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-2- Dia a dia
Navenbre

Dia 18 es va fer la presen-
tació de 1 'equip parroquial
que s'en cuidará dels serveis
eclesiàstics de la nostra
parròquia, aquest equip es-
tarà format per D. Bartomeu,
el Pare Vicedo i el Pare Sa-
muel i sustituirá a un capellà
permanent al nostre poble.
Desembre

Del dia 1 al dia 9 de desem-
bre es va celebrar la fira
d'art BALEART-90, el nostre
poble va estar representat
per l'estant que hi tenia la
Mancomunitat del Pla de Ma-
llorca.

WIWJ

Rev¿¿ia Local Independent,

P faça de. fa Cneu, n? 2
07529. AnÀany
lef¿¿. :% 12 87 ò 83 00 92.
D.L: m 207-1971.
Coít&jtoteni
AAAOCJOCÀÓ de. Pen¿Aon¿¿íe¿.
ideata d'adulti.
Lòcofa d'AnÀany.
ÇenmaneA fíulUJ[dA¿ÍJii¿ucJ¿)
Joan Tennen. Kanu¿.
Redacció i mntagef
Ça&Uel Tnaníena fle¿ine+
Jaume. 7a&ennen. ÍUèct.
Catalina Pení Julià.
¿can flolin&ò Julià.
rangálida 7a&ennen. Ri&ot.
7aneu. Bauçà Tnaníena.
FP> (Madalena Ju¿ia LHíene¿.
LapnJjKJx:
Apòstol y Cùùlizadjyi.Petna,
Natas
La neiii¿ia no ¿'-identifica anu.
eli, dÀfenenÍA e¿miÍA que. en.
ella apanegLLÍn, aque¿¿¿ expne¿-
¿en únicament l'opinió délo
¿eu¿ auton¿.

El passat dia 10 de desembre
va entrar en funcionament el
"Rot d'atenció continuada"
de Vilafranca ,per atendre les
urgències de Porreres,Montuiri,
Petra,Ariany,Sant Joafi i Vila-
franca. Estarà situat en el Cen-
tre Sanitari de Vilafranca,
C/Costa i L·Lobera,s/n,el telè-
fon és el 56 05 50.

La seva creaci6,respon a
un pla de la Conselleria de
Sanitat i de l'Insalud per dotar
al conjunt dels pobles de Mallor-
ca de 21 llocs d'atenció oon-
tinuada.Aquest pla supondrá
la primera passa en la reforma
sanitària que s'està fent arreu
de tot Espanya i que s'anirà
consolidant amb 1'obertura de
Centres de Salut i amb la im-
plantació d'un andel asisten-
cia! raés acord amb les nece-
ssitats de la població.

El Punt d'Atenció Continuada
contarà amb la presècia d'un
metge i d'una enfermera,! la
col.laborado de la Creu Boja,
en dies laborables de les 17
hores a les 9 del matí del dia
següent i els dies de festa
i caps de setmana permanentment
desde les 9 del matí.

HCRARis D'ASSISTBCLA SUOTARIA
Horaris de consulta:
Metge: Dr. Bartomeu Tous, de
dilluns a divendres a les 10'00
InfenKria:
Inyectables i cures:
Diària excepte dimarts de 12''00
a les 13'30.
Dimarts de 9'00 a les W'OO.
Horabaixa de 19'00 a les 20'00
a Vilafranca.
Extraccions:
Dimarts de les 8'00 a les 9'00.

Dies feiners:
Fins a les 17'00 al seu metge
De les _ 17'00 a les 9'00 del
dia fluent al PfC de Vilafranca
Dissabtes,diumenges i festius:
Durant les 24 hores al PAC
Cl Costa i Llobera s/n
Vilafranca
Telèfon: 560550.

Nofal dz ¿enyyiz,
Nodaíd&moL

Sempne. m'ha aiidat l'aien-
cÀ6,que. quan. annMa de¿en&ne.
¿ ¿'aca&a l'any,an&. fe¿ {e¿Í£¿
de. Ncdaít/xineÀx. que. eia hornea
que. uùììm. a fa 7e/ina,e¿ po^en.
a penóa/L damunt fa ¿eua ¿ùtucifùó
i. dona fa mpneM¿ de. que. ho
fan aa& moft d'Jnteflé¿.£¿ can
¿i. tna&àMMn un &on aniUent
pen. •fai-hû,ja que. l'cany ¿'acaßa/
¿ al comencem, l'aftne. ¿empne.
¿ó can canenccvL un poc. de. nou,
en mff&iquA. ¿e. Aol din. "any
nou nido, noua* .PaneJx. can ¿i.
¿oti> ¿ÂAÒM. un nejxiA de. iot
lo -fet durant aquest any,^ -¿
cnàna/i-Ae. penque, el ¿egjent
¿igu. milfjyi.ño¿ pno/xuan fen.
moííe¿ cu¿eÁ,encana que. auegade/>
poques ¿'acauegaeÁxen.

Nadal enea un an&Jent eàLnany
anu. fa ¿èva afegnÀa, fa ¿èva
ihm, Sa ¿èva nUMca i. elf>
¿BUA fXLìtÌAàOA.

Lt> una velia ¿entacÀé, neno-
vada min any i que. -fa que. tot
el mon /xi¿¿¿ campte* an& elf.
mateJx.

Recond que. me. vanen ceñían,
que. quan h¿ nauia faguen/tade.
Vietnam. e¿¿ ¿o£dat!>,el tempo
de. Nadal de^can/aven J. elò en-
ftieníamentb ¿ 'cdiinavenfal derna-
nan. el pen. qué* me. vanen din.
que. fe¿ gaenneA ¿oten auwan.-
¿e. quan annMa Nadal.

TeJm,dunant un¿ poc¿ die¿
a l'any, fu que. haunJUm de. fen.
dunant el¿ 355 die¿ nettanti».
Recondam dunant deu. die¿ l'afe.-
giüa, fa pau* l'aatm^ oùudat-
mo¿ de. l'odi, elnenconf...

7enàn mofí. que. agnain. a Na-
dal penque. afmeny¿ ¿eveÀx. pen.
necondan. íatt> eld no¿tno¿ deAÍt-
jo¿:fa pau que. de¿ií.jam, l'anon.
que. no tenim i. aquesta ¿elic¿-
íat que. ¿empne. cencan.

Pen. iati» volino* defuig tot
això ¿ ¿í -fu¿ po¿¿JMe1mo¿.'
mé¿.flottò d'any¿!
flo¿U d'any¿!

ítangalida la&enne/i ¿ Ri&ot.



Atendo als
suscrfptors
AÍ - fa nés o manco un any

que ens vàrem decidir a fer
sortir un altre vegada i des-
prés d'un temps de no publicar-
se la 'ñúleta', vàrem decidir
fer-la un any gratuïtament per
veure si la cosa aniria be i
funcionaria, ara després d'aques-
ta temporada hem vist que la
"ftiZIeta* té ganes de continuar,
per això la seguirem fentf així
perquè la cosa seguesqui per
envant s'han de menester dbblers
i aquest any cobrarem; la quan-
titat de la suscripció per tot
1 any 1991 serà de 1000 ptes.

Antes de pagar el número
de Novembre-Desembre teníem
unes 80.000 ptes.,cada número
que tredm al carrer ens costa
de 45.000 a 50.000 ptes.,con
podeu veure després d'haver
descontât el darrer número no
ens quedaran doblers per pagar-
ne un altre, per això la vostra
aportació econòmica és indis-
pensable a hores d'ara.

De cara a l'any 1991 feim
contes rebre qualque subvenció
de les institucions oficials,
però segurament aquestes ens
arribaran quan ja hàgim passat
més de mitjan any.

Les persones no residents
a Ariany i que la vulguin rebre
les demanam que es posin en
contacte amb la revista o amb
qualsevol mentre del grup de
redacció per abonar l'import,
de no ser així entendrem que
es vol renunciar a la suscrip-
ció i a partir de 1991 no l'hi
enviarem pus exemplars.

Aquesta revista si surt a
llum és perquè hi ha un petit
grup de persones que feim feina
desinteresadament per poder
treure un exemplar cada dos
mesos, el nostre desig seria
que aquest grup anàs cresquent,
per això demanam que si gualcii
vol fer feina serà molt ben
rebut.
El grup de redacció.

Crec que en el que va de
temps que escric a n'aquesta
"fulleta*, i ja en fa molt,
el darrer número, tal volta
sia el que m'ha deixat més a
ple.

Ho he cementat i escrit al-
tres vegades, que tenia la sen-
sació de fer feina només per
la història, cosa valuosa in-
dubtablement, però sentia poca
comunicació per part dels que
rebien la revista i la ...
llegien?

Hem escrit bastants d'arti-
cles més o manco encertats,ara
bé, crec que pocs han sigut
tant comentats i discutits con
el que va aparèixer al numero
passat baix el títol "Deixats
de la ma de Déu'M ha hagut
comentaris per tots els gusts,
n'hi ha a favor i lògicament
en contra, i això és el que
pretenem, formar el poble, que
no es quedi apàtic, que discu-
tesqui, que raoni, però no,que
es quedi de braços creuats.No
pretenem ni volem, que tothom
estigui d'acord, seria absurd
i il·lògic, però si volem i
pretenem que ho manifestin,
així anam madurant i vein que
ni que el que troba tot bé té
raó, ni tampoc el que troba
ossos fins i tot al lleu, par-
lant s'entén la gent, se unifi-
quen criteris i es treuen les
conclusions definitives que
no tenen perquè ésser les ini-
cials ni de l'un ni de l'altre.

Hem rebut bastantes mani-
festacions d'adhesió i alguna
reprovació, no a l'article,
sino a la forma d'enfocar-lo,
però, què puc dir? l'escrit
estava ben pensat i crec que
en principi ha donat resultat.

Ño vull pensar, encara que
hi ha gent que sí ho pensa,que
ara estam més ben atesos per
el fet de sortir l'article.
No seria just, ja que va aparè-
ixer posteriorment a que en
missa solenne, ens fessin saber
de que podríem disposar més
temps i quasi bé un dia sencer,
d'un capellà, però si pens,
que a nés d'un l'haurà fet ca-
vil.lar i nones per això ja
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valia la pena, per tant i en
aquesta sensació, tom dir el
que deia al començament, el
passat número, en va deixar
a ple.
Biel Tovell.

i

i notícia
FERSCNATGE

Aquest pic con a personat-
ge hem triat a Na Bàrbara Rubí,
enguany fa 25 anys que pila
amb l'ajuda d'altra gent fa
la "giri mal Ha" de mata que ador-
na l'església per les festes
de Nadal, endemés de sa guirnal-
da de Nadal na Bàrbara és sa
que coordina i s'en cuida de
netejar i enrremellar 1 'es-
glésia de cap a cap d'any i
no hem parlem quan hi ha qualque
acte més rellevant con poden
ser festes, noces o comunions.

Des d'aquí l'hi volem agrair
aquesta feina que fa desintere-
sadament i desitjar-li que la
pugui fer molts d'anys més.

NOTICIA

Sense deixar els temes ecle-
siàstics hem trobat la notí-
cia; va ser el 18 de novembre
quan enmig d'una solemnitat
inusual s'ens va comunicar que
no tendríem cap capellà perma-
nent a Ariany, a partir d'ara
tendrem un equip parroquial
compost per un capellà i dos
frares que s'en cuidaran de
la nostra parròquia.

Si en el passat número ho
donàvem com a una possibilitat
el que no tendríem mai més ca-
pellà permanent, ara aquesta
possibilitat s'ha convertit
en realitat i ens hem hagut
de creure les excuses més o
menys convincents que nos han
anat diguent.

Sincerament sobren conenta-
ris, Ariany s'ha quedat sense
rector.
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£1 30 de. Noverane, ni Caue.-
fJten de. Sanitat, QalUiel Oliven,
va. manienui una /minia Jnfiyvna-
twa ciné. fe¿ neui¿ie¿ de. £'a¿óo-
ciacÀo de. Pnemia. Tonano, fa.
neunio La ¿en. a ïïonùiûii pen.
înfonman. dominí, fe¿ funcAon¿
i c&.jectiu¿ def¿ P.A.C. '¿,

La cneacÀo de¿¿ puntó d'A-
tecÀó Continuada (PAC.) en. ef.
medii nunai, ne¿pon a fa conve.-
niencÀa. de. neptaniejan f.'a¿¿i¿-
ièncMj. ¿anità/ua u/tgeni, tard.
de¿ de. fa pen¿pecLiva de. fa
JmpfaniacÀo dei nou. modef. d'A-
teneùo PnJmànJa, corn de. ¿'ade.-
cuacÀA def. conce/ite. d'a¿¿i¿-
tèncMí ungent en. ef. notine. medi.

£n aquest sentit, fa pnopo¿-
ia d'e¿iaSJLin un PPL pen. a cada
zona- (tabica de. ¿afui, é¿ una
¿üLfucÀo d'eqai¿i&n¿ entne.
ef. ¿¿¿Lema, inaduùonai, en. ef.
que. cada nudi de. pc&facÀo dLtr-

etò PAC.
po¿ova de. pne¿encAa contùiuada
de. ¿aniia/ii¿ ± fa de. cnean. ¿en.-
ve¿¿ d'uAgèruùej, ieMÙiotiaio
aa&- dotacùonA humanes j. waie.-
iÀati> e¿pecJa¿iizade¿,

A f-'hona d'origarúiza/L aqu&At
nou madeJL d'a¿¿i¿tencMi ungent
-ó 'ha tengui. en. compia eJLò Aecwt-
¿o¿ ex¿¿ten¿¿ ¿ fa mHêon. fai-
na. d'apnojLiia/i-fo¿, í'acceM.-
üitiiai. de. fa pdUJacÀo, fa con-
tiniitat de. f-'oAbiüLèncJa i
fa dotació nece/^à/ua pen. of&ù/i
una a¿¿¿¿tenc¿a de. majon. quaJLi-
iai. ièanica que. ¿a. inaiicÀûnni,
gatada en fa -fÀguma def. metge,
¿enAí necuAAûo que. ha de. pe/i-
manèÀxen. penmanentmeni. af. ¿eu.
nunicùfiù

£¿4 c/ùie/ÙA geognàJLicAide.-
nognàfÀ£/> i. ¿oc¿a¿ó pen. e¿uá¿úi
un PAC é¿ que. fa /x&eac¿6 o¿c¿¿¿
entw. 5.ÛÛO J. 25.CÛÛ haUiant^
Quan fa zona de. ¿afui. e^tiguÀ.

formada pen. uno quanto munic¿-
pit> ef. PfC. e¿iana ¿ituat o£
que. pen anan-hi e£ó afine* po-
&fe¿ no e¿tigLU. a mé¿ de. 30
minut* aa&. un inanòpont haSLi-
iuaJL

£n ef. conjunt de. /x&¿e¿ de.
flMonca hi haunà un total de.
21 PfL'¿, això nejyieAenia jm-
ponianLf» aixrdaige¿ ne¿pecÍ£.
de. Jt'aciuat ¿internet com. pen
exemptes
- Permet que. f.'atencÀo ungeni.

ai mafafi. e¿ ¿ad ¿empne. en
un mateix, cent/te. ¿cnita/LÍ do-
tat de. miLjan¿ adequati».
- ÇananLiiza fa focaJUizacÀo

def. metge. i. de. f.'Jn£e/mena,
££ no¿ine. po&fe. ha d'anan

ai PPL de. VÀfafranca, que. e¿ta
¿¿tuât at cannen. Co¿ta i. Lêo-
&ena ¿/n, i. el iefèfoh é¿ el
¿eguent: 56 05 50.

Jaume. 7a&e/inen. fUÂot,

TEST CULTURAL

Test cultural.-
1) A quina ordre religiosa va
pertànyer el "Hermano" Barto-
meu Susana?

- Franciscans
-Teatins
- Missioners Sagrats Cors
- Ermità

2) A quin poble situaries l'O-
ratori del Coco?
- Felanitx
-Sóller
- Lloseta
- Campos

3) Qui és el president del Go-
vern de la Comunitat Àutònona
de les nies Balears?
- Ramon Aguiló
- Gabriel ÇaRpllas
- Jeroni Alberti
- Joan Verger

4) Si parlam de na Maria Car-
bonero, sabràs que parlan de:
- Una actriu
- Una escriptora
- Una pintora
- IJna política

PASSATEMPS
HCRTIZCNIALSra) Cent.b)Gontac-
te brusc d'un cos en moviment
contra un altre.c) Conjunt d'ani-
mals de la mateixa espècie que
es crien i es fan pasturar ple-
gats.d) Deixam anar la pensa
o el discurs fora de l'assump-
te que es tracta.e) Que repre-
senta a rQLùnpiada de Barcelo-
na-92.Que narra en vers les
accions heroiques i glorioses,
f) Situat a un costat.g) Pro-
pietat d'afectar el sentit del
gust .h) Membrana molt pi-ima,
i) Consonant.
VERTICALS: 1) Cent.2) Aflicció
causada per la mort d'algú.
3) Llinatge arianyer.4) Espai
buit a l'interior d'un cos sò-
lid.5) Estat de profunda insen-
sibilitat produida per una malal-
tia i del qual és molt difí-
cil n "ar-Be.Nom de l'arbre
del qual procedeix la fusta
dita banús.6) Home que te les
maneres pageses.7) Posar el
tap o la tapadora a un reci-
pient.8) Deu vegades cent.9)
Cent.
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LLEIRES BAFREJAEES
Si et fixes bé enmig de tot

aquest embolic de lletres, tro-
baràs el nom de 10 arbres.
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Una feJÜjuioíUJÍ), ¿em/we, umpi
d'adeguai ¿i endemés e¿ta fe-
4r> en /xxMOf mé¿ aguadora. é¿
í així. e¿ta pne¿eniada £a que.
uànern. /le&ne dei T/i. Jaume. 7u-
gwe¿ deAtne,70ft i. que. tnant>-
(vuiMjn ¿u¿ a coniinuacAó a¿ó
iempA que. arúwan a¿¿> lecùyiA
d'aquesta. "¿u££eía* que. enó
¿acMi CUUÜÁCUÍ. te¿ ¿eix¿ opìnÀau>
i. ai&ejiÍA damunt eJi que. /u&£¿-
can o iot uo£¿a ei que. deJxan.
de. fitfL¿¿ca/i j. cneLb que. é¿ /u-
UicaMe.

A l'equip que fa i escampa la
revista "Ariany".

Vos escric molt agraït
a tots els qui féis l'"Ariany"

es veu que hi posau afany,
cada dia i tot l'any.
Es fa llegir amb delit!

Moltes gràcies, resti clar,
perquè haveu "ressuscitat"
allò que estava enterrat.
Vaja empenta que li heu dat!
EL mart ja torna parlar!

I molt agrait també
-aprofit l'avinentesa-
per la vostra gran finesa:
a Artà m'heu fet la tramesa
del nostre "FULL".Redebé!

Tot vos sia enhorabona,
pel bon treball que estau fent.
Nostre poble, tot content,
ha de dirtoh, quin jovent!
Joves d'Ariany. Tal com sona.

M'agrada lo (1) que escriviu;
m'agrada lo que posau;
m'agrada, perquè lluitau
que amb nobles mires viviu.

"ARIANY", TASCA DE TOTS,
explicava en Edel Tovell.
Tenia la raó ell,
i no en pot tenir aquell
qui, de feina, ni dos brots.

"SA MJFTA", començada
amb bon peu per Don Mateu,
és una obra de relleu

dins el poble vostre i meu.
No la deixeu malparada!

Quan el dia le demà,
ens falli atots la memòria,
s'haurà d'agrair l'eufòria
dels escriptors d'una història,
la d'Ariany, la que ara es fa.

Perquè, al cap i a la fi,
quan escriviu "SA FULIETA",
vos senyau amb la mà dreta:
contau nostra vida, neta,
i al poble serviu així.

Si la ploma, dins la mà,
i el cervell exercitau,
sentit cívic demostrau;
vos feis bé, i bens donau.
Bons resultats donarà.

4.

Sempre la PR0CA FCRANA
ha alegrat ferm el meu cor;
hi adnrLr la poca por
dels qui fan aquest tresor
amb seny i de bona gana.

Quan jo llegesc vostres noms
-de la redacció i muntage-
no vos puc fer l'homenatge
de sebre vostre llinatge;
només record els malnrmal

Bono, dit aviat i breu,
veig que sou una partida,
dels qui a l'"ARIANY" donau

vida,
que sou nebots, no de dida;
citaré en Bdel i en Tomeu.

Per a tots, una abraçada,
tant si som com no parents.
Emprau bé tots els talents.
No vos deix més pensaments.
S'ha acabada la glopada!

23 d'octubre 1990
Un frare d'Ariany.

(1).- Sí, es pot escriure "lo".
Ho he. es crit ben aposta. No
patesquis, benvolgut lector.
Ni tampoc trobis ossos al lleu.

Tonile hem /le&ui una ia/ige.-
ia d'en. Pêne, îliejia Cananea,
que. de¿ de. Rana ionie. MegeÀg
/a. nomina "^uileía" -¿ que a/ta
puiLÜcan.

A l'equip de redacció de la
revista "Ariany":

Des de Roma he rebut la vos-
tra revista, per aquest motiu
moltes gràcies a tots vosal-
tres, però també gràcies per
totes aquelles manifestacions
i l'interès de publicar l'in-
terviu amb motiu de la meva
ordenació.

Des de Roma rebeu el meu
abraç d'amic i que prega per
tots vosaltres.
Pere Riera.

L'Associació d'amics de la
glosa ha editat la prunera pla-
gueta de gloses d'en Pere Gil.

Si vos voleu suscriure.ho
heu de comunicar a:
Associació d'amics de la glosa
Passeig Marítim, 44
Edifici "Thrremar"
07015 Palma.

La suscripció val 1000 ptes.
el primer any ï 500 els se-
guente.

Per botó de nostra vos ofe-
rim aquesta que està en el con-
ti/gut de la prunera plagueta:

í% 'Beíeia, fìftpina,
dona d'T.n MlC&LtL VCrfER.
fa un mes queja no té
sa cintureta tanßna

perquè qui queda a ks f osques
amè akri, Bai^des ttençot,
pes f et de no jeure tot sot
na ¿'anar alerta a mosques...

Ja ho diu "En Tep Tamarinjj:
«Am6 aquest en tendra cinc».
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ih poc d'història
Aquest onLicÂe. ¿ó ei ¿&imó

que. IXL fat D. Boníomeu Rcm¿¿
Poica e¿ dia de. fa ¿exta d'A-
/uany/en cnegut Mèneront e¿
ejt puSJÂ£afl.-£û [XA. et gnan in.-
te/i¿¿ w té. de. coiné, A¿ó¿dt¿c
que. -fa poAÙMe. coneAxen. e¿.
naixement de. io que. me¿ ia/td.
va ¿en. e£ pokêe. d'Afdany.

Prisées botifarrons de 1 'any!
Perfum d'alfábaguera!
Què no heu vist la bandera
què hi ha al campanar d'Ariany?
Ariany,poble que viu del tre-
ball ï la pregària!
Ariany,poble encastellat da-
munt un turótpoble que,con la
ciutat de l'Evangeli edificada
a la muntanya,no es pot amagar
poble que avui,de de la seva
altara, crida ben fort a tots
els qui arriben i a tots els
qui passen per la carretera,
alegrau-vos amb noitros/ feis
festa amb naîtras/

Ab sabem quan va començar
Ariany.Ja a l'antigor (aquell
temps que anonenam prehistòria,
que no té documents escrits)
l 'hone habitava aquestes terres.
Així ho demostren diversos
objectes trobats a les coves
naturals d'enterrament de Sa
Canova,Son Boscà,Son Boscanet,
Son Rúlan Vell...Tante en do-
nen testimoni els conjunts his-
tòrics de Calderitx i Son Ni-
gorra.

A Son Boscà d'En Manera hi
ha restes d'un talaiotsper tant
aquelles terres ja eren habi-
tades entre l'any 1500 i l'any
900 abans de Crist.

Quan els moros vingueren
a Mallorca,en organitzar la
seva administració la dividiren
en dotze (o tretze segons al-
guns) districtes tun del quals,
que es deia ffi tra, corprenia
els terrenys que .avui ocupen
les viles de Sineu,Sant Joan,
Vilafranca, Petra i la vila mes
novella,¿4riany.

En el segle XIII en aquests
llocs hi havia vuitanta-set
Alquerías i Rafals.Uha de les

més grans era 1'Alquería d'Arien
(avui' 1 'ancmenam Ariany) de
gran extensió i terra bona »de-
vora hi navia les alqueries
d'Albellutx i Alboscan (Albede-
llet i Son Boscà).

Després de la conquesta de
Mallorca pel rei En Jaurns, en
el Repartiment que es feu de
1 'Illa,l 'Alquería d'Ariany va
correspondre al noble cátala
Bartomeu d'Aulona i mês tard
a Ramon Vivot.La de Calderitx
va tocar a Alfonso Martínez,
noble aragonés,! la d''Alboscan
al noble català Ramon de Cas-
tellbisbal.

L'Alqueria que mes progre-
ssa fou la d'Ariany,on prest
hi hagué un redol de cases i
un bon grup d'habitants.

Pero,aquestes famílies no
tenien església i,COD a bones
cristianes.a peu.amb fred i
amb calor,els diumenges i festes
de guardar anaven a la Parrò-
quia de Sant Pere de Petra per
oir la santa Missa.

En el segle XVI les terres
d'Ariany pertanyien encare a
la família Vi vot.

Es va construir una petita
capella dedicada a la Mare de
Déu de les Neus.Segons una nota
de l'arxiu parroquial de Petra,
el 26 de setembre de 1570 el
Bisbe de Mallorca,Don Diego
de Arnedotdelegà al canonge
D. Joan de Foncilles perquè
visitas la capelleta d'Ariany
a fi de que s'hi pogués cele-
brar missa i altres devocions.
Després va facultar al rector
de Petra,que en aquelles saons
era Mn. Francesc dial,per re-
formar-la i beneir-la.

Acabades les obres el Bisbe
donà permís perquè el rector
de ítetra o un altre capellà
celebrassin missa a la rapp? 7a
de la ¿fare de DÉU de les Neus,
deJ Hoc d'Ariany,tots els diu-
menges i festes que ho perme-
tessin les normes litúrgiques.

En el segle XVIII era propie_
tari de les terres d'Ariany
el noble Marc-Antoni Cotoner
el qual es posà de part <ip7g

fibrbons en la guerra de suc-
cessió i el Rei li otorga el
títol de Marquès d'Ariany.

Aquest nou marquès, encara
que tenia quasi totes les ri-
queses a Mallorca,se sentia
molt poc mallorquí i vivia
sempre a la capital del regne.

Ens trobem a l'any 1717,
Mallorca sofreix les conseqüèn-
cies de l'anomenat decret de
Nova Planta.publicat pel Rei
Felip V el 28 de novembre del
1715.Aquest decret va abolir
el règim autonome de Mallorca.
Imposà el nan de Palma a la
capital de les Balears,abans
coneguda amb el de iÇHyt**
de Mallorca'.Va suprimir el
Gran i General Consell i tots
els privilegis de Mallorca.I
fins i tot intentà destruir
la nostra llengua.

El nou sistema introduït
per Felip V intensificà el
centralisae,la nostra dependèn-
cia de Madrid.Els mallorquins
s'avesaren a considerar millor
lo que venia de fora.Ariany
no es va veure lliure d'aquest
fet tan perjudicial per a la
nostra identitat mallorquina.
Els marquesos,que vivien a
Madridtsense respectar la de-
voció d'un poble,Ueven la
Mare de Déu de les Neus i en
el seu lloc n'hi col·loquen
una que duen de fora,una còpia
d'¿tocha de Madrid.El poble
senzill ha de callar i.per
imposició dels qui tenien ri-
queses.ha de renunciar a una
devoció ja secular,heretada
dels seus majors.

En el mateix segle XVIII
els marquesos construeixen
lo que deien "casa-albergue"
i que nosaltres en fajm "SfÃi-
terr*.

£2 22 de 'juliol de 1886
el Bisbe de Mallorca,Don Mateu
Jaume i Garau firmà un decr^
constituint l'església a Ariany
en Vicaria filial de Sant Pe-
re de Petra.El 2 de gener del
1887 el rector de Petra.D.An-
toni Ribot i Font -homo molt



on poc d'història
estimat per els arianyers per-
què va fer molt per Ariany_
va beneir el Sagrari i la Font
del Batisme.Des d'aquell dia
es poden rebre tots els sagra-
ments en aquesta església i
el poble pot adorar-hi Jesús
en el Santíssim Sagrament de
l'altar.

Era molt molest haver de
dur a enterrar els morts a
Petra,per això el 1890 es varen
començar les obres del nostre
cementiri i va ser beneit
l'any següent el dia 17 de
maig.

El poble creixia i l'esglé-
sia quedava petita i Ariany,
poble fener i generós,deci-
deix engrandir-la i ,animat
pel seu Vicari,D. Martí Truyols
i Sureda,el 30 d'agost de 1908
comença les obres i dos anys
després,el 28 d'agost de 1910
el Bisbe de Mallorca D. Pere
Joan Campins ja el va beneir.

L'any 1935 la Vicaria d'Ari-
any obtingué la majoria d'edat:
fou declarada parròquia i el
seu Vicari fou nomenat el seu
primer Ecònom.Així l'església
aconseguia la independència
de la parròquia de Petra.

I la parròquia no va quedar
aturada,son moltes les obres
que han seguit realitzant-se
i vosaltres en sou testimoni
perquè hi heu passat les mans
i moltes vegades la cartera.
No dubt que la Mare de Déu
vos pagarà la vostra generosi-
tat i el vostre amor.

Celebram les festes patro-
nalstfestes a honra i glòria
de la Mare de Déu que des del
1570 (fa quatre-cents vint
anys) presideix l'església
arianyera.

Entorn d'ella el poble
s'ha formattha crescut i podem
dir que ja ha madurat passant
de llogaret a la Vila d'Ariany.
Ariany ja és un poble, un poble
en tots els drets.

La festa és alegria,aquesta
alegria serà més autèntica
com més arianyers vos senti-

reu.
Jo crec que moltes vegades

ens ha mancat autenticitat,
perquè Mallorca és una illa
0 perquè el nostre poble és
petit,hem cregut que tot quan
venia de fora era millor,que
lo nostro no valia res... i
hem callat quan han volgut
canviar lo nostro i ens han
imposat lo de fora.

Esclafen les muntanyes,con-
taminen l'aire que respiram,
embruten les aigues,destrueixen
Mallorca...! tots callam com
varen haver de callar els vos-
tres avantpassats. Fosaltres
ja hi estau acostumats però,
no creïs que varen sofrir molt
quan els canviaren una imatge
de la Mare de Déu,a la qual
ells havien dedicat una esglé-
sia i havien venerat i fet
festa durant un segle i mig?

I deixant perdre lo nostro
vivim conformats,sense il.lu-
sió,sense ganes d'anar endavant
es que no vivim lo que som,no
vivim la nostra realitat.

No oblidem que lo nostro
ens vfarà progressar, ens farà
viure segurs.ens farà més
persones i també ens farà més
cristians,més bons fills de
Maria.
Ris fills s'assemblen a sa
mare i nosaltres ens assemble-
rem a María,la nostra Mare
1 Patrpna,si com ella son feels,

Maria va ser feel a Déu.
Maria va ser feel a si mateixa,
Maria va ser feel al germà
proisme,Maria també va ser
feel al seu poble,encare l'ano-
menam Maria de Natzaret.

Cue aquestes festes patro-
nals ens omplin d'alegria,ens
ensenyin a ser generosos i
agraïts,feels a Déu i al nos-
tre poble.

Que la Mare de Déu,Patrona
d'Ariany i sobre tot Mare,buidi
el nostre cor d'egoisme, de
rencor,d'orgull... i que l'um-
pli d'annr.de pau.de comprensió.

Bartomeu Ramis i Palou.
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AJUNTAMENT

D'ARIANY

Sessió extraordinària de dia
16 d'agost.

Es varen aprovar els pre-
suposts de l'any 1990, aquí
hi ha un resum dels mateixos:
Ingressos:
-Imposts directes...10.675.220
- " indirectes.. 800.000
-Taxes e ingressos.. 1.846.324
-Tranferències 9.818.000
-Ingressos patrim. . 250.000
- Transferències... .23.509.456
-flasius financ. .... 1.000

Total 46.900.000
Gastos:
-Gastos personal ... 7.231.700
-Gastos en bens serv.8.670.000
-Transferències .... 3.617.940
-Inversions .27.380.360

Total . ..46.900.000

Sessió ordinària de dia 5
d'octubre.
Escrits i sol.licituts:
Vists els escrits presentats
per l'associació de pares d'alum-
nes d'Ariany.

Per unanimitat es va acordar:
1.-Adquirir els calefactors
per l'aula de pre-escolar.
2.-Gestionar l'aglonerat de
un bocí quan s'aglomerin els
camins de Son Gibert i de t"b-
ria.
Construcció de nou nichos:

A proposta del sr. Batle
i per unanimitat es va acordar
la construcció de nou nichos,
propietat de l'Ajuntament,devora
els que ja hi ha i estudiar
la modificació del lloguer dels
mateixos, per la seva amortit-
zació.
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GLOSAT D'EN JOAN ROIG NICOLAU D'UNA

Continuação deJi glosai, que.
£4 va canença/i e¿. nime/iû pao^at,
/uecondan. gje. pe/L darwui mio auien~
tùùtcd. a l'wUcJk. no ¿'han
ccwegiJL Í£¿ ¿a£Í£A d'csdogna-
£ia ex¿*¿en¿¿.

Cataiúia Peni frJUà.
Mas va dona per dina

tres panets ben plens de truita
taidas de carn ben cuita
i un bon vi per glopetjá
i una raccio de fruita
també iros hi va posar

Dins un vagó de segona
mos vàrem acoloca
i cuant es tren va arrancà
dic:Adiós Barcelona,
fins dia nou en tornà
en que jo te vui trescà
al manco per una estona.
Ves de deu estacions
en -so tren vàrem pasa
vos asegur que per allà

ni ha a volé per mirà
muntanyas i regarons
i torrents a perfollons
que tiran cap a la mà.
Ribarem a Riigcerda
sensa teñí novedad
i en s'autocar preparat
tothom se va coloca.
Vàrem posar ses maletas
en el lloc corresponent
això va durà un moment
i partim fent mamballetas.
Después partí a rodà
com sa tirasa d'un cos
trobarem un jardí hermós
i es cotcho se va aturà.
Aqui mos han aturat
deu minuts de aturadeta
hi ha un lago a la dreta
de tothon molt admirat.
Es lago vaig calculà
cosa d'una cortarada
ab sa barca apreparada
per du gent a pasetjá.
Allà vaig veurà un grifó
d'aigo fresca que gelava
el beurerne res costava
i enseguida refrescava
al qui tenia caló.
Tornarem a s'autocar
i enseguida va partí
i es guia mos va dí
si no tenim mal camí
serà prest en arribà.

A s'Aduana es tura
i mos daren llibertat
perquè anasim aviat
acap Andorra a sopà.
Com vàrem eser a Andorra
devant s'hotel s'aturà
i s'hostelé mos mirà
fent una cara modorra.
Pins ara vos heu trobat?
jo hem creia ja no vendrías!
com que suport no tenias
es cuartos jo som llogat.
Jo vos he telefonat
que haviam tenguna pana
¡haurà estada cosa vana
el que haga molestat!
També una altra vegada
així ja me va pasa
me varen telefonà
que havian tenguda pana
i jo gordant es sopà
i un bon llit per descansà
i a las deu de l'endemà
se va entrega sa cotchada.
Sa gent me insultava ferm
i jo som aprofitat
diguent que gat escaldat
a s'aigo freda li tem.
Cap a s'hotel Versalles
es guia va caminà.
Mas podriu fer sopà
per trentasis pasatjés?
Porem preparà sopà
tene rebost ben equipat
pero no roas ha quedat
llit buit per poré llogà.
Mirau si en trobareu
en casas particulars
des pagà no en faseu cas
perquè doble ho cobrareu.
Sa guia se va entrega
bras sonant y fenr rialles
anem a s'iotal Versalles
mos esperan per sopà.
A las clotse sá sopad?.
ss començava a donà
i a la una s'acabà
mos donaren bon menjà
i això va fer olvida
sa tragelica pasada.
Mos donaren vi i sifón
i es programa no en resava
sa gent quedà confornada
lo mes satisfets del mon.
Mas anàrem a dormí
a casas particulas
tothom va teñí un bon jas
ningú tengué res que dí.

Sabeu ahon vaitx anà
i això me va agradà a mi
a f é el jas per dormí?
a un hotel sensa axeubá
que estava per estrenà
es portals sesa tapà
sa serena transità
i molt be que me va anà
fins que me vaitx desxondí.
Es que jo fent de pastó
me agrada com mel en bresca
el dormi sempre a la fresca
i no a l'estil de senyo.
I l'endemà denatí
a las cinc ja en pasatjava
i lo que mes desitjava
era veure el sol sortí.
ELs bon dias jo donava
a sa gent de per allà
i tothom me contestà
parlant en bon català.
A s'hotel me'n vaitx anà
serian prop de las vuit
i no vaitx caure de buit
vaitx trobà es capellà.
L'amo en Juan que hi veniu?
jo volia ana a di nasa
me esperi un poc si no frisa
avui es dia festiu.
Presquets com a camasrrotjas
a misa vàrem anà
i la vàrem celebra
a nes Convent de sas Monjas.
Jo sempre recordaré
de lo que mos va parla
cuant se gira es capellà
i entre altres cosas digué
a tots noltres trentasis
que tôt el bon cristià
aquest mon a de trescà
com un Sn.Francesc d'AsLs.
De un bon frare acompanyat
va sortí a predicà
i cuant al convent torna
amb ningú havia parlat.
I tot besant-li el cordó
li va recorda el bon frare.
No haviau dit Kostren Fare
que haviau de fé un sermo?
¡Beneit bon francisca!.
Pentura no t'has fitxat
del bon exenple que em dat
just sortint a pasetja?
I altres cosas mos digué
que no las puc recordà
porque seria allargà
un poc masa aquest papé.
Despues de haveria oida
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anaran a berenà
i llavors a pasetjá
per dins Andorra garrida.
A las dose era es dina
i tothom va acudí
despues anàrem a dormí
i es capvespre a pasetjaá.
I trescarem tot Andorra
que no es mala de tresca
i a la fi vàrem pasa
tots plegats per sa Bmsora.
A las deu i un poc mes
nos n'anàrem a sopa
i es guia mos va di da
ses ordes son per demà
a las set es berenà
i a las once es dina
i cap a Lourdes despues.
A las dotse es va parti
de Andorra ben aviat
tothom estava enpenyat
antes des vespre ser-hi
agafarem sa carretera
de cap a n'es Pirineus
tocarem neu ab sos peus
just a ran de sa frontera.
Demés veuen per allà
pins que se diven reines
i clapas de vellanés
altres arbres no ni ha.
í bs aturarem damunt costas
i sa neu vàrem tocà
i com allots de jugà
nos ne tiravan ambostas.
Es temps que mos registraven
es papers per França anà
d'aigo i granis se posa
i tots es que va aplegà
con a llebretes buidaven.
Despues de baver trevesat
sa retxa de sa Frontera
enfilan sa carretera
i sorti un sol ben granat.
Guant es sol se va amaga
sa fosca vengué enseguida
i fins a Tarbes garrida
no res mes vos pug conta.
Guant vàrem arriba a Tarbes
sa guia mos va indicà
mos falta per arriba
vint kilómetros nones.
A Lourdes varem arriba
demunt las anse tocadas
i trobaran preparadas
sas raccions des sopa.
Guant nos veren arriba
en tres horas de retràs
mos varen fer molt de cas

mos prengueren sas maletas
i es guia mos senyalà
es cuarto per descansa
i a sas ordes nos posa
duas guapas senyoretas.

Guant es cuarto haureu tancat
féis el favo de torna
i vos donaran sopa
que ja está tot preparat.
Antes de entra a sopa
trobaran aigo a grifó
i una esponge de sabó
per poder renta sas mans
pedasos de aiuxuga mans
per porermos aixugá.
ros donaren bon menjà
no nos quexareni de res
però cuit a lo francès
ccm ho poreu suposà.
Despues de haver sopat
nos n'anàrem a dormí
ja voran dana matí
que dona de resultat.
A las sis des dematí
cap a baix vaitx devalla
es llavero vaitx trobà
i en senyas vaitx demanà
si ja poria sortí.
ELI en lloc de contestà
en senyas digué que si
i sa porta va obrí
i son partit a trescà.
Per tot estava tancat
un cafè obert hi havia
i tot sol me devertia
mirant s'aigo que corria
per dins es riu aviat.
Sa gent a oí misa anava
sa veia en so vestit
i jo cap ben desxondit
a ̂darrera ells tiranyava.
Después de haveria oida
a s'hotel m'en vaig anà
i vaitx troba es capellà
que me digué de seguida
misa vaitx a celebrà
i ab sos altres que hi havia
jo a misa vaitx tornà
perquè un no es veu cada dia
ab sa baldó que hi na allà.
Despues de haver berenat
es capellà nos va dí
si voleu vení ab mi
totho queda convidat.
Jo en via determinat
de sa cova visità
ahont la Verge posà
el seu peu inmaculat.

L'ANY 1957'
Llavors aniré a sas Easilicas
que en tres pisos estan
les veuré de pam en pam
perquè en detalls son molt ricas
Si això vos pareix bé
conensan a caminà
i llevors podrem contà
sas cosas que Lourdes té.
Solament cualque coseta
jo ara vos contaré
per estuviá es papé
de aquesta pobi° plaqueta.
•ïs t-ri gran i tan liemosa
que no es pot inaiine.
lo rílorníxia cue estf.
lo alta i lo grandiosa.
Y la gent de gom en gon
tant a un pis con al altre
no crec se n'aplegui tanta
a cap iglesia del non.
Es un gust es visità
iglesia tan grandiosa
la vaitx trobà tan hermosa
que no se que vaitx mirà.
Guant d'allà varan sortir .
començant a ca/anà
al moment varan trobà
dels misteris el canú.
Es carn estava ple
de gent que per ell pujava
si cualqun molt se cansava
a cap vorera trobava
un lloc buit per seurerse.
Per alia tohomreçava
fos francès fos alemán
espanyol o italià
i ningú es desbaratava.
Era cosa d'admirà
la gent que anava pujant
tots resant i mes resant
ab so rosari ab sa mà.
Guant varem haver acabat
es misteris visità
tots tornaran devella
per un canú d'es costat
i tornarem de bon grat
la coveta a visità.
Tots plegats per s'alameda
un poc mes amples anàvem
i per allà no miràvem
pasa devant ó darrera.
Arribarem a sa cova
sa Salve varan resà
sa penya varem besà
llevar anàrem a prova
aquella aigo tan bona
i que tant heno con dona
du s'endarré de tastà.

ccrvUnua/ià eli pnòxMn. nä
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floßt poc. Aagatge. de. noticie/,

nefeneni/ì aí. no¿tne. po&le. Pa-
neÀx. que. el¿ pnc&leme/, del. ne/r-
te. dei mon. no deixen e¿pai a¿/>
antlcle/, que. me/, apnop en/,
anecien.

Pen el que. -fa a 4a pnem¿a
e¿cniia, ¿eguim. e¿penancat>>
ami. fa. cfaÁ¿ifA£aci¿> que. ¿et-
mann a ¿etmano, ocupa ía S.D.
Aniany, invofuntàniament l'equip
e¿> va veune. implicai en un an-
ticte. que. pannava de. I'agne¿¿i6
que. va patin l'ànJUtne. del pan-
tit ertine. l'Aniany i. el LfiâJL

Un afine, ¿ema que. ha iengut
nepencu¿i¿> din¿ el poule, ha
e¿íat la definitiva deci¿i&
de. l'oHiApat ¿cune, fa nomina
pannòqaia, que. no contorta one.
fa penmenent ne¿idecia d'un
capellà, i. ent> haunem de. ¿envin
del/, ne¿ident<> dei convent de.
Peina, Una afine, vegada ionnam.
dependui def¿ petnenA, i. això
que. ef. n&atne. pc&£e. ie. mofieA
pen¿cne¿> HpHjrrrìoA a fa vida
neJiiawAa. que. donen ef. ¿eu ¿en.-
ve¿ a afine/, po&feA.

Penò ¿¿ pen. capeffan/> ena
guanyen a èaUe. no en¿ guanya
ningú, ¿ó pot din. que. a f.'an.-
ticfe. apanegut ai "Dianiu de.
fbl&ytca" del 16 de. d&ar&ne.

en Toni. PoAcuat (en Ioni líatÂe.),
en ¿uni mofi afavonü i. tot
ef. cbninani. £¿ pa¿¿a a don Plan-
ti SantandneUf iatfe. de. Peina,

en ef. e/neniat anticfe. ef.
penMxLi&ta opina ¿o&ne. el¿ &at-
fe¿> del Pia de. Pìaitenca, a /»C4
meAOA de. que. acaSLi fa pneAent
feaii>fatuna,

£n fa pani negativa ¿Uuen
al peinen, que. e¿ tnaciat aaû.
mofia duneta i. que. no diu. mofi
en -favon. de£¿ no¿tne¿ vein/,.

Pen. fa pant positiva, com
no, hi. ha el nocino leni &at¿e,
al que. qualifiquen com. a model
a ¿eguin. pen. elf, afine/, manda-
ianÀA focali,, iot destacant
la ¿èva capacitai pen. acceptan.
fe/, cnAiiaue/n i. fa ¿èva imatge,
de. &aile. d'ovai* Un 10 pen. en
Toni.

I no vufl aca&an. ¿en/e. -fen.
una ne^enència &neu. a fa ¿oio-
gnafja apaneguda a fa nevi/ita
"Brii/a/," aa£ fa pne¿ancia d'un
anÀanyen. que. de/de, -ßa. una iem-
ponada ha ionnat al ¿eu. pcAle,
de¿pte/> de. moiLf, d'any/, con
ennùià,

¿¿penant que. iate/, le¿ no-
tLùe/ì ¿iguMi &one¿, £ùu a
un afine.
Joan floline¿ Julià.

TEMPS PASSA I.

- Dia 24 de. novem&ne. e¿ vanen
catan en Jo¿ep Cannenaò i. fla/r-
canó ena. na Peina Fíat, i. Bouça,
7ott> do¿ ¿on d'Aniany.

- Dia 15 de. de/emine, e¿ vanen
ca/an en Joan Ç-ili i. Qinand,
d'Anta ana. n'ApoLfonia fla¿
i. Co¿ta d'Aniany.

EL TEMPS
PASSA I• ••

- Dia 25 de. novem&ne. en¿ va
deixan. en Ioni Sociaò fle¿¿ne*
(piufo), tenia 94 any/,.

- Dia 4 de. de¿enune. en/, va
deixan. en Onofne. Danden Pa/cual
(de. Cafdeniix.), tenta 79 any¿.
De¿can¿in en pau.

Nota: le/, pen/one/, que. e¿tLguin
intene¿¿ade/> en que. e¿ p^&li-
qai cfLiafcfue £oÍ£>gnafJa l'han
de. fan anni&an a fa nedaccié
de. fa neui&ta.
Aque¿ie¿ dade/, e¿ian rignfrrioj,
del negi/ítne. de. l'ajuntament
d'ñniany.

cnhona&ana a le¿ due¿ pannelle¿.

PLUVIÒMETRE
Novenbre
Dia 4 ..
"9 ...
" 10 ..
" 11 ..
" 22 ..
" 25 ..
"29 ..
"X .

, 51.
, 261.
, 24 1.

331.
31.
41.

301.
41.

Total 101 1.
Desembre (fins dia 17)
Dia 9 10 1.
" 10 21.
" 17 21.

Total 14 1.
Dade¿ ¿aciliiade¿ pen el(> gen-
man/, ¡"taimó.



F/iiir^yin (Traduits
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telgrat hem intentat fer-
vas arribar la informació dels
nostres cursets mitjançant mol-
tes vies, no hem obtingut la
resposta que esperàvem, ja que,
en total, arribem només als
20 matriculats.

Sabem que és difícil per
a les persones majors, acostar-
se una altra vegada a l'escola,
però pensau que, al mateix temps
que ens permet accedir a la
cultura, és una tasca necessà-
ria per moure'ns avui en dia
dins el món del treball.

Vos convidam una vegada més
a participar en les nostres
activitats que són les següents:
-alfabetització: un mètode molt
entretengut per a persones amb
dificultats per a llegir i es-
criure.
-preparatori: curs previ al
graduat escolar, -al termini
del qual podeu obtenir el cer-
tificat d'estudis.
-gtaduat escolar: podeu obtenir
aquesta titulació en 1 ó 2 anys,
sense haver de realitzar tre-
balls a casa.
—ortogcBOfl«
""CflfcBülfl*

-preparació ptxifoo lliures de
ÏP 1: vos preparam per a presen-
tariros al« exàmens lliures
del primer curs de formació
professional.
-anglès: de cada dia més es
fa necessari saber idicmes.i
l'anglès és el que necessitareu
més a l'hora d'aconseguir un
lloc de treball.
•HHmtmfin i comptabilitat:

molt necessaris també avui per
a obtenir un bon lloc de feina.
-infaraãtLca: curs de 3 mesos
molt interessant .Podeu triar:

-iniciació i tractament de
textos.

-iniciació i comptabilitat.
Places limitades.ffi. ha temps
d'apuntar-se fins dia 31 de
desembre a qualsevol oficina
de "La Caixa".
-tallers de murami* i rmi»T

Tots aquests cursos tenen certi-
ficació oficial del Ministeri

d'Biucació i Ciència.
Informació: a l'Ajuntament o
a la biblioteca.
Animau-vos a participar!!
No teniu excusa.Ho teniu molt
a prop.

Així mateix volem fer-vos
prendre part des de ca vostra
en les classes de català.co-
rregint un parell de barbaris-
mes o mals usos de la nostra
llengua.

tel dit

"parche"
"poste"
"desfile"
"embalse"
"broche"

Ben dit

pegat
pal
desfilada
embassament
f ermall »agulla

Ens despedira fins al pròxim
número de la revista.

Vos contarem més coses.
L'equip de mestres i monitors.

Sa glosa
B O N N A D A L
I FELIÇ ANY NOU

£o/n que us tene a la memori '

amb mots de suaus murmuris

us envií els meus auguris

amb glosa gratulatoti1t

Pau t salut i benaurança

amb molta de sort feliç

i que aquest móntpatalis?

recobri prest la templança.

De ma modesta collita

usen compártese un brot.

del meu cor que»sense grop,

us desitja llarga vida.

Ben de cor,
amb una abraçada de'n

desembre 1990
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flbla andes:
Toro estar in cop nés amb

vosaltres per parlar del fut-
bol i més concretament del nos-
tre equip» per fer in balanç
del que ha estat la prunera
volta del campionat de la ter-
cera regional en el seu grup

Tenim al nostre equip col.
locat durant tota aquesta pri-
mera volta a les pruneres po-
sicions cosa que no s'havia
aconsseguit mai, ma prova més
de 1'excel.lent feina que està
fent l'actual Directiva.

Fins ara s'han jugat un total
de deu partits amb un resultat
de cinc partits guanyats un
d'empatat i quatre de perduts
amb un total de vint-i-nou gols
a favor i catorze en contra
un balanç bastant positiu tenint
en conte el potencial dels e-
qips aquest any ja que qualse-
vol dels capdeventers podrien
fer un bon paper una categoria
més amunt? i ara ja anam a pa-
ssar als darrers resultats:

Hem de començar recordant
que el partit de lliga que es
va suspendre per la pluja a
Llubí i que es va acabar el
dia primer de novembre anb la
victòria del nostre equip per
zero gols a un» al final ni
va haver greus incidents en
els quals un energumen del pú-
blic va donar un fort cop de
puny a l'àrbitre del partit,
després d'aquesta important
dada aquests són e?g darrers
resultats que no són tant sa-
tisfactoris com els del comen-
çament.
Campanet 4 ArLany 2

En aquest partit es va demos-
trar que hi ha gent que per
desgràcia no entén de futbol
i només va al camp per aficar-
se amb els jugadors contraris
i amb l'àrbitre, bona mostra
del que dic la va donar un home
que estava a la vorera i que
tot el temps va estar amb una
pedra amenaçant a tot el que
s'acostava per el seu costat,
però el moment culminant va
ser després df l'expulsió d'en

Tolo Barceló (que segons molts
va ésser justa, jo no puc opi-
nar ja que en aquests moments
hem trobava dintre de la caseta)
el públic va començar a afi-
car-se amb ell i la seva famí-
lia per lo que es va començar
una baralla que no va tenir
més conseqüències, però que
fa que l'ambient estigui molt
calent per el partit de tomada.

Ariany O Colònia 4
Desgraciat partit en el que

es va perdre el pruner partit
al nostre camp, a cense guancia
de les nombroses baixes que
es varen tenir en aquest par-
tit.

Ariany 1 Ballista 1
Es tenia por a aquest equip

ja que venia d'esser l'equip
menys goletjat de la categoria
i va demostrar el per què, va
començar marcant un excel·lent
gol, i després es va tancar
dins el seu camp per lo que
va ser molt difícil arribar
amb perill, va haver d'ésser
de penalty i a la segona part
quan vàrem poder marcar el que
seria l'empat definitiu, també
s'ha de dir que es va fallar
un penalty que ens hagués pogut
donar els 2 punts.
Vilafranca 2 Ariany 1

Un partit que si hagués es-
tat per l'incapacitat de l'àr-
bitre, ja que no sabia ni si
sa pilota era rodona, hagués
acabat amb un resultat molt
diferent al del final del partit

el partit va començar amb un
primer gol als 50 segons de
començar el partit que s'hagués
pogut augmentar al cap de cinc
minuts si l'àrbitre no hagués
anuí.lat un gol perfectament
legal, a partir d'aquí es varen
succeir una sèrie de fets que
més val no esmentar ja que tal
vegada es poden qualificar de
lamentables.
Ariany 10 Rulenca 1

No està malament per acabar
una prunera volta, un resultat
com aquest és molt difícil d'
aconseguir ja que 10 gols són
molts en un partit. S'han de
destacar els quatre gols aconse-
seguits per en Joan Toni Sanxo
que el situen en una de les
posicions de màxim goletjador
de quasi totes les categories
amb 12 gols.

Recordar que s'han fet dos
reforços de cara a la segona
volta un és el porter Joan Cerdà
que ja fa defensar la nostra
porteria fa uns anys amb lo
que es pot dir que ara per ara
el nostre equip tenim dos dels
millors porters de la categoria,
encara que l'altre en Xisco
Mas s'està recuperant d'una
lesió als lligaments des d'aquí
li desitj que es recuperi lo
més prest possible t l'altre
incorporació és la d'en Pere
Mas que encara que sigui del
poble veí de Maria el podem
considerar quasi del nostre
poble ja que està casat anb
una arianyera, molta de sort
als dos.

S'ha de donar conte del greu
accident laboral que va tenir
el Sr. President de la S.D.
Ariany en Miquel Frontera i
que així i tot no ha deixat
en cap moment d'estar amb els
seus jugadors, encara que algú
l'hagi hagut d'acompanyar al
camp ja que el seu estat l'im-
possibilita el poder-hi despla-
çar totsol, des d'aquesta crò-
nica li desitj una pronta re-
cuperació.
Adéu amics i fins una altre.
Tomeu Bauçà Frontera.



"ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES DE LA TERCERA EDAT

Des del n° 169 d'aquesta
revista pas al següent article:

la revista "aliñara" editada
per el C. I.M. .publica el se-
güent article.el que entre al-
tres coses diu el que segueix:
QQB ailaifiii el sa1 vel d'ajucla
a Aariríli.

El servei d'ajuda a domici-
li és aquell servei públic,amb
l'objectiu de pal.llar mancan-
ces personals familiars o de
relació amb la comunitat, in-
tervé directament dins la casa
mitjançant l'actuació de pro-
fessionals especialitzats que
actúan de forma global amb la
finalitat de produir canvis
positius en la situació detec-
tada, a través d'una relació
adecuada i potenciant la conti-
nuïtat de la persona dins el
seu medi familiar i social.

Les característiques bàsiques
podien concretar-se en els se-
güents punts:

a) Public,donat que hi poden
accedir totes les persones que
ho necessitin, independentement
de la seva situació econòmici
i donat que s'ofereix des d'un
organisme públic com és l'ajun-
tament.

b) Polivalent, en tant que
hi poden accedir tots els col.
lectius de població dels muni-
cipis on es dugui a terme, in-
dependentment de l'estat o d'al-
tres característiques.

c) Social, tot i sabent que
la seva finalitat és la millora
de la qualitat de vida de les
persones ateses, utilitzant
l'enfocament preventiu, educa-
tiu i normalitzador.

d) Sectorial, ubicant-lo
a cada municipi d'acord amb
les necessitats detectades per
oferir un servei més proper
a la persona que l'ha demanat
i per millorar,d'acord amb les
seves necessitats, cada reali-
tat municipal.

Aquí a Ariany, ja coneixem
la feina de l'assistenta social
i parlan de la treball adora
en domicili.Eh la majoria dels

pobles d'aquesta comarca, ja
es ve realitzant aquest servei
a domicili, les associacions
de la tercera edat hi hem de
col.laborar.associacions que
haviat es diran associacions
de persones majors, així és
el nom que reben a les nacions
de la CEE de la que Espanya
forma part, en la ŒE aviat
no hi haurà fronteres i podem
recórrer sense traves per tota
la Comunitat, s'ha creat un
carnet de persones majors al
qual es donarà a tots els socis
que hagin complit els 60 anys,
aquest carnet donarà dret a
les avantatges que hi hagi a
qualsevol de les nacions de
la CEE, tant per viatjar con
per fer compres.

De cada dia som més el col.
lectiu de persones majors i
al parèixer de cada dia se mos
tendra més en conte, esperem
treure alguan cosa positiva.
Excursions realitzades desde
la ÚHiitxa revista.

Dia 7 de novembre sortirem
d'Ariany a les 8'30 direcció
cap a Porto Colem, anant fins
al far i cap a Cala Marçal.a
les 11 arribaríem a "La Pondero-
sa"; devora s'Horta allà vàrem
degustar unes figues seques
amb un poc de mistela, a conti-
nuació un frit de matances,oli-
ves, pa i vi, llavonces vàrem
anar al Puig de Sant Salvador,
més tard cap a Cala Mirada,
Cala de Sant Datango i Cales
de Ifca., a les 15*30 un altre
pic a "La Ponderosa" que vàrem
dinar d'un arroç de matances,
escaldums de pollastre amb pa-
tates i pilotes, pa, vi, gelat,
cafè i licor.Després del dinar
ball, hi vàrem anar 58 arianyers
a les 16 vàrem arribar a Ariany.

Dia 9 de desembre, sortirem
a les 8'30 cap a Orient, des-
prés vàrem anar a Sarcelles
i visitàrem la casa de la Beata
Sor Prancinaina,llavors vàrem
anar al mercat d'Alcúdia, a
les 14 ens dirigírem a dinar
cap a "S'Alqueria", després

hi va haver un espectacle, a
les 18 vàrem tornar, hi varen
participar 43 arianyers.

Dia 13 vàrem partir a les
9 cap a Santa l·feria, convidats
per l'arianyer D. Sebastià Ru-
bí a visitar la seva fabrica
de mantes i objectes de llana,
ens va obsequiar amb un cafè
amb llet i ensaimada, també
ens va convidar a dinar al "Do-
rado", hi vàrem participar 43
arianyers.

Trobant-raos dins les festes
de Nadal el que escriu desitja
unes bones festes i un pròsper
any 1991 a tots els col·labora-
dors i lectors d'aquesta revis-
ta, que disfrutan de salut i
pau.

Al proper número contarem
la festa de la nit de Nadal
amb la xocolatada patrocinada
per "La Caixa".
Jaume Sansó Caldentey.

SOL.LUCEONS ALS PASSATEMPS
TEST CULIURAL.-
1) Missioners Sagrats Cors
2) Lloseta
3) Gabriel Canellas
4) Lha pintora

LLETRES CREUADES
HORUZCNTALS: a)
Ramat, d) Divagam.

C. bXbp c)
e) Cobi.Epic

f) Lateral, g) Sabor, h)
i) N.

Tel

VERTICALS: 1)C. 2)Dbl. 3) Ribas
4) Cavitat. 5) Coma.Eben 6)
Pagerol. 7) lapar. 8) Mil.9)C.
LLEIRES BARREJADES
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BON NADAL I
BONES FESTES !

-15-

Que la pau i l'alegria

omplin els vostres cors i

que l'any 1991 ens dugui

la prosperitat i el

benestar que mereix la

nostra Comunitat

Autònoma.

MOLTS D'ANYS !

GOVERN BALEAR
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