segur que dins el cafè
o enrevoltats de coneguts no tenim cap
por de dir què pensam. Perquè doncs,
no exposar-ho clarament? Dequètenim
por? De què pensin que els criticam?
De què els estam dejectant? Que estam
enfadats amb ells? De què s'enfadin
amb nosaltres?

Però és possible que encara esti-
guem amb aquestes? No hem entès
encara que el temps ha canviat? No
sabem que tot va millor si opinam tots?

No, jo no crec que tots els qui no
volen contestar no sàpiguen què posar.
Ho saben bé. Tampoc no crec que
siguin covards. No ho son. Senzillament
crec que encara no estam preparats per
aquests nous temps, o millor, encara
no ho entenem molt bé.

Els joves, gràcies a Déu, ho comen-

cen a entendre. D'ells és el futur. Sinó,
aplega í anem.

loan Genovard Riutort
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ARIANY TEMPS ENRERA

AQUESTA FOTOGRAFIA CORRES-
PON \ UN CURS DE D. FERNANDO,
I ESTA FETA AL CARRER MAJOR,
DAVANT CA'N ROCA, QUE ES DEIA
ABANS CA'S CAPELLA GUAL.

í.- JAUME DES MOLÍ
2.- FRANCESC MARIMON
3.- RAFEL SANTANDREU (COLLET)
4.- BLAI (DE CAS CABRER)
5.- ANTONI (MASSANET)
6.- MIQUEL (CORONA)
7- ¿ ' A8.- ANTONI MESTRE (CAPO)
9.- JOSEP (GUAPO)

10.- SEBASTIÀ CALDENTEY f

11.- DE CA L'AMO EN JOAN GENO
12.- MIQUEL RAMIS (XIMENA)
13.- i ?
14.- JAUME RAMIS (XIMENA)

">.- BIEL MESTRK (PAIA>

16.- ANTON,! (BIELÖ)
17.- MIQUEL (GENÓ)
18,- MIQUEL FERRER
19,- BIEL (FUSTENOU)
20,- TONEU (FUSTERET)
21,- ANTONI ¡ROIG)
22.. BERNADI MATAS
23.- MIQUEL BILLOCH
24.- MIQUEL (DE CAMADÒ FRANCINA)
25.- GUILLEM (DE SES CASES NOVES)
26.- PERE JULIA (DE CAS MESTRE

TOMEU BARBER)
27.- JOAN (LLEBRE)
28.- MIQUEL (ROVAT)
29.- MIQUEL (ES SAIO)
30.- MIQUEL (CADERNERA)
31.- FERNANDO (DE CAS MESTRE)
32.- FRANCESC ORELL
33.- JOAN (CORONA)
34.- RAFAEL (DE SA POELERA)
35.- MIQUEL (COSARI)
16- DF. CAS CAPELLA CORON/

37.- MIQUEL (GENÉRET)
38,- TOMEU (XORRIQQ)
39.- TOMEU (CORONA)
40.- BENITO (FILL DE D. FERNANDO)
41.- EL MESTRE D. FERNANDO
42.- JOAN (DE SON SÍURANA)
43.- FILL DE N'ANTONI BOSCÀ
44.- PERE (PE SA FARINERA)

45,- MIQUEL MATAS ,
46,- DE CA L'AMO EN JOAN GENO
47.- TOMEU (XORRIGO)
48.- i ?
49.- BERN ADÌ (D'ES FORN)
50.- MIQUEL (RIBES)
51.- MIQUEL (DE S'AUBERG)
52.- ANTONI SERVERA
53.- JOSEP (DE S'AVALL)
54.- JAUME (TOVELL)
55.- MIQUEL FERRER (ROQUET)
fíP - JORDI (DE CA SES SOTELESI



DIA A DIA
- Dia 13 de Maig, tingué lloc, al

teatre Municipal de Manacor, la presen-
tació del llibre "l'Associació de la
Premsa Forana de Mallorca 1978/87".

El llibre, coordinat per Josep Cor-
tés de "Flor de card" i Rafael Ferrer
de "Perlas y Cuevas", és un important
recull de totes les revistes que formen
part de l'Associació, que en aquest
moment són 43, i de les 14 revistes ja
desaparegudes que han format també
part de l'Associació.

També es fa un breu resum de la
creació de l'Associació, i de les seves
trobades anuals.

El llibre ha estat patrocinat pel
Consell Insular de Mallorca.

L'acte de la Presentació del llibre
va estar presidit per D. Jeroni Alberti',
President del CIM, el President de la
Premsa Forana Biel Massó t i. represen-
tants de l'Ajuntament de Manacor,
entre altres.

Presentà el llibre Mossèn Joan
Bauçà, que parlà del fençmen de la
Premsa Forana.

La vetlada acabà amb un sopar de
companyerisme, oferit pel Consell Insu-
lar de Mallorca aun restaurant del Port
de Manacor, al decurs del qual el Presi-
dent del CIM, D. Jeroni Alberti, i el de
l'Assocació, Biel Massot, agrai'ren als
presents la seva assistència.

- Dins el marc de la fira del llibre
celebrada al passeig del Born a finals
de maig Guillem Frontera, escriptor i
arianyer d'arrels, va presentar la seva
darrera obra "Imatges del Paradís".

- Diumenge dia 24 de maig, nou
nins arianyers reberen la Primera Co-
munió a l'església Parroquial de
Nostra Senyora d ' Atocha:

- Rafael Aulet Pont
- Pedró Artigues Comila
- Isabel Gomis Mesquida.
- Catalina Mestre Mestre
- María Antonia Mestre Mestre
- Bàrbara Ramis Riera
- Joan Ramis Riera
- Maria Sansó Bauçà
- Gabriel Mestre Rigo.

* Al passat número 157 de "A-
riany", a la secció de passatemps pareix
ésser que ens equivocàrem al dir que
l'autor deltpoemet"Amor de Pàtria"i
"Dos sospirs" era Joan Alcover, quan
el pare és Mossèn Costa i Llobera. ÉS
d'agrair el detall de què ens hàgiu
corregit l'errada, i esperem que serves-
qui de precedent, no tant sols per
corregir-nos, sinó per donar-nos noves
idees i iniciatives.

* Pluviòmetre
Març
Dia 9 - 2 litres/m2

20-4
22 - 10
28- 2__ "

18

Abril.
Dia 1 - 4 litres/m2

14-3

Maig
Dia 6- 7 litres/m2

17- .17
28- 4_ "

28~~ "

Juny
Ni una gota

* Al diari regional "Baleares" de
dimarts 2 de juny va sortir un suple-
ment especial dedicat a Ariany.

Al llarg de quatre pàgines es parlà
de la nostra nova història i de la dinà-
mica cultural del poble. També un
breu resum històric fet per Na Bàrbara
Genovard, i diverses entrevistes amb el
batle Antoni Pascual, Sebastià Cànaves
"Tubet" ¡en Francesc Alomar "Palou".

* El Diumenge. 10 de maig, a pri-
meres hores del mati' deixava aquest
món D. Sebastià Rubí Darder. Natural
de Petra, religiós membre de La Salle,
amb grans qualitats per a l'educació, i
un incansable investigador històric del
que en són testimoni les nombroses
obres publicades.

Era tambécolaboradorde ARIANY,
amb aquestes inapreciables notes histò-
riques del Camí de la Marquesa i dels
nostres molins, que confiàvem conti-
nuar en aquest número sense esperar
tal jugada del destí. Descansi en Pau.

ESGLÉSIA
DEFUNCIONS

*
*
*
*
*

Maig
Diali.- Nadal Caldentey Ferrer,casat,

de 74 anys (Sabater).

JP^

*^ ^^ *»
*»
*

Magdalena Pascual Ateamora,
fadrina, de 82 anys. (De ses tapa-
ré res),.,

»
*
**
*

Dia 23.- Maria Concepció Mestre Dar-
der, viuda, de 75 anys. (Casteona)

*•
*
*
*

Juny
Dia 24.- Jaume Curient Bauçà, casat,

de 75 anys. (Curient)



w» ASOCIACIÓN DEL PENSIONISTA DE LA
TERCERA EDAD DE ARIANY

Art° 12.- Los Socios causarán baja
en la Asociación por renuncia expresa,
falta de pago por doce meses consecu-
tivos (eso cuando se establezca alguna
cuota), o por actuar contra los fines de
la Asociación.

Art° 13.- La Junta Directiva, con
una mayoría de los dos tercios, podrán
conceder el Título de "Socio de Ho-
nor" a aquellas personas o Entidades
que por sus cualidades relevantes y
destacadas actuaciones en beneficio de
la Asociación, se hagan merecedores de
esta distinción.

Art0 14.- Los Socios que por
acción u omisión, causen alteraciones
o perjuicios a la Asociación, falten al
debido respeto a los miembros de la
Junta Directiva o a los demás Socios,
incurrirán en la sanción pertinente,
que será estudiada-en su momento por
la misma Junta Directiva.

Art0 15.- Para ello, se confeccio-
nará un Reglamento de Régimen In-
terior que se mantendrá expuesto en el
Local Social.

El día 30 de Mayo último se reali-
zó una EXCURSIÓN que partió de
Ariany a las ocho horas, en la que
tomamos parte cincuenta personas, las
que nos unimos a ciento cincuenta más
de la Asociación de Pensionistas de la
3a Edad Virgen de Bonany de Petra,
Asociación que había programado
dicha excursión, la cual fue un éxito.

Salimos dirección a Palma por vía
de cintura, autopista, paseo Marítimo,
Palma Nova, Margaluf, Santa Ponsa,
parada en la cruz del desembarco,
seguimos hacia Paguera, Puerto de An-
dratx, Andratx parando a comer en el
Restaurante "Es Grau", te'rmino muni-

cipal de Estellenchs.
En vista de la gran acogida por la

promoción de las excursiones, el que
suscribe propuso desarrollar el aparta-
do 4) del art^ 28 y el 36 de nuestro
Estatuto creando, un grupo de trabajo,
o sea unu COMISIÓN, para promover
actividades y distracciones, entre ellas
las excursiones, cuyos nombres de los
Socios que la componen se relacionan
a continuación:

1° Jefe Sr. Melchor Julia Estrany,
Socio pensionista.

2° Jefe. Sr. Jaime Sansó Zuzama,
Socio pensionista.

Secretaria, Sra. María Ribot Cána-
ves, Socio protector.

Vice-secretaria, Sra. Margarita
Bauza Bauza, Socio Protector.

1° Vocal, Sra. Francisca Alzamora
Ramis, Socio pensionista.

2° Vocal, Sra. Bárbara Julia Es-
trany, Socio pensionista.

3° Vocal, Srta. Isabel Costa Ferrer,
Socio protector.

4° Vocal, Sra. Margarita Riutort
Darder, Socio protector.

A todos los que forman dicha
comisión se les entregó una relación de
todos los asociados, por calles indican-
do el domicilio de cada uno.

Todos los comisionados aceptaron
su cometido, recomendándoles fomen-
tar la inscripción de aquellos Pensionis-
tas que no estén asociados, indicando
que aquellos que lo quieran hacer, pre-
senten ante el que suscribe, Jaime San-
só Caldenteny, c/ Menorca, 14, teléfo-
no 56 12 52, los documentos siguien-
tes:

1° El Documento Nacional de
Identidad, para tomarle la filia-
ción y dos fotos tamaño carnet,
una para el Carnet de Socio y otra
para la ficha de la Asociación.
2° El Documento AFILIACIÓN
A LA SEGURIDAD SOCIAL,
para tomar el número del Seguro.
También se les encomienda, orga-

nizar EXCURSIONES proponiendo a
la Junta Directiva los lugares que pre-
fieren visitar, fomentar reuniones, acti-
vidades de distracción, etc., etc., a los
asociados.

Art° 26.- Los Cargos de la Junta
Directiva son honoríficos y voluntarios.
Por lo tanto no podrán esperar más
recompensa que la satisfacción del
deber cumplido o la censura de aquellos
que no están de acuerdo con las actua-
ciones; que de todo hay en la viña del
Señor.

Con fecha 29 de Mayo último, el
Sr. Presidente de la Federación de Aso-
ciaciones de la Tercera Edad de Balea-
res, de la que formamos parte esta
Asociación, Don Femando Rodríguez
Llorens, nos comunicó lo siguiente:

"LO HEMOS CONSEGUIDO

Queridos Amigos:
Ayer se firmó el Decreto, por el

cual se crea el Consejo Social de la Ter-
cera Edad. Mejor dicho: se inicia el
procedimiento, a través del cual, la
Tercera Edad va a tener participación,
ya que esto que ahora es un decreto,
culminara cuando tras las inevitables
etapas, quedará convertido en Ley.

El Diario de Mallorca del viernes
dia 19-VI-87 -entre otras cosas dice lo
que sigue:

La Comunidad Autónoma de
Baleares acaba de crear el Conseil So-
cial déla Tercera Edad, organismo que
según el decreto de ¡a presidencia, que
servirá de cauce al objeto de propiciar
¡a participación de este sector en la
vida pública. Este organismo tendrá
financiación parcial de la propia Comu-
nidad Autónoma a cargo de sus presu-
puestos y las Conseller ias de Sanidad y
de Educación y Cultura coordinarán la
puesta en marcha.

El Consell Social de la Tercera
Edad estará integrado por ¡as Asociacio-
nes, federaciones o grupos de la Terce-
ra Edad que tengan implantación y
cuenten con un mínimo de cien afilia-
dos. (Nosotros tenemos hoy 144 afilia-
dos).

El Decreto, que acaba de hacerse
público, prevé que este organismo sea el
cauce de comunicación de la Tercera
Edad con todos los sectores sociales.

Los recursos económicos de este
Conseil de Ja Tercera Edad, serán fija-
dos en un programa específico de ¡os
presupuestos de la Comunidad Autó-
noma.

Inicialmente habrá una Comisión
Gestora que nacerá mediante una orden
de la presidencia del Gobierno Autó-
nomo. Las Consellerias de Sanidad y la
de Educación y Cultura serán las que
propongan los Reglamentos que debe-
rán desarrollar el decreto de la Comu-
nidad Autónoma'.'

Esperemos que todo lo expuesto
anteriormente sea para bien de los que
ya hemos pasado a la reserva de la vida
activa.

Jaime Sansó Caldentey
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TEST CULTURAL

1) Quina superfície en Ha., te' Ariany?
- 2.236 Ha.
- 3.560 Ha.
- 1.956 Ha.
- 2.300 Ha.

2) Qui va esser l'in ventor del telèfon?
- Tomàs Edison
- Graham Bell
- Marie Curie
- Charles Darwin.

3) Dins quin moviment pictòric en-
quadreries En Picasso?

- Impressionisme
- Expressionisme
- Cubisme
- Abstracte.

4) A quin poble està la possessió
d'Albenya?

- M on tu ¡'ri
- Algaida
- Petra
- Manacor

5) Qui va escriure el poema "L'Auba-
da"?

- Marià Aguiló
- Gabriel Maura
- Pere d'Alcantara Penya
- Ramon Llull

***
LLETRES BARREJADES

Cerca 10 noms començats per A

PASSATEMPS Biel Tovell

A S A R N A U O I A
F S G Y T I U A L I
A O I D A C R A M N
R F G H J M I B V A
T N B V A N S E L M
U A R N O M N B V C
R D D T S A I S U A
B V N Q W E R T Y U
E A S S U M P C I O
A S D F G H J K L Ñ

SABIAS QUÈ...?

Actualment a Mallorca tan sols hi
ha 15 ermitans...

El nostre paisà Guillem Frontera
acaba de treure al mercat una
nova obra baix el títol "Imatge
del Paradís"...

L'any 1977 es va celebrar el
2.100 aniversari de Palma com a
centre urbà...

El 90 */« de càncer de pulmó es
degut al tabac...

Ariany es convertí en parròquia
l'any. 1935...

IDÒ ARA JA HO SAPS!!

RACÓ POÈTIC

LLETRES CREUADES

HORITZONTALS.- A) Consonant. B)
Pedra. C) Peça de tela amb dibuixos
pintats o teixits. D) Cos de persona
morta. E) Ministeri d'Obres Públiques.
Per casualitat. F) Fer forats. G) Posar
la tapadora a un recipient. H) Poc fre-
qüents. I) Consonant.

VERTICALS.- 1) Consonant. 2) Des-
presa de calor i de llum produi'da per
la combustió d 'un cos. (Rev) 3) Parti-
cipi verb topar (Rev.) 4) Devenir ma-
dur. 5) Cap suprem de l'església catò-
lica. Peça que tanca per la part superior
un recipient (Rev). 6) Camp sembrat
de civada. 7) Fer tornar sec. 8) Poc fre-
qüent. 9) Consonant.

« 1

PENSAMENTS

j amai sap una persona del que és
capaç fins que ho intenta.

\Dlkem)

L'amor, ha de transmetre's per
alguna cosa més alta que per les parau-
les: l'Amor, s'ha d'endevinar.

(Josep Albanell)

Dins la vida de cada un, hi ha ne-
cessitat per damunt tot de dues coses:
Comprendre i oblidar.

(Phil Bosmans)

No hi ha curolla més necia que la
de voler tenir sempre raó.

(Ricardo Utrillo)

Ningú, sense empobrir-se, pot
viure tot sol.

(Michel Quo ist)

Tenim aquest cop, un dels poemes
millors de tota la poesia romàntica
catalana, es tracta del poema de Marià
Aguiló i Fuster, "L'Aubada".

AUBADA

L' Estrella més pura,
poruga ja guaita;
tremola agradosa
dellà la muntanya.
¡Ben haja l'estrella,
l'estrella de l'auba!

Els galls que dormien
davall les porxades
¿què és lo que ara veuen,
que tant i tant canten?
Han vista l'estrella,
l'estrella de l'aüba.

Les flors senyorívoles,
de rou tot brufades,
l'embat les bressola,
els ulls xa lests baden.
Han vista l'estrella,
l'estrella de l'auba.

Les boires se gronxen,
la lluna s'apaga;
piulant els aucells
estiren les ales
perquè el sol envia
l'estrella de l'auba.

Cansats se condorme n
malalts i malaltes,
i a legres somnien
visions d'esperança;
que els mals i la fosca
defugen de l'auba.

¿Perquè el monestir
ventant les campanes
ja crida a matines
escolans i frares?
Perquè vol que resin
"L'Estrella de I'Auba".

Estrella que et mostres
quan fugen les altres,
¿per què em deixondeixes
tan de matinada?
En lletres que lluen
respon l'estel d'auba:

- Amic, aprofita
la vida que passa;
de fosca nasquérem
la llum ens aguaita.
Del sol de la glòria
la vida n'és ! 'auba.



NA MARIA... REGIDORA
Tots es membres d ' aquesta revista

estam més contents que un al Jot amb
sabates noves: Na Maria Mestre, cap de
redacció, dibuixanta, maquetadora i
ànima de sa revista, ha aconseguit un
lloc com a regidora dins es nou ajunta-
ment i això ens umpl d'alegria.

Es dia de ses eleccions, quan feien
es recompte de vots, hi va haver una
persona que comentà: "Na Maria servi-
rà per això, no muda s'expressió de sa
cara si es vot és a favor o en contra
seu".

Nosaltres ja ho sabem que servirà.
Ho sabem tant que En Topholet està
aterroritzat ; mirau que si no n ' esguer-
ra cap de totes ses que fa i sempre li
hem de donar s enhorabona, serà molt
avorrit. De totes maneres, jo confií
amb ella i sé cert que, encara que
només sigui p'es bé de sa revista, farà
qualque becada i així En Topholet es
podrà near amb ella.

ES BATLE... .DE SAIC
Per a mi, quedes batle nostro ha

equivocat sa carrera. Ara ja veig que lo
seu era fer de guàrdia municipal. Si no
és així, ja em direu que hi feia tot el
dia davant s'escola es dia de ses elec-
cions. Jo vos ho dic: eü, que és molt
responsable, volia evitar que hi hagués
cap casta de problema... ¿O cercava
altres coses?

TOTS AMB COTXE
Sa gent que va anar a votar va ésser

molta, gràcies a Déu. Fins i tot moltes
persones que, per motius de salut, no
poden valer-se d'elles mateixes, anaren
a votar amb cotxe. Jo no sé quants en
vaig contar, però n 'hi havia molts. En
es batle aquest dia sa jugada li sortí
rodona: guanyà ses eleccions i a més
estic per assegurar que l'endemà sa
caixa de sa gasolinera ho conegué. Crec
que qualque cotxe va fer ben prop a
buidar es dipòsit.

A lo millor va esser per això de
veure tants de votants arribant amb
cotxe, que n'hi hagué un que digué:
"No, no hi ha cap motiu per impug-
nar ses eleccions. Ho he mirat bé i...
rossegant no n 'han duit cap. Tots
venien dins es cotxe".

MEETINGS
Però abans de ses eleccions hi

hagué es "meetings" de cada partit. Es
un gran goig anar-hi, encara que només
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sigui per veure gent enrabiada i nervio-
sa o per sentir pardalades.

Vet-aquí dues de ses moltes que hi
hagué:

Era dissabte vespre quan el grup
AIDA feia sa seva presentació i quan
tocà es tom de paraula al batle, va i
amolla: "...diuen que d'es meu grup
no n'hi ha cap que pensi..." Jo vaig
mirar de cop tots es membres de sa llis-
ta i pensava: "tots li fugiran, se n 'ani-
ran". Idò no, no n 'hi hagué ni un que
es bátegas.

Está ben clar que si un vol esser
regidor, ha de comportar rebre bufeta-
des... fins i tot d'es seu cap de grup.

I llavors diumenge vespre, tocava
en es d'AP dir-hi sa seva i després
d'una estona, van i ens xerren de sa
cultura: "... volem crear una escola de
ball..." -Mare de Déu, però on viven
aquesta gent? I encara no saben que
tenim una agrupació de ses millors de
Mallorca?- Però no, sa cosa continuà:
"... i es coro parroquial hauria de can-
tar des del cor..." ¿Que has sentit res,
t ore ret? Idò així anam: d'es saig, d'es
funcionan, ni d'es secretari, que de-
penen d'es batle no en parlaren, però
es coro, allà on ells no hi poden dir ni
pruna, volen fins i tot mandar des
d'on han de cantar. I que no és guapo
això?

Després de sentir una putadad'a-
questes vaig pensar: "Ja està. Ara diran
que si eüs guanyen, faran desaparèixer
En TbphoJet". Tanta sort que llavors
no ho digueren... ni guanyaren, perquè
ja havia demanat fulles per apuntar-me
enes "paro"..

ES MEUS DESITJÓS
No vull acabar es xep a xep sense

demanar un favor en es nou ajunta-

r-
ment, o miüor en es seus membres: ara
obUdau-vos ja de clavells, roses i "ca-
pullos". Deixau anar es coro i es ba-
lladors. No faceu política de poble
petit. No cregueu que ara, quan heu
guanyat, ja està fet tot. E'S ara quan
comença sa vostra feina. Ah! i sempre
val més anar-se 'n si un està cansat o
no en té ganes, abans que seguir de
regidor sense fotre ' n ni brot.

Crec que m ' heu entès. Però per si
ho oblidau, ja me n'encarregaré de
recordar-ho. Sempre, com ja he dit
més de mil vegades, mig en broma i
sense ganes de molestar-vos.

Sort per a tots, i a fer feina s'ha
dit, que en queda molta.

Fins s'altra. Fareu bonda ?
Ho esper. Així n 'hi haurà menys

de dolents.

TOPHOLET
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SOLUCIONS

TEST CULTURAL'
2.236 Ha.
Graham Bell
Cubisme
Algaida
Marià Aguiló

LLETRES BARREJADES
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LLETRES CREUADES

HORITZONTALS,- A) P. B) Mac. C) Tapís.
D) Cadàver. E) MOPU. Acàs. F) Foradar.
G) Tapar. H) R~ar. I) T.
VERTICALS.- 1) M. 2) coF. 3) tapoT. 4)
Madurar. 5) Papa. apaT. 6) Civadar. 7) Secar.
8) Rar. 9) S.




