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Dia 2k de maia enA va deixan* n- ti n L • i i • uu:i ¿t öe maio. &IA va aejLxan.Uia 2l a aönU eiu va deuran. / / /7 • T ¿ /"•_._/
m • o - M t- f ! í- <w en ¿tenoni, joncho ^inand,na litania Dauco. 1'loJ.inaA I /ai dona • i • . - m

ji o / T> i _t • r, • ¿no- viudo L renia V/ anuí.a en retino i oaj, tenia 5/ any/) L
ena cuAuila.

* Dia IS de maig, em va deixat
modo Catalina Çenovand Boticelo
(de Son CiunanaJ, ena Anodina L
-tenia fé anyû.

mm
fteviAÙi Local Independent.

Plaça de. /ia Cneu, 2
07529 Ariana

/e/è/.: 56/28?
D.L.: W12CÍ7-/77/

^nun ali. •m/»»'/ó t •rw/<y>
C¿¿/t¿&/ tunantería fàeAtne.

$aume ¡abennen. 'Ribot
Ceda/ina Pont $ulià

J7yuan PìolinsìA flulià
l ameu ßauQCL hnontena

ña/iDalitía ¡abennen. Ribot

ZLXlayman
Apòstol 'u Civilizaron

Tetna
Notai La nevi/ita no ¿l'identifica
one el/í di^enentí eAcniÍA que en
ella apaneguin, acjueAÍA expneAAen
únijcanent l'opinió dein. AeuA
OLctanA.

Dia 25 de maig en/í va deixan.
l'canó en ftùpiel nanti Çenovand
(Bonet), ena coAot i tenia /5"
any/í.

D&Kcauin en pau.

* Dia y> de maia ei vanen
caían, en $oan ftanLü renella i na
Rangálida ftejtne Bouça.

f Dia ib de ¿una ei _yanen
coAan. en $oan ßoAep niena hewen.
i na ñania (¡enovand ßibiloni.

Cnhonabona a leA tneA panelleA

Día 6 d abn.il va neixen na
flania Fnancitca Çenovand Coll,
{illa d'en $a¿ep i na ftancplida.

* Dia IO de ¿unu va neixen, na
llaquel fíania floncadeA Oliven.,
iyla d'en (jabniel i na ñania del
Canme.H Día /6 de maig. eA vanen

catan n'Andneu SuAara IÍÍQO i na Cnnonabcna aU paneA.
liafela TonA ^Ateln.icl·.

PLUVIOMETRE
MAIG
Dia 3 38 1.
Dia 4 28 1.
Dia 20 21.
Dia 24 41.
Total 72 1
JUNY
Dia l 111.
Dia 3 51.
Dia 12 31.
Dia 18 2 1.
Dia 21 16 1.
Dia 22 10 1.
Total 47 1.
Dades facilitades per
els germans Maiiró.

* Dia 2^ de maig, vanen ¿en. Aa pnimena
camtnió en $oan MOA, na PP- del filat fòsotei'
i en $OAep Aliamone.



Concurs de dibuix • [£Jt:£*l flSJl d'Ariâ -3-

En motiu del desè aniversari da la Independència d'Ariany, la revista "ARIANY" organitza un concurs
de dibuix, aquest concurs està patrocinat per l'Ajuntament d'Ariany.

Aquest concurs es realitzarà el dissabte dia 25 de juliol a les 6 del capvespre i el lloc és al
poliesportiu municipal, allà se vos proveirà de paper.

BASES
I.- Podran participar tots els al·lots i joves d'Ariany sense límit d'edat.
2.- S'han establert tres categories:

a) Fins a 10 anys.
b) De 11 a U anys.
c) A partir de 15 anys.

3.-- S'establiran premis per cada categoria, també hi haurà un premi especial pel dibuix nés
representatiu, aquest dibuix serà publicat en el proper número de "Sa Fulleta".
4,- El nom de l'autor ha de figurar al darrera del dibuix, no s'ha de posar el nom ni signar cap dibuix
a la part de àavant. Al darrera també hi ha de figurar la data de naixement de l'autor com també el
domicili.
5.- Tots els dibuixos han de dur el lema "Ariany, 10 anys de independència, 1982 - 1992" o qualsevol
altre lema que faci referència a la independència d'Ariany i el seu desè aniversari.
6.- Tots els treballs que no s'adaptin a aquestes bases seran exclosos del concurs.
7.- El jurat podrà declarar desert el premi a qualsevol categoria o bé el premi especial.
8.- El fet de concursar implica l'aceptació d'aquestes bases.

Recordau que serà dia 25 de juliol, a les 6 del cap\respre al poliesportiu municipal.
Esperam la vostra participació.

-RUTES BALEARS. CONFLUÈNCIES CULTURALS—
EN LA MEDITERRÀNIA.

WASHINGTON, MAIG 1992
RUTES BALEARS. CONFLUÈNCIES CULTURALS EN LA

MEDITERRANEA és el títol de l'exposició que la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears organitzà
conjuntament amb l'Ambaixada espanyola als Estats
Units del 6 de maig fins al 26 de juny al Centre
de Comunicacions del Fons Monetari Internacional
de Washintong.

L'exposició reuneix un conjunt de 66 obres
corresponents a 66 artistes nascuts i/o residents
a les Illes i unes 60 peces històriques que
il·lustren per si mateixes la història cultural de
les Illes Balears.

De les 66 obres de l'exposició cal destacar la
representació de tres generacions de pintors
actuals.

El Fons Monetari Internacional, amb seu a la
ciutat de Washintong, va escollir la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, entre totes les
comunitats de l'Estat espanyol, com a màxim
exponent de la producció pictòrica actual i com
l'àrea de confluència més representativa de tots
els corrents artístics contemporanis.

Ivés Gisse, director del Centre de
Comunicacions del Fons Monetari Internacional, va
proposar a la consellera de Cultura, Educació i
Esports, Maria Antònia Munar i Riutort, tot
coincidint amb la celebració del Ve Centanari del
Descobriment d'Amèrica, la possibilitat
d'organitzar una exposició amb els fons artístics
del Govern Balear.

L'oportunitat que el Fons Monetari
Internacional brindà a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears a través d'aquesta nagna
exposició és única per a la difusió, promoció i
projecció internacional dels nostres pintors.

Rutes Balears. Confluències culturals en la
mediterrània és el títol amb que es va batejar
1'exposició, perquè l'ànim que l'ha inspirada és
precisament la interrelació cultural que en el
passat i el present ha caracteritzat les Illes
Balears, i el desig de mostrar el seu art actual
que, ara més que mai, desperta l'interès per tot
el món.



fibló passa per Arianjr
El passat dia 3 de juny Ariany va ésser

notícia ja que un fibló va castigar fortament les
zones de Ses Ferritges, Son Guineu, Son Gibert i
es Pou Jurà.

Després d'una tormenta de calabruix i vent que
va afectar una zona de Petra i el Pla d'Ariany a
les ¿t'30 de l'horabaixa.

A Ariany vàrem estar sense electricitat de les
k'30 fins passades les 8'30 ja que els fils
d'alta tensió també havien sofert greus
desperfectes.

En es Pou Jurà les teulades varen quedar
malmeses i moltes de teules es varen rompre.

A un hort de Son Gibert el fibló va agafar-una
furgoneta i la va fer donar un parell de voltes.

Per sort, el fibló es va concentrar a les
afores del poble, encara que passas a 100 metres
escassos de les cases. Molts de bocins que hi
havia ametllers, figueres o altres arbres fan
llàstima el veurer-los ja que molts d'ells estan
esqueixats o sense branques.
EXPLICACIÓ CIENTÍFICA

El fibló ha estat anomenat de diferents
maneres, totes elles errònies, exceptuant-ne la
que donaven els tècnics Agustí Jansà i Miquel
Grimait.

Els noms que va rebre el fibló anaren des de
la tolvanera, que, sigui dit de pas, és una mena
de remolí que es produeix a llocs secs i càlids,
sobretot durant els períodes d'estiu i després de
grans sequeres, fins al de "tornado", tempesta
típica dels EUA. Agustí Jansà afirma que semblava
con un "microtornado", si bé explicita que era
una casta de turbonada o cap de fibló, que no és
més que un ruixat de vent, aigua i/o calabruix,
associada a llamps i trons que es presenten
d'imprevist i de pas repenti. Normalment solen
produir-se quan una capa d'aire càlid estacionada
ran de terra es desplaçada violentament per una
capa superior de fred. Aquest fet ocorre
ordinàriament al pas d'un nigul de tempesta o
cumulonimbus i, a més, és freqüent un gir de vent
en el sentit de les agulles del rellotge i,
sobretot, un augment considerable i ràpid de la
pressió. Cal dir que no tenen una estructura
definida, sinó que s'aixampla i s'aixeca de forma
aleatòria a causa de factors físics i, de fet, el
cap de fibló que ens afecta així ens ho demostra.
ESDEVENIMENTS HISTÒRICS

La situació geogràfica de les nostres Illes
dins la zona climàtica templada és una limitació
física perquè es produeixin fenòmens
meteorològics com el que ens afectà dies passats.
Però, excepcionalment i en circumstàncies
extremes se'n produeixen, sobretot durant l'estiu
i les dues tardors.

Històricament s'han documentat alguns
esdeveniments que han produït efectes negatius

oi aqueAÍ gjiàJic eA pot venne. e2 IJLoc. on. ÇA va inicLoA
ayj£t {iuTfDJn. 4-06-92J.

sobre els humans.
Em podem enumerar alguns:
- El 7 d'octubre de 1962 una ventada va causar

perjudicis importants al Pla de Mallorca.
- El 16 de febrer de 1971 un fibló, amb

velocitats superiors a 130 Km/h va entrar a la
plana de Palma rera una irrupció d'aire fred. El
fet ocasionà el tancament temporal de l'aeroport
de Son Sant Joan.

- Una gran ventada destacable és la del dia 14
d'abril de 1978. El fenomen provocà desperfectes
tant a zones urbanes com rurals, destacant
sobretot la destrucció del palau municipal
d'esports de Palma.

- Els darrers 20 anys se n'han contabilitzat
deu casos.

- Dos caps de fibló ocasionaren danys a
Mallorca a finals de l'any passat.

El primer dels quals, va ocórrer dia 15
d'octubre i va afectar a Palmanova, especialment
a la platja.

El segon, molt més important per els danys
causats, va tenir lloc dia 26 d'octubre i es va
iniciar a Algaida, també va provocar grans
destrosses als pobles de Montuïri, Sant
Joan i Petra.
Font consultada: Revista "Mel i Sucre".



fibló passa per Ariany •-5-

Sens dubte la cosa resulta
molt més interessant si sa
persona que ho conta ho ha vist,
per això ens vàrem posar en
contacte amb madò Bàrbara Julià
Estrany (Cadernera), que ella ho
va veure de ben aprop.

Mean •arto Bulini-> ccntau-sns
coa TO ser això?

Idò mirau per on, noltros
arreplegàvem alls a Son Gibert i
sa va posar a fer trons i llamps
i l'amo mos va dir, jo si fos de
vol tros m'ananiria cap a sa
caseta i vàrem dir ca! mos porem
posar dins sa furgoneta, però
vàrem partir cap a sa caseta,
quan hi vàrem ésser mos vàrem
posar dretes a defora devall una
morera (mirau sa fotografia de sa
portada), i vàrem començar a
veure que de sa part des surtidor
s'alçava com un "glòbo" i
llavonces vàrem veure que eren
ses peces d'uralita que volaven,
i també hi havia posts, i tot
allò caia i s'ananava per avall,
noltros només dèiem què serà
això? i feia una ventada!,
llavonces ja vàrem veure que s'en
duia una vorera, tota sa paret i
sa teulada d'una casa, noltros
només dèiem això mos matarà!,
l'amo només mos deia callau,
callau!, però noltros escara
esteiem davall sa morera i amb
això vàrem veure es sembrat que
hi havia devant noltros que
s'ageia i sa cosa venia cap a
noltros, hi havia una nivolada
que feia por!, amb això vàrem
entrar dins sa caseta, quan vàrem
ser dedins vàrem sentir molt de
renou i començàrem a sentir uns
cruixits i eren ses teules de sa
caseta que ja s'ananaven, sa
morera que hi havia va caure
damunt sa caseta i no vos dic si
esteiem ben regirades, sa sort va
ser que totes mos posàrem a
empènyer sa porta perquè es vent
no entras dedins, perquè si
hagués entrat l'hauria tomada
tota i mos hauria mortes a totes.

Quan ja hagué passat tot l'amo
va sortir i va dir vatualurái! ell
m'ha fotut sa furgoneta, que

\edan.
ku

tvKA-teA dueA £otogw£ieA matinen dai ometUe/ii <yj.e. vanen auedi
-totalment deAUiaMau a COUAO. de. La. ¿onça deJ. vent, Ja. vai pod<.
imtgJinati AÍ en duia de. ¿onçx.

AcgjeAÍA dai anhn&a. eAÍan AÍtuaÍA a una cinquantena de ncAÍAeA
eAcoAAOA. de. J.eA coAeA del rxkJLe-, o ¿ia, (gje. /LÌ no va entnan. dim Aniany.
va /ten. peigne, duguénem motta de. AUKÍ.
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-6- fibló passa per Arianjr
esteia davant sa caseta, i la
vàrem trobar en ses rodes per
amunt a una cinquantena de metres
enfora i sa portella de darrera
ja no la va tenir, també tenia
una roda espenyada, entre totes
la vàrem posar bé.

Totes ploràvem d'alegria que
teníem quan vàrem veure que érem
vives, això va ser un miracle!

Va ser gros!, feia una
remorada que assustava!, només se
veia com un fum, noltros mos
pensàvem que era es fum de sa
teulera de Petra però com que
feia aquesta remorada dèiem no
això no és fum, fins que
vàrem veure a a s'olivera (sa
fàbrica) que tot caia no sabíem
que era, mos pensàvem que havia
durat natja hora, es temps no
passava!, es susto va ser ben
gros! i no és lo mateix contar-ho
que veurer-ho, fins i tot vàrem
veure un hivenero que el s'en va
dur sencer, també mos va prendre
es alls i ses garbes que esteien
fetes les s'en duia un tros
enfora i les espenyava, ha fet
molt de mal i lo que no va
espenyar es vent ho va fotre es
calabruix.

Aquest testimoni creim que
deixa ben clar lo que va succeir,
tanta de sort que no hi va haver
cap desgràcia personal.

Catalina Pont Julià,
Margalida Taberner Ribot.

•L podeu, veune. can vanen ojiedan. leA ieuladeA del fou $wià,
uraguTou-voA. que. el £¿¿ló hagueu, entnat dlnñ. el poble. quifia de/ïtnaua
no /au/tia feta pen leA COMA que hagueA poAuat, ¿uu L -tat a lo mJULon
a. honeA d'ona, eiu hauníem de. ¿¿anortan d'alguna pesuiona fenida, a pedan
de. tot vànem dm AonL.



Plenari —

AJUNTAMENT D'ARIANY

Com cada dos mesos, ei passat din B de maig. va tenir i i-v
i a sessi 6 plenària ordinària.

Assistiren tots els reyidors, excepte Na Maria Mestre ; 'r,--.
Gor i Obrador que excusaren ici seva absència.

A les 22.00 hores es començà n m b l'aprovació de i.'ad: a rie î a
sessió anterior.

Ei primer acord que es VQ adoptà va esser la modificació
del que s'havia pres el dia 16 de marc cíe 1992, sobre l'aprovació
dels Estatuts 1 l'integració, del nostre A.i u n t .̂ Ì.-TH. . a'• Convorc'
ci'Aiguës de ¡a ?.ona del P ir- de Mallorca, de recent creació,
juntament amb els Municipis d'Algaida, Costitx. Lloret. Llubí.
Maria de la Salut, Mont.uïn . Senc^lles, Sarta Eugenia. $?!>?•.;,
Vilafranca i Porreres.

Al mateix temps es va facultar ai S^, Bat le perqué en n-v.f. i
representació de 1 ' Ajuntament pugui forma j itzar la documentée ; o
precisa per tal de dur a terme aquest acord.

El segon punt que es tractà va ésser ei referit: a les bar-:--*
del "CONCURS D1EXPLOTACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL".

En aquest acord s'aprovaren les bases que regira1"'
resolució de la contractée i-* i de l'ús de la piscina luura-.'Mf',t'
durant oques t estiu.

També es va obrir un termini per a la presentació de
proposicions i la creació .d'una comissió integrada pels rey ¡.•:!<.• i - <
Sr. Pere Ribot, Sra. Margalida Rosselló. piesidid-zi pel Bat!,--
Sr.Antoni Pasqual.

El tercer punt tracta d »r), s escrits rebuts x i ' Ajun!:anie;,r •->•"•
a loriar coniF-t* als membres d t- ia Corporació, refeiit <~.\ -• :,<••--. *
'.'ajuda ter-rijcri per Perl de; Cons-v!.'. I r,.;̂ ' 1 •'•! ;v >ïc* t >."j e^ -#•, ;-. ; '.<
redacció del pro.ie«:!: ̂ ô r-.'P ve^t i ̂ oj-:? <:u,- la _ p isc .¡. ••: =¡ ; "• ••
prOveînv:-nt d'aigua pot-ao'e i r ï avAgueraoi. ^^t fas^- F.; .;;••''7 't : -.·i
r·-·fereix a l'escrit r e bu f fíe 1.3 Oonse • 1er i rt .iv o.-::;'- i v. -:1

 : ;
Segut e t at Vociai ''¡u-:: •?'.-& c^nsurij ca ¡ 0. legal it^ació dei tr-3.:-::;->'i:r tij

1 ' áp.: t öc aria d ' Ar i any .
En el quart p M n t ce l'or-ir fc ciel dia es dóna c-oi/'o". •-• ..!••"-

,-;ecret?; üv? la bat .i io e :«•••? ̂-i- des do la öl t ima sesov'-. i-vj lat i vo;:-- •*•
I'aprovació de certificacions - í obres ¡1e c ' ãv.-on-t a:̂  !.!'.o ••-'"•<'• i*-•;
d'^bies ;~ol . 1 ir j t aciec :i pc;oai:¡ent de ' •=•& f «et vsres p»'e H* 11 *•<=*.•!-;?.•;
durant el mes d-' març i abi i 1 .

A la mateixa sessió, s ' inci^guei en . pe I si.st-^ã í ur-j^rr • =i
dos punts:

El priníev, referit a la sol . l ic i L'.¡d / p1-! ^avt 'A*-
i ' Ajunt amevit . ai Consell ï n PU ï «r de M/Ì i iorcci. sobre ia supres s j 6
d'arquetes projectades a ie* obres d'aiguc- potable i c ï -A ve «u e r f-,
a i ' objecte. d ' abaratar costos per la qual cos?, es procedeix a li.
modificació del projecte

El segon punt e;-; referida a ja proposta í e*" a per l arvti.ry^r
Sr . Antoni Ramis i Ar r oro. rec'ccror d^i projecte eie c ¿. ̂ v.vqu^i MW.
consistent en t'l canv. d'ubicació del pou .i-- sub*;, i r, • :̂ r v - i ' V - '.
•J'aigua potable i 0 una variació en la d-isti 7 burí/. c:o i a y.-..r x a
:¡ riter j <">r en .ta i:'.:'rma ^ue e s aeacr'iu 6 1 est'.ui'¡ ; í - c - n : r ;t u^v 3 i .; Còni
! ' -íSüient ada variaci ó la qual c'iyíi os va arrr.va.
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L HOSPITAL DE MANACOR

El passat 8 de Maig, el Con-
sell de Ministres, va aprovar
concedir 4.419 milicns de pts. ,
per la ccnstrueció d'un hospital
a Manacor.

Aquest hospital, estarà dotat
de 240 llits, per atendre a unes
100.000 persones, corresponents a
15 municipis propers a Manacor
entre els quals, està Ariany.

Els serveis que prestarà el
nou hospital, seran els de medi-
cina interna, cirugía general,
traumatologia, urologia, oftal-
mologia, otorrinolaringologia,
ginecologia, pediatria, endemés
de comptar en quiròfans, consulta
externa, laboratoris, urgències i
radiologia.

Es preveu que comencin
les obres a finals d'enguany i
que la durada serà d'uns 30 mesos
és a dir, que possiblement l'any
1995, ja funcionarà.

ELS LLINATGES ARIANYERS

El diumenge 24 de Maig, el ma-
gazine "Brisas", que edita el
diari "Ultima Hora", duia un es-
tudi dels llinatges més freqüents
a Ariany, dins una sèrie de G.
Mestre Oliver, dedicada als lli-
natges poble a poble.

De tan interesant estudi vaig
.poder extreure les següents con-
clusions :

- Damunt un cens, l'any 1991 de
853 habitants, 443 dones i
410 homes, el llinatge més
freqüent, és el de Mestre en
155 ocasions, seguit de Ribot
en 133 i Genovart en 66.

- Els tres llinatges que
podem considerar com a més
nostres, es a dir, aquells
llinatges que quan les sentim
podem dir en gran probabi-
litat d'encertar que són o
arianyers a descendens d'A-
riany, son: Zuzama, que pràc-
ticament el 90 % de portadors
d'aquest llinatge son del
nostre poble, Ribot i Mestre.

Ui poc de tot
NOU CODI DE CIRCULACIÓ

El passat 15 de Juny, va en-
trar en vigor el nou codi de cir-
culació, del qual, els punts més
importants a tenir en compte son:

- La velocitat màxima per au-
topista, és de 120 Km/h, i
de 100 Km/h., per vies ràpi-
des.

- La velocitat màxima per ca-
rretera, és de 90 Km/h.

- La velocitat màxima per dins
ciutats, és de 50 Km/h.

- El cinturó de seguretat, és
obligatori per ciutat i per
carretera, per tots els ocu-
pants del vehicle,' tant pels
que van davant, com pels que
van darrera.
Si el vehicle és anterior a
la sortida de la llei, 1-
15-VI-92, no és obligatori
l'ús del cinturó, sempre que
no estiguin instal·lats. Ara
bé, tots els vehicles que es
comprin a partir d'aquesta
data, hauran de sortir amb
els cinturons de davant i
darrera instal·lats.

- Un vehicle, només pot trans-
portar el número de persones
a que està autoritzat, que
en el cas d'adults, corres-
pondrà al •número de cintu-
rons instal·lats.

I ara que ja sabeu això, vius i
ungles, que ses multes fiblen i
llavonces no valen plors.
Es abans que s'han de pensar les
coses. Poc a poc, i cinturons po-
sats.

ESPECIAL D ARIANY AL "BALEARES"
El passat lo de Juny, el Diari

"Baleares", va dedicar un espe-
cial al nostre poble.

Començava, amb una entrevista
al nostre batle, de la qual podem

extreure frases tais com:
- Ariany comença a tenir per-
sonalitat pròpia

- Ariany havia estat sempre un
poble arraconat i ara ens
toca donar la cara

- Construir una carretera di-
recta a la costa feria per-
dre identitat al poble....

- No volem esser un poble tu-
rístic, ens trobam més còmo-
des essentun poble agrícola.

- Edificarem una residència ,
només si la Mancomunitat
d'Es Pla se n'ha d'encarre-
gar del seu manteniment

Després, hi ha una entrevista
a Ramon Darder, resaltant, que
"l'arianyer destaca per la seva
generositat...."

Una altra a Joan Curient, que
diu: "Hi ha molt poca gent que
que encara es dedica al canp. ito
és rentable...."

Jaume Tabemer, del grup de
redacció d'aquesta "Fulleta", fa
un repàs a la joventut arianyera,
destacant que el jovent local, no
troba al·licients per passar-
-s'ho bé. Damunt aquesta revista,
destaca, que hem arribat al núme-
ro 179, editant-se desde 1969.

Després de donar unes dades
d'interès general, hi ha una pe-
tita enquesta a sis persones del
poble i que resumint, em quedaria
amb les paraules de l'Amo En Gui-
llem Ferrer: "Els jubilats, tenim
aquí tot lo que necessitam, però
el jovent, ha de sortir a guanyar
els doblers a fora".

És trist, però és la crua
i viva realitat.

L ESGLÉSIA D ARIANY, PROTAGONISTA

També al magazine "Brisas", el
31 de Maig, va sortir un repor-
tatge damunt l'església d'Ariany
amb el següent títol: "El tenplo
parroquial de Ariany un palacete
entre jardines".

D'aquest reportatge de
Joan Guasp amb fotos de Tomàs



Monserrat, cal destacar la des-
cripció dels jardins de la place-
ta, arribant a expressar que
"Puede que no exista otra parro-
quia en nuestra isla con estas
características exteriores.
Da la sensación de tratarse de un
palacete construido en medio de
un pequeño vergel Todo cuanto
la rodea tiene el sabor del buen
gusto y la originalidad".

Després de fer una descripció
de 1'església, aportant dades in-
teressants tais com: "Parece ser
que la actual iglesia se levanta

sobre una primitiva capillita de-
dicada a la Mare de Déu de les
Neus, construida en el siglo XVI,
y que pasó por diversas vicisitu-
des -un reloj de sol que en una
de sus esquinas lleva la fecha de
1792, la reserva y la pila
bautismal, se instalaron el 2 de
enero de 1787, y el cementerio se
bendijo el 17 de mayo de 1891-
hasta que en el año 1908 se ini-
ciaron las obras de ampliación
constituyéndose en vicaria, hasta
que en 1935 obtuvo la mayoría de
edad y fue declarada parroquia,
consiguiendo de esta forma su in-
dependencia de Petra".

I ja per acabar, diu: "El vi-
sitante, se aleja contemplando
por última vez -hasta la próxima,
por supuesto- esta pequeña joya
rodeada de jardines que es la i-
glesia de Ariany. Una de las pa-
rroquias más simpáticas y
originales que he visitado hasta
el momento".

Cree que sobra cap comentari.

CONSORCI D AIGÜES PEL PLA

El passat 1 de Juny, el C.I.M
va aprovar el consorci per l'a-
bastiment d'aigües i sanejament
del Pía de Mallorca.

La inversió a realitzar, se-
gons informació sortida a la
premsa, corr a càrrec del Consell
per 1.000 milions, dels quals,
480 ja varen esser presentats per
Guillem Vidal, vicepresident del
C.I.M. dins el Pla d'obres i ser-
veis per aquest any 1992, i el

Oi poc de tot —
total de les obres a. realitzar,
és de 1.674 milions, més una de-
volució de 527 milions referent a
lo que els ajuntaments ja
han aportat per les obres realità
zades.

Es va acordar també, que els
ve'ins pagaran unes quotes de 103
pts.per metre cúbic d'aigua con-
sumida, endemés d'una quota bi-
mensual de 591 pts.

JA TENIM CAPELLA

A la fi, ja tenim capellà en
propietat, encara que sia compar-
tit amb Son Serra de Marina.

La notícia, el dia que
es va anunciar al sermó de la mi-
ssa, va ésser com una bomba i va
omplir de goig, el cor dels aria-
nyers. Nosaltres que pensàvem que
el Sr. Bisbe ja s'havia oblidat
de nosaltres! Idò no, ja tenim el
comunicat oficial i segurament a
hores de sortir aquest número al
carrer, ja estarà entre nosaltres
ja que segons notícies de darrera
hora, la presentació oficial es
farà el dissabte 4 de juliol a la
missa del vespre.

El nan del nou rector,
és el de Nadal Tries Qrell i va
néixer el 2 de Febrer de 1941 a
Sta. Maria, és a dir, que
ara té 51 anys. Va dir missa nova
el 19 de Juny de 1968 i entre al-
tres parròquies, ha estat 4 anys
de rector a Maria de la Salut
i ara estava a Sta. Eugènia.

Aquesta és més o manco la seva
biografia, però a nosaltres, lo
que realment mos interessa, és
conèixer notícies seves, con és
ell.
Ido bé, posat en contacte en gent
que l'ha tractat, així con amb
gent de Sta. Eugènia, el m'han
definit en poques paraules com a
una persona molt equilibrada, amb
un fons molt catòlic i teològic.
No és una persona enlluernadora
ni extremista. Es una persona que
fa molta feina sense fer renou i
m'han dit que en moltes ocasions
els seus silencis són més mages-
tuosos que els seus fets.
És músic, ceca qi f. li ve de fa-
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mília, ja que el seu pare, també
ho era i lo que també m'han dit
que és, "un manitas", ja que per
lo vist sap fer de tot.

Quan va estar a Maria de la
Salut, va iniciar una espècie de
revista i ara a Sta. Eugènia,
també era el responsable de ' la
revista del poble fins que
fa poc temps va deixar d'editar-
-se, per lo que, ara ja des d'a-
quí, li oferesc en nom de
tot el grup de redacció, aquestes
pàgines perquè expressi la seva
esperem que valuosa opinió.

I aquestes sdh, a grans pinze-
llades, les opinions que m'han
contat damunt el nou rector,
ara ja només manca, que una vega-
da que hagi pres possessori, es
crei una conunicació entre ell i
tot el poble a fi de que tot va-
gi cap endevant.

Ah! i al sr. Bisbe, gràcies.

PLA D̂ ELECTRIFICACIO RURAL

La Conselleria d'Indústria, ha
fixat per enguany, dins el pla
d'electrificació rural, la quan-
titat de 100 milions de pts.

Dit pla, consisteix en
aportar ajudes econòmiques als
propietaris de finques agrícoles,
per fer instal·lacions elèctriques
allà on no n'hi ha.

El 40% de les instal·lacions,
corr a càrrec directament de la
conselleria i la resta, ho paga
el interesat.

Per poder participar d'aquesta
ajuda, s'ha de presentar una
sol·licitud, acompanyada d'un
avanfc-projecte. Acte seguit, In-
dústria realitza una inspecció
per comprovar si es compleixen
els requisits.

Una vegada aprovat l'avant-
-projecte, es fa una valoració
del presupost i s'adjudica la
instal·lació d'estacions transfor-
madores.

Actualment, segons fons de ]a
Conselleria d'Indústria, hi ha
qualque petició realitzada d=-s
d'Ariany.

i el T veu



--10- Primera jornada de treball
El passat dia 6 de juny va tenir lloc a

Mcdelmón la 1 jornada de treball pels regidors
dels ajuntaments de la Mancomunitat Pla de
Mallorca.

Hi esteien convidats els presidents de les
altres Mancomunitats de Mallorca, també hi havia
representants d'altres mancomunitats de l'estat
espanyol, el Sr. Andreu Font, director General
d'Economia; el Sr. Antonio Pérez, president de la
subcomissió de Mancomunitats a la FEMP i el Sr.
Joan Verger, president del CIM.

Va començar la jornada ant> les paraules de
benvinguda de n'Antoni Pascual, batle d'Ariany i
President de la Mancomunitat i va remarcar que
devant els 10 anys que fa que la Mancomunitat es
va constituir els objectius eren que es conegués
i fer sentir la Mancomunitat com a cosa nostra i
aconseguir que tots els veinats la coneguessin,
va deixar clar que la Mancomunitat està oberta a
tots, per acabar aquesta intervenció va donar les
gràcies a Modelmón per haver cedit les
instal·lacions, al president del CIM i a la
Conselleria d'Hisenda.

Després varen tenir lloc les diferents
intervencions, en primer lloc es va tractar
l'àrea de pressuposts, el tema va ésser exposat
per Joan Antoni Ramell, batle de MontuSri i
Vicepresident de la Mancomunitat, el més
rellevant que va exposar va ésser el problema de
l'autofinançament que passa per els recursos dels
diferents ajuntaments.

L'àrea de pressuposts passa primer per les
aportacions municipals per passar a
l'autofinaçament, va remarcar l'increment de
pressupost que ha sofert la Mancomunitat que ha
passat de 19.450.000 ptes. del primer any fins
als 123.882.000 ptes. d'aquest any.

Va explicar el finançament de les diferents
activitats que es duen a terme, que són:

* eliminació de residus sòlids: es financia
mitjançant les tasses que paga l'ussuari.

* educació d'adults: hi ha un conveni amb la
Conselleria de Cultura, el MEC i l'INEM, lo que
fa que l'aportació de la Mancomunitat sigui
minima.

* serveis socials: hi ha un conveni amb el CIM
i l'INSERSO, l'aportació de la Mancomunitat és
del 25% de les despeses.

-• neteja de camins: el CIM va donar la màquina
per fer aquesta feina, l'aportació de la
Mancomunitat és. mínima.

•'• servei de pronoció econòmica es financia amb
les aportacions municipals.

La CCAA i el CIM juguen un paper molt
important dins la financiació de la Mancomunitat.

Després d'aquesta intervenció va començar la
de l'àrea de Cultura i esports que la va exposar
en Joan Horrach, tinent de batle de Costitx.

Dins el camp de cultura l'any 1989 es va

realitzar la carta arqueològica dels diferents
pobles, l'any 1991 es varen concedir uns tècnics
per aquest tema, hi ha un projecte d'intercanvi
de grups de teatre entre els diferents pobles.

En el camp d'educació l'any 88 va començar
l'escola d'adults i per l'any 93 l'objectiu és
ampliar el programa educatiu, en aquest camp cal
remarcar la participació del MEC, Conselleria de
Cultura i de l'INEM.

En quant als esports s'han organitzat
campionats de futbet, i cursets de natació, en
projecte hi ha cursets de tennis i campionats de
billar.

Un marera, de. i 'acte.
Aqug/da. latoojialia ha e/dat cedida pen. en fllaaL Fe/uiLal
J / r .f ifr , r ii ' "^de. JLa neviAta. rent Lcuweaary .

Després d'això va intervenir en francese
Antich, batle d'Algaida per explicar l'àrea
d'acció social aquí es va exposar que dins la
Mancomunitat hi ha un buit d'activitat econòmica
ja que la major part de la població té més de 65
anys i d'aquesta població el 95% és autòctona del
poble.

Els diferents punts en que es treballa són:
* informació i orientació que consisteix en

garantitzar que les diferents persones tenguin
informació damunt els recursos de que disposa la
Mancomunitat.

* ajuda a domicili que ja s'ha instaurada als
13 municipis, aquest servei està assistit per un
grup de professionals, entre els quals hi ha les
16 treballadores familiars.

Els beneficiats d'aquest servei són unes 200
persones, una de les coses més importants que
s'ha aconseguit és que s'han evitat alguns
internaments.

* cuines mancomunades i mejadors: aquest
servei està destinat a les persones majors de 65
anys o altres col·lectius existents, es compta amb
la cuina de Montuïri, però pareix que a darrera



ManocoiJDÍtat Pla. de Mallorca
hora han sorgit inconvenients ai* la Conselleria
de Sanitat.

L'altre intervenció va córrer a càrrec de
n'Antoni Pascual, bâtie d'Ariany segons va dir
ell el tema que tractaria era el més problemàtic
a hores d'ara, i és la recollida de residus
sòlids i faenes associatives per a la prestació
de serveis. Aquest tema és un dels més
problemàtics ja que es un servei de despesa per
el ciutadà i a l'hora de pagar sempre ens pensam
que és molt sense tenir en compte la
contraprestació que rebem.

L'eliminació de residus sòlids passa en
aquests moments per una època difícil ja que es
van tancant els diferents abocadors que hi ha i
que la Mancomunitat emplea:

* abocador de Son Parera de Muro, la seva
situació és que està tancat.

* abocador de Corral Serra de Santa Margalida,
s'han de pagar 2.200 ptes + IVA per tonelada que
s'hi duu.

* abocador de Son Sureda Pobre de Manacor,
està sense legalitzar i pendent de sentència, o
sia, que en qualsevol moment es pot tancar,
actualment cada tonelada que s'hi duu costa 1.500
ptes.

Fins d'aquí a tres anys no entrarà en
funcionament la planta inciniradora de Son Reus,
que servirà per tot Mallorca, d'ara a n'aquest
temps s'ha de cercar una sol-lucio que pass per
legalitzar un abocador existent o fer-ne un de
nou per usar-lo fins que Son Reus funcioni.

Tot això repercuteix a l'economia del ciutadà
i d'aquí cap endavant es preveu un augment a les
taxes ja que el cost estimat per tonelada a Son
Reus és de 3.080 ptes.

L'altre punt era l'associacionisme entre
municipis, cosa que sempre és positiva ja que
d'aquesta manera es poden donar uns serveis que
difícilment podrien donar els ajuntaments
individualment i cada un per el seu compte.

Ara darrerament s'han creat dos consorcis que
són el de informàtica local i el d'aigües.

I ja per tancar el tom d'intervencions es va
exposar l'àrea de foKnt per n'Andreu Mates,
batle de Sineu, el més rellevant d'aquesta àrea
és el servei de Promoció Econòmica que mitjançant
el CIM i PODESMA s'estructura la xarxa d'Agents
de Desenvolupament Local, con a projectes per el
92 hi ha la edició de la guia turística de la
comarca del Pla, el curs de cultiu de plantes
ornamentals baix hivernacle, curs de jardineria,
curs d'auxiliar administratiu amb aplicacions
informàtiques.

Altres projectes de formació laboral que es
gestionen amb altres organismes són:
l'escola-taller de rehabilitació de molins de
Montuïri, escola de margers del CIM, curs de
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dubte, ha eA/bat una idea moli encentada, tant en con-
tingut can en pne/amtació.

serigrafia i arts gràfiques.
Dins el camp de l'artesania destaca la

consecussió d'alguns artesans de la carta de
mestre artesà i la participació a la fira
BALEART 92.

La jornada la va clausurar n'Andreu Font,
director General d'Economia el qual va destacar
que el Pla s'hauria d'incloure dins el projecte
5B de la CEE.

Després va parla n'Antonio Pérez, president de
la subcomissió de Mancomunitats a la FEMP i en
Joan Verger, President del CIM.

Finalment tot va acabar amb un dinar al
restaurant Binicomprat.

Aquesta jornada ha deixat clar que la
Mancomunitat dur a terme una gran labor i fa
possible que els seus pobles vagin avançant i
prosperant, també es veu que la Mancomunitat de
cada dia agafa més força i que és una eins
indispensable, sobretot per els pobles n¿s
petits.

Jaure TabernT Rihot



Quatre de fresques
CONTENIDOR

Fa una tenporada que s'ha
instal·lat davant s'Ajuntament un
contenidor, aquest contenidor
només és per vidre, aquesta
iniciativa és d'aplaudir ja que
es vidre és un material de
reciclatge. Bis agradaria i
pregam a sa gent que el faci
servir ja que tots hi guanyarem,
principalment el cafès que són
els que tenen més botelles per
tirar.
DONANTS DE SANG

El passat dia 27 de maig es va
traslladar al nostre poble el
Banc de Sang de Balears a fi de
que la gent pogués fer la seva
donació.

L'afluència de donants va
ésser menor que en altres
ocasions, cosa que preocupa un
poc, ja que en la nostra sang es
poden salvar vides.

W<p
BANC DE SANG
DE BALEARS

C/. Arquitecto Bennassar, 73

07004 - Palma de Mallorca
Tels. 761875/76

CONFERENCIA
Dia 7 de maig al local de la

tercera edat es va fer una
conferència damunt "Cultures
pre-colorbines", la conferenciant
va ésser na Maria Lourdes
Mazaira.
XERRADA

Dia 21 de maig va tenir lloc a
l'escola una xerrada organitzada
per l'APA mitjançant els serveis
socials de la Mancomunitat damunt
"Alcoholisme i tabaquisme", la
xerrarda anava dirigida a tots
els pares i va ésser donada per
na Maria Antònia Palou, psicòloga
de la Oreu Roja.

EQUIPAMENTS ESPORTIUS
El nostre Ajuntament ha estat

inclòs dins el Pla territorial
d'equipaments esportius 1992 del
Consell Insular de Mallorca.

El motiu és el tancament dels
vestidors amb un pressupost de
9.571.100 ptes., 1'ajuntament
n'ha de posar 3.190.367 i el
Consell 6.380.733.

CONSELL INSULAR
DE MALLORCA

FESTA DEL CORPUS
Com ja fa un parell d'anys

aquesta festa s'ha traslladada al
diumenge després del dijous.

Enguany malgrat el mal temps
es va celebrar la processó
després de l'ofici. El mal temps
va deslluir la festa ja que els
carrers no estaven adomats amb
cossiols ni domassos com és
tradicional a Ariany, esperem que
l'any que ve el temps acompanyi.
TORXA OLÍMPICA

L'arianyer que ha estat triat
per portar la torxa olímpica de
les Olimpíades de Barcelona '92,
és en Joan Antoni Sancho, des
d'aquí li volem donar
l'enhorabona.

ES EL PARE SERRA D'ARIANY?
El dia 9 de juny a la TVE 1 el

programa "Pobles" estava dedicat
a Petra, en aquest programa en
un manent es va afirmar que el
Pare Serra va néixer a Ariany, i
la dona que mostra la casa va dir
que ell no havia nat allà.

Afirmacions com aquesta no és
la primera vegada que les sentim,
ja fa un parell d'anys que la
revista "Brisas" ja es feia la
pregunta de si el Pare Serra era
arianyer, i segons algunes fonts
hi ha un document a una parròquia
de Ciutat en el qual s'afirma que
el Pare Serra va néixer a Ariany.

De què anam aquí?, qualque
cosa falla. Ho hauríem de mirar a
això?, i per favor no enganeu a
sa gent, si no va néixer a Petra
no mostreu "la casa solariega del
Padre Serra".

NOU APOTECARI
Des de fa unes setmanes tenim

un nou apotecari ja que na
Margalida s'ha traslladada a
Ciutat.

El nou apotecari és en A.
Ballester, des d'aquí li desitjam
sort aní) el negoci.

TERCERA EDAT
El passat dia 20 de juny les

associacions de la tercera edat
de la comarca d'es Pla es varen
reunir a Montuïri per retre
homenatge als presidents i juntes
directives. Tot va començar amb
una excursió al Puig de Randa,
després hi va haver un cercaviles
amb la banda de música de
Montuïri, una missa i \ra acabar
orrh UP dinar-
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-partadoT de la torxa olímpica-
Com tots ja sabeu enguany es

celebren les Olimpíades a
Barcelona, i si hi ha una cosa
representativa de les mateixes és
la Tonca Olímpica, ido bé, la
torxa olímpica ha de fer un
recorregut per la nostra Illa, i
un dels portadors ha de ser
l'arianyer Joan Antoni Sancho,
sens dubte tots els arianyers el
coneixem prou bé, però així i tot
li hem volgut fer unes quantes
preguntes.

En Joan Antoni és un jove
d'Ariany que actualment té 20
anys, juga a futbol amb l'Ariany
des de fa dues temporades,
aquestes dues temporades ha estat
el màxim goletjador, treballa de
fuster, i lo que més li agrada és
el jugar a futbol.

- Com ha estat que t'han
elegit a tu per dur la Tiana
Olnpica?

Exactament no ho sé, però tene
entès que el CCOB es va dirigir a
la Direcció General de Joventut
del Govern Balear per organitzar
el pas de la Torxa Olímpica per
Mallorca.

La Direcció General de
Joventut va enviar una carta a
tots els Ajuntaments perquè
triassin a un representant per
dur la torxa, s'Ajuntament es va
dirigir a n'es president d'es
futbol i ell me va oferir a jo
per dur-la, en principi no estava
molt decidit però vaig acceptar i
ara no m'en pened gens, estic
molt content.

- Quin dia seta això?
Això serà dia 23 de juliol.
— Segurament això és ma

• » • * -
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vida, què suposa per a tu aquest
fet?

Sí, estic molt content, ja que
possiblement seré s'única pesona
d'Ariany que la duré i això vol
dir que jo represent a tot el
poble d'Ariany i per una altra
part és un fet únic dins sa meva
vida, ja que a lo millor jo ja no
podré tornar a veure unes
Olinpíades a Espanya, es fet d"

£/ jcve cmianyen. poníac/on. de ¿a lonxa

que jo pugui dur aquesta tonca,
encara que sigui poc temps, serà
es meu granet d'arena per
contribuir a ses Olimpíades.

no?— Et Hrnpn al g»» cc«fx
Compensació no, lo que me

donen és es calçons, sa camiseta
i ses esperdenyes, també tene
entès que sa tonca que jo duré
llavonces serà meva, mira tendre
un record.

I això ha estat tot, et
desitjam molta de sort i et donam
l'enhorabona, i que d'aquí a
quatre anys participis a ses
Olimpíades com a jugador de
futbol i no cctn a portador de la
tonca.

Jaume Taberner Ribot.
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CARACTERISTIQUES DE
SA TORXA OLÍMPICA:

Pes: T2 Kg.
Dimensions: 68 cm. d'al-

tària i 16'5 cm. dp
copa.

Combustible : gas.
Material : al un ini.



-14- Dcnants de sang
El dia 13 de Juny, a Lloret, es reuniren tots

els col·laboradors de Mallorca d'aquesta
germandat per exposar sa situació actual en que
es troba s'organització.

Eh el restaurant "Es Pou" es va acondicionar
un local per acollir aquest dia de feina per
donar impuls i discutir els problemes que
enrevolten es Banc de Sang.

Com sabeu s'han ajuntat es donants que
pertanyen a sa Seguretat Social anb es donants de
sa Creu Roja.

Es Banc de Sang de ses Balears està en aquests
mcments a s'edifici de sa Creu Roja, carrer
Arquitecte Bermassar 73 de Palma.

Sa doctora Elena Franco és sa directora del
Banc de Sang comunitari. Es president és don
Victor Gistau i es visepresident és don Fernando
Mulet, qui dirigeix la secció juvenil de donants.

m* v<s>
BANC DE SANG
DE BALEARS

C/. Arquitecto Bennassar, 73
07004 - Palma de Mallorca

Tels. 7618 75/76

Es doctor Cabrer va obrir es col·loqui per
donar a conèixer es funcionament contable de
s'entitat anb un talant molt dispost a que no
manquin diners per aconseguir que a ses Balears
ningú es mori per falta de sang. Sa sang que es
recull no cobreix encara ses necessitats de ses
Illes. Durant s'any 1.991 es necessitaren 20.000
bosses de sang i es recolliren unes 15.000. Hem
de fer un esforç i donar, per solidaritat als
ferits, operats, hemofílies,etc... una cosa
preciosa que tenim tots, que encara no es fabrica
i per això mateix no té preu, sa nostra sang, que
és vida. Pensau que cada dî  hi ha més accidents
de tràfic i laborals i especialment sa gent jove,
es caps de setmana és quan més en té. S'ha d'anar
alerta anb s'alcohol i els joves s'haurien de
posar al davant a donar sang perquè avui la dones
tu però demà pots esser tu qui l'hagis de
manester per no morir.

Sa bossa de sang, només es procés d'extracció,
analítica, hemoderivats i conservació, costa més
de 9.300 ptes.

Sa matèria prima, ceni ja s'ha dit, no té pre.;.
Donar sang és un acte d'amor a s'humanitat. Es
r'oiiant de sanf 'ia d'psser una ô rsona T-çsvt:*<'u;.'i

per es seu acte altruista i tota persona sana
mentres pugui, (fins a 65 anys) pot col·laborar a
donar salut i vida als demés anb una mica de
sacrifici, però s'alegria interior que sentireu
per haver fet una bona acció vos compensarà i
podreu dir "soc una persona collonuda, he donat
lo més gran que tene i no sé a qui anirà sa meva
donació". Avui que tot té un preu!.

Després d'exposar es diferents grups de
col·laboradors ses queixes i preguntes vàrem
passar a dinar i acte seguit projectaren unes
diapositives acompanyades d'una conferència a
càrrec des doctor Bartomeu Jaume, cap de sa
unitat genètica de s'hospital Son Dureta, va
ésser molt interessant, ja que tots els presents
teníem moltes ganes d'informació.

Dia 28 de Juny es va celebrar sa trobada de
cada anuy, a Sineu. Va esser un gran horabaixa
anb una missa per donar gràcies per la salut que
tenim. Es varen posar ses insígnies als donants
que han superat ses 10 donacions. Eguany Ariany
va tenir dos galerdonats, en Francisco Alonar i
na Bárbara Mas, enhorabona! Després es va
convidar a tothon a un berenar i es poble de
Sineu va inaugurar una plaça dedicada als donants
des poble. Felicitats sineuers vos ho mereixeu de
veres; Sineu és un poble que s'haurà de tenir
molts de donants ja que va ser un des primers
pobles mallorquins en s'organització de donants
locals.

Podríem trobar dins Ariany un jove i una
al·lota que s'ajuntassin amb nosaltres, els
col·laboradors d'aquest poble, per anar realitzant
sa tasca junts i així tenir continuació en sa
nostra feina.

Dirigiu-voa a n'en Llorenç i na Franciscà,
endavant!

Llorenç i Franciscà.

HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE

DE MALLORCA



Pasqua fa cinquanta anys (II) -15-

El dia de cap d'any de 1942 va morir a sa
rectoria d'Ariany el Rnt. D. Marti Truyols i
Sureda, després d'uns trenta quatre anys d'estar
encarregat de la Parròquia, deixant un ben record
tant per l'engrandiment de l'església i
edificació del canpanar con per la pietat
sembrada dins la vida del poble.

Vaig ésser present a l'ofici funeral en
sufragi de sa seva ànima, i puc dir en veritat,
que tot es poble mostrà el seu sentiment dins
l'església i dins el carrer acompanyant al
cementiri les seves despulles mortals.

Quedà encarregat de la parròquia "es capellà
Gual" D. Miquel Gual, que vivia a Ariany, també
molt apreciat de tothom per la seva bondat i
sezillesa.

Nomenat, dins el gener de 1942, per sustituir
al Sr. Truyols, el dia 2 de febrer, Festa de la
Candelera, me vaig encarregar oficialment de la
parròquia i Rectoria, deixant d'ésser Vicari a
Petra, a on, dit de passada, me vaig trobar
sempre ben agombolat.

Encarregat de la Parròquia, arribaren ses
preocupacions per fer-ho anar tot bé, Sa Corema,
Sa Setmana Santa, ses festes de Pasco; entre
aquestes i altres preocupacions, una va ser es
sermonet des dia de Pasco dematí a l'Ofici de
"s'Encuentro", vaig pensar que havia de ser un
sermonet alegre, con un alleluya propi des temps
de Pasco, un sermonet curt, perquè ja sabeu com
frissa sa gent, en haver anat a "s'Encuentro"
d'anar a posar peus devall taula per berenar de
frit de freixura amb fonoi, cebes tendres, un
parei d'alls i altres verdures.

Amb aquestes preocupacions dins sa mòllera
vaig resoldre fer un sermó amb gloses, i així
seria curt i alegre, ja que ses gloses encaixen
bé a tothom, perquè de glosadors i de locos tots
en tenim qualque cosa.

Sense més raons i complint lo promès en el
número anterior, aquí teniu ses gloses, que foren
el sermonet del dia de Pasco dematí de l'any
1942, dit desde l'altar major amb sos portals
oberts en pint en ample, perquè sa gent no hi
cabia, i vegent pasturar es sol per ses cases i
sementers des Pujol, anunciant un dia de Pasco
hermós i primaveral.

SERMÓ DE PASCO DE 1942

Ha passat la Passió,
els açots i escupinades,
les befes profetitzades,
a Crist nostre Senyor.

Crist viu i resplandent.
de la mort ha triumfat,
sia per sempre adorat,
de Llevant fins a Ponent.

Verge del Cel beneida!,
el vostre Fill era mort,
ditxosa la vostra sort!,
ja l'heu vist amb nova vida.

El dol que la Verge dui&;
en blanc mantell s'es mudat,
a Crist Ressucitat,
amb goig cantem Alleluya.

Crist ha ressicitat,
germans! amb santa alegria,
celebrem sempre aquest dia,
de l'any el més assenyalat.

Com Crist ha ressucitat,
noltros ressucitarem,
i la Pasqua que rebrem,
serà estar al seu costat.

A tots els qui són aquí,
els "Molts d'anys" vos vull donar
i fer-los tantoé arribar,
als qui no han pogut ver̂ r.

Ara auto malta alegria,
tots plegats, al mateix temps,
demostrem que estam contents,
cantant a Santa Maria.

Regina Coeli Laetare.
Alleluya.

Antoni ivuí'.l, '̂  —.••



-16- Ehtrevista a ... Miquel Frontera
Parlar en aquests moments de

la S.E. Ariany, és parlar només
de futbol ja que és la única
disciplina que hi ha actualment
col·locada a una de ses categories
de s'esport balear, per lo que
m'he decidit a fer una petita
entrevista al seu president en
Miquel Frontera Mestre, més
conegut per en Miquel Tovell,
perquè ens expliqui una sèrie de
coses damunt la S. E. Ariany.

- Quin tnops fa que ets
president?

De sa temporada 89-90.
- Con vares arribar a ser

président de sa S.E. Ariany?
Perquè es president d'abans,

en Jaume Costa, ho va deixar i jo
era es vice-president i m'en vaig
fer càrrec.

- Ctm vares trobar sa situació
des club?

En pocs doblers, i gràcies a
n'es socis i a s'ajuntament s'ha
anat augmentant i millorant sa
situació econòmica.

-AorualBrnt, quants de
jugadors té sa plantilla?

Ara per ara són 19 jugadors
els qui conposen sa plantilla.

- Són tots d1 Ariany?

N'hi ha 15 que ho són i quatre
que són externs però que pareixen
des poble ja que són molt
apreciats per tota sa plantilla.

— Quin es es BBS veterà de sa
plantilla?

En Biel Frontera Genovard, que

endemés ha estat un dels
promotors del futbol arianyer i
actualment també consta can a
vocal de sa Societat.

- Fa dos anys que s'obtenen
bons resultats, creus què és
degut a una bona planificació, a
una bona plantilla, o un poc de
tot?

Tal TCgada un poc de tot ja
que una cosa no pot anar sense
s'altre.

- Els resultats esportius són
interessants, però lo que crec
•és important és es pren. a sa
deport ivitat que beu rebut durant
un parell d'anys, ens pots
explicar en què consisteix aquest
premi?

Tenir un bon comportament dins
es canp i no protestar als arbits
ja que te treuen moltes de
targetes que al final és el que
conte a l'hora de donar el premi
ja que se dóna a s'equip que
menos targetes té.

- Enguany, el guanyareu?
No aquest any no.
- Què passa, que deportivitat

i bons resultats no poden anar
junts?

Es molt difícil ja que
avegades s'ha d'emprar el joc dur
i els àrbitres te treuen moltes
targetes.

- Tornant a n'es Club, quantes
categories inferiors hi ha?

Cap
Ho teniu categories

inferiors?
No ja que es primer any quan

es va fundar sa Societat es va
fer endemés de l'equip amateur un
equip d'infantils però degut a sa
situació econòmica i a sa falta
d'al·lots es va haver de retirar
aquest equip infantil.

- Tdò si no teniu categories
inferiors d'on treis es jugadors,
qui f a es fitxatges?

Si pot ésser, els jugadors són
del poble i si no es possible els
anam a cercar dels pobles
veïnats, en quan als qui les fa,
som jo normalment l'encarregat de
fer-los.

- Actualment qui és el vostre
entrenador?

En Toni Gibert.
- Quin temps fa que vos

entrena?
Aquesta darrera temporada.
- Per l'any que ve, ja ho

teniu tot decidit o hi haurà
incorporacions i baixes?

De moment pareix que està tot
en ordre, però crec que hi haurà
noves incorporacions.

- A n'es vostre equip hi ha un
dels màxims goletjadors de totes
ses categories, en Ten i o Banyeta,
quan avui en dia n'hi ha tants
pocs, no beu rebut cap oferta
perquè canviï d'aires?

Fins ara que jo sàpiga no.
- Passem a l'aspecte pccnfrñc,

com sa subvenciona sa S.E.
Ariany?

Aquí-/.'".. ',i!>7 <-"/i jnQfyiGx.:, r n^jicfìu^-j.-. ;. {•(.."c.cfi.^a ria Jo. ^/. ,4.*Ú/T«, >.(>• la ^mponadn /99/ -



Mestre
A través de ses quotes que cada any paguen es

socis, que són de tres nal, cinc nal o les de deu
mil, anb això i l'ajud de s'Ajuntament anam
subsistint.

~ t^Miïtg de ftff-ttt te sa S.E. Anany?
Actualment hi ha 83 socis homes i dones.
— Rebeu ajudes institucionals?
No
— Ses entrades les feis pague Bolt cares?
Enguany no s'ha pogut fer pagar entrada ja que

quasi tots ets equips eren de molt lluny i quasi
tots es des poble que venien a n'es futbol eren
socis i els que no ho eren esperem que la pròxima
temporada s'hi facin.

- Creus que la S.E. Arlany és un club de
futur, o creus que existeix perqué ara tú i antes
en Jauae de Sa Farinera o qualque brusquer wés ha
volgut que hi bagues futbol? no creus que un club
hauria d'estar per dauit sa il·lusió de una o
dues persones?

Sí, crec que hi hauria d'haver més gent que
volgués fer feina dins sa S.E. Ariany, futur?,
mentres hi pugui haver la majoria de jugadors del
poble crec que n'hi ha, ja que tots els que
juguen actualment tenen ganes de que hi hagi
qualque cosa al poble.

- Con sa presenta s'any que ve?
De moment sa presenta bé, ja que pareix que hi

ha bastants de joves que s'han interessat en
jugar.

- T'has plantejat sa possibilitat de pujar a
segona regional?

Sí, aquesta temporada hi tenia moltes
d'il·lusions posades, però degut a lesions i a les
expulsions, sa cosa no ha anat del tot com jo
volia, però així i tot s'ha fet una bona
temporada ja que s'ha quedat el setè de la
classificació.

- Da desis per l'any que ve?
Fer campions.
- Oh desig per la S.E. Ariany?
Que segueixi molts d'anys i

formar una directora més jove de
temporades.

— Què els demaries als socis?
Que no es cansin d'aportar el

d'arena perquè la S.E. Ariany
endavant.

- I a s'Ajuntant?
Que com més prest millor ens posin

s ' instal·lació de llums al camp de futbol perquè
així no se pot entrenar, no se pot fer feina.

T fins aquí aquesta entrevista, només li volem
desitjar molta de sort a ell i a sa S.F. Ariany
que crec que és una cosa que és un poquet de
T't s, sndevant i ànims.

Tomeu Baucà »-ontp-ra

que es pugui
cara a futures

seu granet
pugui anar

Les Autoritats Sanitàries fan saber que:
FUMAR PERJUDICA

SERIOSAMENT LA SALUT

GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE SANITÀ!
ISKiUKI l'ATcnriAi
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Hola amics, com vos va tot? a
jo bé però un poc aburrit els
diumenges perquè ja s'ha acabat
un any més sa tenporada
futbolística, si bé no s'ha pogut
aconseguir s'objectiu principal,
que era el poder pujar a segona
regional, se n'ha aconseguit un
que és quasi tant important o
més, que es públic cada diumenge
baixa al camp de futbol, que té
sa il·lusió de veure guanyar a
n'es seu equip, idò bé, sobretot
en aquesta segona volta s'han
guanyat tots es partits a Ariany
per lo que la gent crec que ha
disfrutat de veure futbol ja que
s'ha guanyat merescudament a
s'equip que finalment s'ha
proclamat campió de sa lliga en
bastants de punts de diferència
damunt es segon classificat que
ha estat el Baleares, equip amb
es que se va empatar a sa
penúltima jornada; també aquesta
temporada s'han aconseguit
resultats molt abultáis a favor
d'es nostre equip, 3 - O a
l'Esporles, 4 - O al Campanet, 1
- 5 dins Paguera, 3 - 0 al
Sencelles, 3 - O i O - 3 a l Sant
Joan (un equip a n'es que no se
podia guanyar mai però que aquest
any se l'hi ha guanyat en dos
partits), 1 - 4 i 6 - O al Ca'n
Picafort (equip que al final es
va retirar i que ens va llevar
una gran quantitat de gols
sobretot al nostre goletjador en
Tonio que amb es dos partits
n'havia fet sis dels deu).

Però no tot han estat coses
bones dins sa temporada ja que a
sa segona volta hi ha hagut
moltes de lesions i sobretot
molts de jugadors que han estat
expulsats per lo que vos puc
assegurar que si no haguésim
tengut tots aquests problemes
segurament ara estaríem parlant
del'ascens a segona regional, que
era lo que tots volíem i
desitjàvem, però que hem de fer,
el món segueix donant voltes i
tal vegada l'any que ve se podrà
aconseguir lo que aquest any s'ha
cengut tan aprop.

Per acabar sa tenporada se va
fer un sopar ,-î n'rs restai ¡r aní.

Esparts

"Es Cruce" que és el qui
patrocina tot s'equipatge i cada
any fa un sopar per tots els
jugadors i els socis del club,
aquest sopar va esser con cada
any molt animat perquè la
quantitat de persones que se
varen donar cita en aquest sopar
arribava fins a les cent trenta,
entre directiva, jugadors, socis
i acompanyants dels socis
(aquests darrers varen haver de
pagar encara que no fos molt), en
aquest sopar es varen entregar
una sèrie d'obsequis, a cada
jugador se li va entregar una
foto de sa tenporada i una petita
plaqueta, després es varen
entregar els trofeus
corresponents al jugador més
ccnpanyero dels altres que
merescudament el va guanyar
n'Amador Català que encara que no
sigui d'Ariany ha demostrat que
és una persona molt important
dins el vestidor de l'Ariany,
després se va entregar el trofeu
al jugador més regular que va
correspondre a n'en Bernat Ribot,
un trofeu que igual que el de
màxim goletjador es veia qui el
guanyaria; el de màxim goletjador
va ésser el darrer que es va
entregar i va correspondre al
nostre principal goletjador en
Joan Antoni Sancho Poniar "Tonio",
que ha demostrat que és un
jugador que sempre està a sa boca
des gol i que ha fet un total de
quaranta gols; després es va
donar una placa al jugador més
Areterà de l'equip que coil tots
sabeu és en Biel Frontera
"Tovell" que ha demostrat que
s'edat no és cap impediment per
jugar a futbol. Després de tot
això naiiés vull donar sti graciée;

a tots els socis i que no es
cansin mai d'animar a l'equip ja
que una de ses coses que més es
necessiten és s "ànim des teu
propi públic, també menció
especial a la Junta Directiva,
que un any més ha fet anar
endavant aquest equip, després
també voldria fer una crida als
jugadors que han acabat sa
tenporada i és que tornin l'any
qui ve a jugar, perquè és una de
ses maneres de demostrar s'estima
que se té per es poble, encara
que per molts això no signifiqui
res, el club i sobretot es nostre
poble els necessita.

Esperem que de cara a sa
pròxima temporada es pugui ja
contar a n'es camp de futbol amb
una nova instal·lació d'allunenat
ja que actualment només es
disposa de set faroles que ben
poc poden fer per allumenar
adecuadament tot el camp per lo
que se perden molts de balons i
quan un no hi veu no sap on pega
i alguna vegada enlloc de pegar a
sa pilota es fer a algún company.

Deixant el futbol, i ja per
acabar vull donar conte de sa
final del campeonat de Mallorca
de Futbet que es va disputar a
ses dues pistes que disposa es
Poliesportiu d'Ariany (que ja
quasi està acabat, ja que disposa
de les cistelles de bàsket i de
les noves porteries de futbet) i
que va acabar amb la victòria de
l'equip de Palma, s'ha de
destacar 1'entrega dels jugadors
del nostre poble que hi
participaven, tal vegada lo únic
que va faltar va esser la
presència de públic d'Ariany que
avegades no valora lo que és un
torneig d'aquestes
característiques per el nostre
poble, una vegada més aquest
torneig va ésser aconseguit per
ses dues persones que més fan per
l'esport base des nostre poble,
en Joan Font i en Pep Alzamora,
crec que des d'aquí s'els ha de
reconèixer la seva bona voluntat
i ses ganes de fer anar endavant
el nostre poble.

Adéu amics í fins un altre.
ToüV-o ¿auçá ¡•'rontera
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Aquesta vegada aprofitaré l'ocasió per
parlar-vos d'un tema, que pot esser que us vengui
de nou, però que fa ja anys va tenir a veure ant)
Ariany. Són "Els Moratons".

Els Moratons són una colla de 6 balladors
comandats per un altre que fa de capita, i que
efectuaven una dansa semblant a la del dossiers,
que nuits de vosaltres haureu vist (d'aquí a poc
parlarem més extensament dels Cossiers).

L'origen dels Moratons no és tan antic com el
d'aquells, però són balls comuns i que s'han
d'estudiar conjuntament. La dansa que fan els
Moratons es podria denominar també un joc, ja que
aquesta consisteix en pegar-se cops a unes fustes
en forma de pits i de genolls que cada ballador
porta aferrades al seu vestit. Ho fan al compàs
d'una música determinada, i per ordre talment com
si fos un "Ball de Bastons" d'aquells que es fan
per València i Catalunya.

Ho solien ballar al·lots de devers dotze o
tretze anys, i sortien per les festes de Sant
Jaume a la ciutat de Manacor, que eren les més
importants que antigament allà es feien. Amb el
temps es conservaren aquests balls al barri
manacorí de Fartàritx, i allà els tenien con a
cosa seva i ben molt que els estimaven. I aquí,
mirau per on, entroncaren amb el poble d'Ariany.

Com va ésser? Idò perquè D. Martí Truyols, que
no fa falta recordar-vos qui era, va néixer allà.

D. Martí arribà de capellà a Ariany i tots
sabeu la quantitat de coses que va fer per
l'església, la gent i el jovent d'aquest lloc que
tant va estimar; una d'elles va ésser l'intent de
transportar el ball dels Moratons a Ariany, ja
que ell els havia vist de sempre a Fartàritx.' Va
fer venir uns quants manacorins a ensenyar-ho, i
ja ho crec! els Moratons arianyers sortiren a
ballar.

Fa ja més de deu anys amb un grup de joves
intentàrem seguir la pista de tot això que vos
cent. Anàrem a Inca a veure un homonet veli
arianyer que vivia allà, i ens va contar tot allò
que recordava d'aquells fets ja que ell de
jovençà va esser mentore de la colla de Moratons
d'Ariany impulsada pel rector Truyols. Encara
tenia bona memòria i va poder explicar coses i
anècdotes que podrien servir per a
reconstruir-los. Ara que Ariany, ben justament,
recorda la figura de D. Martí, seria l'època
escaient per a intentar recobrar aquell signe de
cultura popular que, amb tanta bona fe, va voler
que tenguessiu.

Per què no ho provau?
Francesc Vallcaneras.

Aquesta secció ha estat realitzada per Llorenç
Julià, Monjo de Montsserrat.
AGRAÏMENT

L'agraïment és una càrrega, i tots malavetjam
alliberar-se de les càrregues. (Diderot)

L'agraiinent és la memòria del cor. (J.
Massieu)

Es tan gran el plaer que s'experimenta trobant
'¿T: none agraït que val la pena d'arriscar-se a

fer un ingrat. (Sèneca)
L'agraiinent de gran part dels honiRS es

fonamenta en un desig amagat d'obtenir més grans
presents. (La Rochefoucauld)

Considerar ingrats als homes és un bon pretext
per no fer-los favors. (Anònim)

L'edat en la qual tot es reparteix i firs :
tot es dóna a balquena és aquella ecat en 1,?. -:;ua.'.
«aicara no es té res. (A. Karr)
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CURS D'AUXILIAR ADMINISTRATIU AMB APLICACIONS
INFORMÀTIQUES:

Des de l'Ajuntament de Maria de la Salut, amb
la col·laboració del Servei de Promoció Econòmica
de la Mancomunitat des Pla i l'INEM, s'ha
promogut la realització d'un curs d'Auxiliar
administratiu amb aplicacions informàtiques, que
es desenvolupa actualment a Maria de la Salut.

L'objectiu marcat pel curs és qualificar a 15
persones en el camp de la gestió administrativa
per ordenador. En finalitzar el curs, els alumnes
seran capaços de realitzar les tasques normals en
una oficina aplicant l'informàtica a aquest
procés.

PROGRAMA DEL CURS:
El curs consta de tres mòduls: informàtica,

comptabilitat i laboral.
El mòdul d'informàtica pretén introduir als

alumnes en el maneig de l'ordenador, sistema
operatiu MS-DOS, programes i paquets integrats,
etc.

El mòdul de comptabilitat, pretén aplicar
l'informàtica a la comptabilitat, aprenguent a
manetjar el programa G-77, considerant un dels
més modems i eficaços.

El mòdul de laboral, té con a objectiu dotar
als alumnes dels coneixements adequats per
encarregar-se dels moviments, nòmines i demés
aspectes el personal de l'empresa.

INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ:
L'objectiu primordial del curs és la inserció

laboral dels alumnes, per la qual cosa s'han
firmat uns acords de contractació per part de
diverses empreses així con a administració
pública, on se comprometen a contractar 1 o varis
alumnes una vegada finalitzat el curs.

Es evident que la bona gestió empresarial
passa per una bona gestió administrativa, per tal
motiu, es pot considerar con una inversió de
futur el contractar personal vertaderament
qualificat per les tasques administratives.

Per tal, LES EMPRESES O INSTITUCIONS QUE
PUGUIN ESTAR INTERESSADES EN LA CONTRACTACIÓ D'UN
ALUMNE DEL CURS EN PRACTIQUES (ELS CONTRACTES EN
PRACTIQUES QUE ES CONVERTEIXEN EN INDEFINITS
GAUDEIXEN D'UNA SUBVENCIÓ DE 550.000 PTES. PER
PART DE L'INEM) PODEN POSAR-SE EN CONTACTE AMB EL
SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA MANCOMUNITAT
DES PLA; ON SERAN INFORMATS DETINGUDAMENT.
Servei de Promoció Econòmica
Mancomunitat Pla de Mallorca
C/ Hospital, 24
07520 Petra
Telèfon: 83 00 00
"ersona de contacte: Llúcia c Marian.

CURS DE VIVERISTA DE PLANTES D'INTERIOR A STNEU.
Des de l'Ajuntament de Sineu, amb col·laboració

del Servei de Promoció de la Manccmunitat i
l'INEM, s'ha promogut la realització d'un curs de
VIVERISTA DE PLANTES D'INTERIOR, que es
desenvolupa a Sineu.

L'objectiu marcat pel curs és qualificar a 15
persones amb els coneixements bàsics pel cultiu
de plantes ornamentals baix hivernacle. El curs
té una durada de 350 hores i es desenvoluparia
entre els mesos de setembre i desembre del
present any.

Consta dels següents continguts:
- El sòl mocions generals.
- L'hivernacle:cuidats i manteniment.
- Cultiu de plantes d'interior.
- Tractaments fitosanitaris
- Noves tecnologies.
L'objectiu primordial del curs és facilitar la

insersió laboral dels alumnes. Per la qual cosa
se procurarà facilitar l'accés al mercat laboral
dels interessats en treballar. Per altre banda,
existeix la possibilitat de promoure la creació
d'una empresa de producció i distribució de
plantes d'interior, ubicada al Pla de Mallorca.

Tots els interessats en fer aquest curs poden
dirigir-se ABANS DEL 20 D'AGOST a:

Marian o Llúcia
Servei de Promoció Econòmica
Mancomunitat Pla de Mallorca
Telèfon: 83 00 00 / 83 00 34

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA
C/. Hospital, 24
0~520 "ETRA
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/. - Mangalida Çenovand Róncelo (de. Son CiunanaJ
2. - Magdalena font (jenovand í de. Sa Cneu)
3-- Mangalida fllaimó (fanui ide S'AubengJ
b,- Mania 'Ribot Fnontena f Monjo J
5-- Isabel faon Pkaine. (de. C on. $oanj
6.- Fnanciüca. Çenovand fent f f ont J
7' - flagdcUena Dandeji Caldenteu (Cabnena)
S. - flatiia liubí Monnach (de. C on lïubL)
Ç. - Isabel flkAtne. ZWeft (de. Son ÇeneJiJ
/O.- Catalina, faon flieAÍne ide. C'an $canj
//.- flkuiLa ÇenovajidFont (Biela)
/2,- Pkwgalida. Bauçà (jenovand^Çuana)
13' - FnancÍAca San/ió Suôora. (leca)
/4.- ßanbana f^ubí Monnach (de C'an lìubLj
/5.- lsabel foni Cual (de Sa Canova)
/6. - fatela Fenne (jomiA (dei hom)
/7- - fiançai ida fibot Bauçà (fllauaneia)
/8. - fyoana Cenava/od Banceló (de Son CûunanaJ
/9. - Magdalena Caldentey. Danden. (CabnenaJ
20.- Son Antonia
21. - Son ¡Magdalena Canó
22.- Catalina fiant i 'Riíot inani L J
23. - flania Çenovand hennen. (^Acülaneta)
2k.- fafela Pleat ne Lladó (de C'OA Fennen.}
21).- filàngalida f\ibot hnontena f flonjo j
2f>,- fllanonjffm '?í>nf*"r"rlÇci^cígníetJ l/Vfffa.f.'

27. - Çenònia SOC.ÍOA fllatcanó (fiula)
28. - ÇenJònia Vannell flla/icanó (fetitaj
2Ç. - ßanbana Ribot Fnantena (MonjoJ
3O. - flkuiia Coda fteatne. (de Ja FaninenaJ
3/ •- FnancÍAca Swam. Scuuó (leca)
32. - 1/abel Çenovand Fennen. ( £jìcalaneta)
33'- tkuiia. $oan flleAtne (de C'an $oan)
3^'- Magdalena Santó Sutara. (leca)
35' - FnancÍAca f\ibot Fnontena (flonjo)
3(>'- FnancÍAca fìateA nettne (XonjietaJ
37'- flania Fennen fteûtne (de Sa Canova)
3&'- Magdalena ÇenovandCaldentey (Nadal)
39-- Kafela nanti Kiíot (Pianti)
bu,- P\angalida hnontena f\ibot (f\oguetaj
fy/'- fllania Fnontena foAcual (de Sa FiguenetaJ
4?. - Spana hnontena foAcual (de Sa FiguenetaJ
^3'- FnancLica Font Bauçà. (LlebneJ
$(.- Antonia (jenovand Fennen. f£¿ca¿anetaj
^'- Magdalena f\ibot CànaveA (¡ubeta)
¿¡6.- Mania fibot CànaveA (Iubeta)
ty. - Mangalida f\igo Bauçà (ßannene/i)
48,- Magdalena figo MeAtne (deA Moli)
H*}. - hnancÍAca Leúdente^ Danden. (Cabnena)
5/0. - $oana f ornan. hennioJ. (ßanuetaj
5/.- Magdalena hennen (jamÍA IdeA ßennadinA)
52.- Mangalida Meatae Lladó (deC'oA hennen.)
53-- Magaalena SanAÓ Satana (leca)
yt.- Antonia Caldenteu f\ibot (Vigili)
55- - Ampanojl·luxà Caldenteu (de C 'OA MeAtneJ
^6,- Mania hJiuxà Caldenteu (de C'OA MeAtneJ
57- - Mangalida Caldenteu Uanden (Cabnena)
tâ. - Rangálida Banca. Salan (Conia.)
59. - Magaalena Dunan fibat (BoAcaneta)
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Férem una gran excursió,
un dia vint-i-sis d'abril,
un dia guapo i tranquil,
i tots ho érem gent major.

Així vàrem començar,
amb dos autocars vàrem partir,
alegres tot es camí,
i a Algaida mos vàrem aturar.

A Ca N'Alorda férem aturada,
i miràrem s'exposició,
i qui volia buidar es serró,
tenia per buidar-lo,
perquè hi havia bona beurada.

Molts aquí varen berenar,
i altres també varen provar,
es licors de ses botetes,
que tot pareixen juguetes,
però un poc paren picar.

Mitja hora vàrem trescar,
i molts anàrem a fer "pipí",
per poder seguir es camí,
sense a ningú molestar.

Ido toman agafar carretera,
fins a Sa Punta de Son Gual,
i directe a S'Arenai,
que d'aquí hi ha una bona

dressera,

A S'autopista vàrem entrar,
per sa nostra ruta seguir,
passàrem per Aguacity,
que dins s'Arenai està.

A sa platja vàrem sortir,
i tot amb obres pareix que està,
però molts pocs turistes hi ha,
per aquella platja poder omplir.

Després de voltar i tomar voltar
arribàrem a n'es final,
entràrem per un portal,
i La Porciúncula vàrem trobar,
aquí tots vàrem davallar,
per així tots poder saludar,
frares i paisans que allà hi ha,
que mos esperaven a n'es portal.

Després d'haver saludat,
es paisans frares franciscans,
allà férem un descans,
i aviat tot ho tenguérem trescat,

A les dotze vàrem anar,
cap a l'església pintada,
que allò és una monada,
i per qui mai l'havia visitada,
segur que mai se n'oblidarà,
perquè tants de sants hi ha,
que pertot està enrevoltada,
la Sagrada Família enmig exposada
que ho acaba de confitar.

Un Ofici mos varen fer,
per tots es difunts de sa sessió,
però un Ofici superior,
pes nostro poble arianyer.

Va esser una missa cantada,
amb molta devoció,
amb micros per tot en rodó,
que ho era una monada,
el Pare Ribot sa missa celebrava,
i el Para Genovart allà cantava,
amb molta d'entonació,
i tota sa nostra excursió,
que allà amb ell també cantava,
així que d'aquesta passejada,
val la pena es contar-ho.

De sa missa vàrem sortir,
i anàrem a veure s'exposició,
amb molta de il·lusió,
moltes coses vàrem descobrir,
perquè per arribar a la fi,
és difícil es contar-ho,
perquè hi ha de lo bo lo millor,
n'hi ha de tan antics,
que un no sap que volen dir,
i és difícil explicar-̂ *).

La Porciúncula vàrem acabar,
i a dafora vàrem sortir,
de tots mos vàrem despedir,
i anàrem cap a dinar.

A n'es Brasilia vàrem arribar,
i entràrem per darrera,
perquè a davant sa carrera,
en maniobres tot està,
un poc vàrem haver de caminar,
però tot va anar de primera.

Entràrem a dins es local,
que tot és una meravella,
cada qual agafà cadira,
que això és lo més normal.

Arròs brut mos varen servir,
en bon gust i bona olor,
pollastre rostit amb guarnició,
que tot ho era molt fi,
i es que volia repetir,
només ho havia de dir,
si se volia omplir més es "pecho"

Llavonces serviren gelat,
amb una tassa ben presentada,
i a damunt una cirera gelada,
enrevoltant bessó picat.

Una tarta mos varen presentar,
i Na Maria Garriguera,
amb Sor Ignaci a darrera,
elles dues anaren per tallar,
i les varen fotografiar,
"aplausos" les vàrem donar,
tota sa gent arianyera.

També va haver-hi cafè i licors,
vi blanc i tinto no n'hi faltà,
i llavors per refrescar,
xampany molt en varen destapar,
i aquí vàrem cobrar ses colors.

Després de ja haver dinat,
mos posàrem a ballar,
que això és sa costum que hi ha, <
per tots es de sa tercera edat,
i així es dinar queda asentat,
i ho acaba de confitar.

^
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A les quatre vàrem sortir,
i tomàrem agafar carretera,
passant per Genova i Peguera,
Canp de Mar i Cala Llamp per da-

rrera,
i a n'es Port d'Andraitx vàrem

sortir.

Aquí no férem parada,
per Andraitx vàrem passar,
S'Arracó també vàrem atravessar,
i a Sant Elm férem parada.

Mitja hora vàrem estar,
a Sant Elm a n'aquesta parada,
que és bo donar una mirada,
allà per sa vorera de mar.

D'aquí tomam arrancar,
per sa mateixa carretera,
i antes d'arribar a Peguera,
partírem fins Es Capellà,
la qüestió era trescar,
tota aquella cordillera,
que molta gent arianyera,
mai havia estat per allà.

També férem Calvià,
que l'agafàrem per una vorera,
molts no veren lo que era,

perquè molt escampat està.

Però sense fer cap aturada,
sa ruta vàrem seguir,
perquè s'acostava s'horabaixa,
i per tant es nostro fi.

A s'autopista vàrem arribar,
i directe a n'es nostro pöblet,
que en que sigui petitet,
es es poble millor que hi ha,

A Ariany vàrem arribar,
sense tenir cap averia,
idò que feliç sigue aquell dia,
que tots mos poguérem arreplegar.

I ara me despediré,
de tots plegats amb alegria,
que sempre visca es Brasilia,
perquè mos tractaren bé.

Joan Frontera
Ariany 26 d'abril de 1992

Més de 3000 membres de les associacions de la
Tercera edat de Mallorca es reuniren el passat
dissabte dia 30 de maig, per fer una ofrena
floral a la Verge de Lluc. L'acte comptà amb la
presència de la Consellera de Cultura, Educació i
Esports del Govern Balear, Maria Antònia Munar,
que fou convidada, com a presidenta de la
Comissió Interdepartamental de la Dona, pel prior
de Lluc per presentar un número especial de la
revista del santuari, dedicat a la dona.

Després de la missa oficiada pel prior Josep
Amengual, la consellera Munar va donar les
gràcies a tots els col·lectius de dones de
Mallorca i al mateix monestir de Lluc per la seva
labor en pro de la no discriminació de sexes i
per la integració de la dona en la vida social
actual. La Consellera de Cultura va aprofitar
l'ocasió per adreçar-se als membres de la tercera
edat i els animà a contribuir a la igualtat de la
dona a través de la conscienciació dels seus
familiars i sobretot de les seves filles i nétes.

La consellera va agrair en la seva intervenció
la defensa de la cultura i la llengua de Mallorca
realitzada per la revista Lluc i va explicar com
es va crear la Comissió Interdepartamental que
ella presideix ara fa aproximadament dos anys,
amb l'objectiu de promoure la participació de la
dona en la vida econòmica, social i cultural de
les Illes.

Els actes van finalitzar amb una ofrena floral
a la Mare de Déu de Lluc que va relitzar la
consellera acompanyada d'una parella de la
tercera edat vestits amb els vestits típics dels
antics baties d'Escorça.

La Conf&lLejia c/c dJ.-tuna va aMiA'iin /W.



PRODOCTES CERAMICS D'DS ALIMENTARI
S'inclouen dins els productes

ceràmics d'ús alimentari els
recipients d'aliments de
producció industrial i artesanal,
entre els quals s'inclouen els
decoratius.

El consumidor ha de
diferenciar els productes
ceràmics d'ús alimentari dels
exclusivament decoratius.

Els productes han d'indicar en
els envasaments o sobre el propi
article la manera d'usar-los, el
nom del fabricant i la indicació
"per a ús alimentari" o el símbol
(una copa i una forqueta).

PREMIS LITERARIS
VALL DE SÓLLER

1992

L'Ajuntament de Montuïri convoca un
concur« públic per a la concessió del

I PQEMI LITERARI ÔANT BARTOMEU
DE CONTE CURT

Bocee
1.- S ' e s t a b l e i x un prtml nt t r t r i dotat «n vlnl·l-clnc mil points I dot acciaiiti dotati an vint

mil I quinze mil pattata! cadaicun. El praml I a c c è s s i t s anIran acompanyati par l'antraga au
guanyadors d'unas plaquât commamoratlvas I la publicació da las obras.

Î,- El tama par a concó r re r a aqi est praml litaran tarà al d'un conta curt, da tama lliura.

3.- Podran participar a aquail praml qualssavol parlonas iniques qua no as dediquin
prolasiionalmant a la tasca d'escr iptor

4.- Cada autor o autors sols podran presentar una obra. qua haurà d'asiar original, Inèdita I
asenta «n llengua catalana.

5.- Els originals, par quintuplicat, s'hauran da prasantar d'una manarà corracla. an lolls
macanogratiats a dobla aipal I par una sola cara, figurant al principi al títol da l'obra, qua landra
una extensió qua otcil.larà antra dos I tras lolls. Es podrà signar an pseudònim, lanini an compia la
bas« 7>.

e • Lai obrat i hauran da praiantar o anviar abans dal dia 8 d'agoat da 1892 a l'A|untamant da
Montutrl, "I Concurs Conta Curt Sant Bartomeu" Plaça Major, t, 07230 Montulrl, assegurant-
sa l'autor da la recepció da l'obra an al rassanyat domicili mitjançaní justificant d'entrada

7.- En sobra apart, tancat I adherit a l'obra lltaràrla, s hi acompanyarà un ascrll an al qual hi
liguri nom. adraça, localitat, D N I edat , prolassi«. I telèfon on local i tzar l'autor. També s'hi
inclourà al tftol da l'obra prasantada I la voluntat da participar an al prasant concurs I da submissió
axprassa a las presents basat.

8 • El jurat par seleccionar las obras qua s'hagin da premiar astarà compost par cine partonat,
la composició dal qual no as Iara pública lins datprés d'amata la decisió Podrà daixar vacant algun o
tots als pramli I antragarà al rasultat al balla da la vlla da Montulrl.

» - El praml ta donarà i conèixer pràvlamant all guanyadora. El lliurament aã Iara al 24 d'agoil
an al lloc I hora qua oportunament t'Indicarà.

10.- Là participació an aquest concurs Implica l'acceptació da la presents baaat. Lat decisions I
Intarprataciont dal jurat aaran inapel·lables

11.- Las coplas da las obrat presentades a aquast concurs rallarán an propietat da l'Ajuntamant da
Montuïri, rasiant cada obra propiatat da i autor Las obras guanyadora! taran publicades a la ravina
•Bona Pau* da Montulrl quan ila poatlbla dita publicació.

BASES
1.—Els treballs seran de tema lliure, inèdits i estaran escrits

en català. Es presentaran per triplicat sota un lema i acompanyats
d'un sobre tancat amb les dades personals de l'autor. Els
participants hauran de fer constar a l'exterior del sobre el premi
al qual opten (S'entén que els participants al premi Guillem
Colom Ferrà també participen al Vall d'Or).

2.—Cada participant pot concursar fins a un màxim de tres
treballs a cada un dels premis convocats.

3.—El termini d'admissió de treballs acabarà el 7 d'agost
de 1992. Aquests han d'enviar-se: Llibreria Calabruix, Carrer de
La Luna, S, 07100 Sóller (Balears)

4.—El jurat estarà format per cinc persones de reconegut
prestigi dins el món de la literatura.

5.—El jurat podrà declarar deserts els premis als quals hagin
participat treballs mancats de qualitat.

6.—Els treballs participants quedaran a l'arxiu del grup
organitzador.

7.—L'Acte de lliurament dels premis es celebrarà per la
festivitat de San Bartomeu, 24 d'agost, patró de la ciutat de
Sóller. Oportunament s'indicarà el lloc i es farà públic el veredicte
del jurat.

8.—Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt
pel geup- organitzador d'aquests premis.

9.—El sol fet de concursar implica l'acceptació de les
condicions anteriors.

Per a més informació telefonau al 63 09 02

PREMIS CONVOCATS:

VI edició Vall d'Or, de poesia.
Un premi de 50.000 pts. i trofeu per al millor
poema i 25.000 pts. i trofeu per al finalista.

III edició Guillem Colom I Ferrà, de poesia.
Sols poden optar-hi els ciutadans de la
comarca de Sóller. Un premi de 25.000 pis. i
trofeu per al millor poema i 15.000 pis. i trofeu
per al finalista.

I edició Joan Marquès Arbona, de narració
curta.
Un màxim de sis fulls mecanografiats a doble
espai i a una sola cara. Un premi de 50.000pts.
i trofeu per a la millor narració i 25.000 pis.
i trofeu per al treball finalista.

I edició Pau Noguera (a) Sarol, de glosa.
Un premi de 20.000 pts. i trofeu per a la miller
glosa i 10.000 pts i trofeu per a la finalista.
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sERVEI DE CUINA DE LA MANCOMUNITAT
Petra Juan Sócias

Coordinadora de Serveis Sodais
de la Mancomunitat

Fent una valoració de la gent
que avui en dia habita l ' i l la de
Mallorca i, concretament, la nos-
tra gent del Pla, ens trobam amb
una població m a j o r i t à r i a m e n t
vella: el 25% és major de 65 anys.
Ens trobam, per tant, amb una es-
tructura de població vella regres-
siva menys a Alga ida , que és
manté, i Costitx d'estructura.bàsi-
cament adulta.

Davant aquestes dades, els polí-
tics fan un esforç lloable, davant
aquesta situació sòcio-demogràfi-
ca, per dotar la Mancomunitat de
la infrastructura necessària per
atendre aquest col·lectiu de cada
vegada més nombrós i, a més, as-
sumir els problemes inherents de
la tercera edat. Per això, procuren
que els nous serveis, com la ins-
tal·lació de te lealarmes, junta-
ment amb el Servei d'Ajuda a Do-
micili, fomentin el manteniment
d'aquest col·lectiu a les seves res-
pectives comunitats.

El nou servei que d'aqui a poc
temps entrarà en funcionament
serà una experiència model: es
tracta de la posada en marxa d'un
servei de Cuina Mancomunat i re-
partiment a domicili del menjar,
a més de distribuir-lo pels dife-
rents menjadors municipals.

En aquest punt cal recordar que
l'home no solament viu de pa;
així, doncs, també la bona taula,
la companyonia, la neteja, el
menjar sa quotidià i un tracta-
ment respectuós es trobarà diària-
ment i amb naturalitat en els di-
ferents menjadors municipals de
la Mancomunitat Pla de Mallorca.

Per tant, poden concretar els se-
güents objectius generals:

1.- Que durant l'any 1992 els di-
ferents municipis que conformen
la Mancomunitat Pla de Mallorca,
puguin gaudir de repartiment de
menjar a domicili.

2.- Des dels Serveis Socials de
la Mancomunitat s'assessorarà i
es donarà suport a la creació de
menjadors municipals en
aquells pobles que no en ten-
guin.

3.- Procurar que el menjar que es
doni en els menjadors municipals
gaudeixi de les millors condicions
higièniques, a més de potenciar
una dieta sana i equilibrada, la més
adient al tipus de gent a qui va
adreçada.

Per dur a terme aquest projecte,
comptam amb la cuina de Montuï-
ri, encara que calgui equipar-la
amb la infrastructura adient (pela-
dora de patates, olles grans, iTegi-
dora, un altre mòdul de butà, etc).
Començam per aquesta però si el
servei creixés, podríem comptar
amb la cuina de qualsevol poble
mancomunat (Lloret, Sant Joan,
Vilafranca, Petra...)

Per tal que el servei sigui funcio-
nal i operatiu, es preveu que el re-
partiment de menjar es faci en
quatre furgonetes: per cobrir les
distàncies entre pobles i oferir el
servei amb la qualitat que reque-
reix una societat corn la nostra, és
imprescindible comptar amb els
medis i mitjans necessaris.

Personal de la Cuina Mancomu-
nada:

- Tres dones a jornada completa
- Dues dones per hores, de 10 a 12.
ACCÉS AL SERVEI

Els beneficiaris d'aquest servei a
domicili ho seran sota el vist-i-plau
de l'assistent social del seu munici-
pi que serà el qui farà l 'informe
tècnic basant-se en una baremació
prèvia.

Quant als usuaris dels menjadors
municipals (sota la tutela i organit-
zació de l 'ajuntament respectiu),
podran beneficiar-se totes aquelles
persones majors de 65 anys o aque-
lles que pateixen alguna mancança
física o psíquica. Si faran ús del ser-
vei esporàdicament, hauran d'avi-
sar 24 hores abans.

COST DEL
SERVEI DE MENJADOR

Als clients fixos, els suposarà
pagar 10.200 pessetes mensuals du-
rant la primera quinzena de cada
mes. Per als que se'n serveixin es-
poràdicament, 450 PTA per a per-
sones de la tercera edat i dismi-
nuïts i 500 PTA per a aquells que
no pertanyen als col·lectius esmen-
tats.

El servei de menjador a domicili
tindrà un cost de 12.600 pessetes
mensuals a pagar durant la primera
quinzena de cada mes.

Per al repartiment del menjar,
la Mancomunitat Pla de Mallor-
ca i la Creu Roja signaran un
acord en el qual la Mancomuni-
tat cedirà a Creu Roja les furgo-
netes i li pagarà 15 pessetes dià-

ries per menú servit al menjador i
100 per al servei distribuït a domi-
cili.

Per altra part, Creu Roja es com-
promet a:

- Pagar les assegurances dels vehi-
cles

- Posar personal qualificat

- Pagar les despeses que comporta
el manteniment dels vehicles (re-
paracions, benzina, etc.)

- En cas de manca de vehicle, so-
lucionar el problema amb la mà-
xima cura i rapidesa.

- Aportar els recipients per al
transport del menjar.

D'altra banda, aquest projecte es
presentarà a l'INSERSO per nego-
ciar-ne el transport a domicili en el
concert del programa d'ajuda a do-
micili.

Per a una més completa i detalla-
da informació, s ' ad jun ten dues
taules: a la primera es fa un estudi
de ta l la t sobre la valoració del
temps i la demanda real de cada
municipi; a l'altra, es fa una valora-
ció de la demanda potencial se-
gons el nombre d'habitants dels
municipis.



PLA DE MALLORCA
ESTIMACIÓ DE TEMPS I POTENCIAL DEMANDA / OFERTA

Temps de
desplaçament

Kms. Minuts

TRAJECTE 2
Montuïri
Sant Joan 6,00 9,00
Petra 5,50 8,25
Ariany 4,50 6,75
Montuïri 16,00 24,00
TOTAL KM 32,00
TEMPS ESTIMAT 48,00

POTENCIAL DE DEMANDA MENJAR

Població
1991 (1)

ALGAIDA 3.176

ARIANY 853

COSTITX 808

LLORET 814

LLUBÍ -- 1.964

MARIA 1.709

MONTUÏRI . 2.045

PETRA 2.648

SANT JOAN 1.667

SANTA EUGÈNIA 917

SENCELLES 1.654

SINEU 2.S81

VILAFRANCA 2.148

Temps de Nombre de
distribució menjars

Minuts a domicili

16 4
17,5 S
17,5 5

51 14

A DOMICILI

Demanda
potencial (2)

64

17

16

16

39

34

?!

S3

33

18

33

52

43

PREVISIÓ

Temps de
distribució
Menjadors

10
10
10

Demanda
actual

14

5

7

17

11

42

5

4

5

17

10

6

I^P^TOTAt^^^l

V TEMPS DISTRIBUCIÓ HORARI
^DESPLAÇAMENT
M|*J¿í
fJjSBËfSjËjjjjjijffî
-^i^^^^/^f^f,',/ 11,30h
'í'^fv^w^SSHÍ n'55h
1 '•^^^^^^^ 12'21h

f^P^^2^P^ '̂.' 12,45h
13'9h

'' 'l W;$S»Í»^8v^ 'wS^1

'i;SM;RS

Estimació de Increment
potencial de previsible

demanda 92 a 94
1994 (3)

32 18

9 4

8 1

17 0

20 9

42 0

26 21

17 13

9 4

17 •,;

26 16

21 15
j

TOTAL POBLES 22.984 460 143 243 100

(1) Cens 1991, volum de l'IBAE: Avanç de resultats, Palma-1991.

(2) Calculat sobre la mitjana d'l menjar a domicili per cada 50 habitants

(3) Calculat sobre la base d'un increment de la demanda fins al 50 % del potencial estimat a partir de la població censal
/ i.
Í J ( Noia: /Iqueít atrtLcJc va .laniïji puhLlra a J.a nevi/iia rí''acció AuciaJ dsÀ ConAfJ2 Iiwuian. j'e.

flaLlonca "fliimana", liem. cneoirf opofaú publican.-¿o pen Jr/ tjuponícmcLa que ~fé pen r. r«j/íine poòJp.
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CAP

A LA

INDEPENDÈNCIA

Tornen
Ses Tarragonès
Cada divendres d'estiu

Carretera de Santa
Margalida a Petra

La Independència ha deixat de ser un tabú i és de cada vegada una opció política
més majoritària. Així de clar va quedar a les JORNADES PER LA INDEPENDÈNCIA que
varen tenir lloc l'estiu passat a "SES TARRAGONÈS". Al mateix lloc, al terme de
Maria de la Salut, a la carretera Santa Margalida - Petra hem decidit aprofundir i
organitzar, cada divendres de juliol i agost, les TROBADES CAP A LA INDEPENDÈNCIA.

Són unes vetllades que tracten com a tema de fons la Independència del nostre
País. Generalment es comença amb una conferència i es passa després a sopar i a
seguir parlant mentres també prenem la fresca. Són unes vetllades que pretenen ser
lúdiques i, per què no?, també lúcides!

A l'edició anterior hi intervingueren personatges con Heribert Barrera,
Alexandre Forçades, Bernat Joan, Àngel Colem, Antoni Serra, entre d'altres. També
hi hagué algun divendres e teatre anb el grup "Xicarandana" i cançons i ball amb en
Biel Majoral, etc. L'edició d'enguany no serà menys. Àngel Colom, secretari General
d'Esquerra Republicana de Catalunya les va inaugurar dia 3 de juliol, i el
divendres dia 10 el seguirà el sociolingüista Gabriel Bibiloni.

Per a més informació adreçau-vos al telèfon 72 88 26 de dilluns a divendres de
les 6 a les 8 del capvespre.

Etiqueta ecològica
La direcció General de Consum

del Govern Balear informa de
l'aprovació del Reglament de la
CEE relatiu a la concessió de
l'etiqueta ecològica.

El reglament 880/92 del Consell
de la CEE, de 23 de març,
estableix que l'etiqueta
ecològica es concedeix als
productes que en el seu diseny,
producció i comercialització
tenguin repercusió mínimes en el
medi ambient, a la vegada que

* * *

*

*

*

f
*

*|

*

X

n'informin als consumidors. Erins
aquesta gama de productes
s'exclouen els aliments, les
begudes i els productes
farmacèutics.

El logotipus de l'etiqueta,
com podeu veure a la imatge, és
una margalida amb les estrelles
comunitàries i una E al centre.

La sol·licitud de l'etiqueta és
sempre voluntària, tant pels
productes fabricats a la CEE com
pels importats de tercers països,
als quals hauran de complir amb
els requisits comunitaris en
matèria de sanitat, seguretat i
medi ambient.

Cada estat membre designarà
l'organisme competent encarregat
de rebre les sol·licituds i
concedir les etiquetes, passades
les oportunes comprovacions. La
comissió de la CEE, per la seva
banda, centralitzarà el registre
de dades de totes les

concessions. Aquestes es
limitaran a un període determinat
de producció, passat el qual es
podran renovar.

Quant a publicitat, es
prohibeix que aquesta sigui falsa
o enganosa i tanbé l'ús d'altres
etiquetes que indueixin a la
confusió anb la comunitària.
Només es podrà fer referència a
l'etiqueta en els anuncis quan
l'hauran concedida.

Els pròxims mesos, la CEE
anirà aprovant les categories de
productes i els aspectes medi
ambientals que hauran de complir
els productes. Els aspectes medi
ambientals que es tendrán en
conpte des de la fase de
producció fins la d'eliminació
del producte són els següents:
residus, contaminació, renou,
consum d'energia, consum de
recursos naturals i repercussió a
l'ecosistema.

Acudit
Això era i no era un foraster amic d'en Tolo Güell que va arribar a Lluc tot suat
després d'una llarga caminada i que se'n va anar a beure aigua a una font. Se va
donar la casualitat que per allà passejava llegint el breviari un f r are t del sagrat cor
que li va dir: -Escoltou germam-t, no begueu aigua d'aquesta font perquè és verinosa. I
es foraster tot remotest i més inflat que unes xeremies va contestar: -Queeè, como
disse! Cono, hable en cristiano! Estamos en España i aquí se habla español! El fraret
de Lluc quan va veure de quin peu es calçava aquell diantre de foraster, va contest-
ar sense immutar-se: -No, le desia que beba poco a poco porque el agua está muy
fresquita y no vaya a ser que le caiga mall Au idò mallorquins! Ulls espolsats i fora
son!

VubJLicat a la nevutta "S'Amenai de. ftadloncd'.



TEST OIUPJRAL

1) Sabries dir quin és ei
llinatge més freqüent al poble
d'Ariany?

- Ribot
- Genovart
- Mestre
— Bauzà

2) Quan ara fa 50 anys va morir
D. Martí Truyols, sabs quin
rector el va substituir?

- D.Mateu Amorós
- D.Mateu Buades
- D. Toni Rubi
- D. Miquel Gual

3) Aquesta revista que tens en-
tre mans, segur que no saps
que és de les més antigues de
les que actualment se impri-
meixen a Mallorca. Sabries el
mes i l'any que va aparèixer
per primera vegada?

- Gener de 1969
- Juny de 1972
- Desembre de 1975
- Gener de 1980

4) El Cançoner popular de Ma-
llorca, és una obra en quatre
toms, a la qual es recopilen
les cançons, gloses i romanços
de la nostra illa. Un dels

col·laboradors, fou l'arianyer
Fra Jaume Tugores. Però, sabs
qui és l'autor?

- El Pare Rafel Ginard
- Gabriel Janer Manila
- Bartomeu Ensenyat
- Juan Jaume Miralles

5) La basílica paleocristiana
de Son Pereto, em sabries dir
dins quin terme municipal la
pots trobar?

- Al de Son Servera
- Al de Sant Llorenç
- Al de Manacor
- Al de Petra

PENSAMENTS

- Tots volem molt i quan tenim
molt, mos pareix poc.

(Proverbi xinès)

—fessatanps —
- 5i som capaços de descobrir- ies
necessitas de les persones que
mos enrevolten i donar-lis la
nostra ajuda de bon gust, apa-
reixeran al instant, vies de
comunicació i enteniment.

(Bernabé Tierno)

- La felicitat, tan sols es té
per moments i no es sab bé fins
que aquests moments han passat.

(Gabriel Garcia Marquez)

LLETRES CREUADES

HORITZONTALS.- A) Símbol químic
del sofre. B) Astre lluminós al
voltant del qual gira la Terra.
C) Conjunt de coses posat dins
una peça de roba embolicada en
forma més o menys rodonenca. D)
Mol·lusc cefalòpode que té
deu braços proveits de ventoses.
E) Pertanyent o relatiu a la mo-
ral (Rev.). Que té ciència, co-
neixements molt vastos (Rev.). F)
Aplicar el pensament amb profunda
atenció a la consideració d'algu-
na cosa. G) Unir en matrimoni.
H) Acció de tirar, de disparar
armes. I) Consonant.

VERTICALS.- 1) Símbol químic del
carboni. 2) El punt més elevat
d'una muntanya. 3) Moviment al-
ternatiu de dilatació i con-
tracció del cor i de les artèries
produit per la circulació de la
sang. 4) Estat del qui està sol.
5)Part inferior del calcat, so-
bre la qual descansa el peu. Dee-
sa egipciana. 6) Posar límits.
7) Remoure la terra amb l'aixada,
el càvec o altra eina similar.
8) Poc freqüent. 9) Consonant.

1 2 3 "4 5 6 7 8 9
A

.'.JílKrT BARRE, JAHSS

Aquesta vegada, ho tendrás
molt fàcil, ja que lo únic que
hauràs de fer, és trobar els set
dies de la setmana, enmig de to-
ta aquesta barrejada de lletres.

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

REFRANYER POPULAR

- Val més manar que ésser manats.
- Val tant com pesa.
- Figa madura, si té: coll de
beata, camia de pobra i ui òe
viuda.

- Es veinats veinadegen i qualque
vegada festegen.

- Garrover sembrat d'es teu avi,
i vinya sembrada per tu mateix.

- Déu mos guard de poi entrat en
costura.

- De mala mà, mal gra.
- Dona finestrera, dona malf enera
- Maig ventós i Juny calent, fan
bon vi i bon forment.

- Març ventós, Abril plogós, Maig
humit, fan un pagès ric.

- Juny ploguer, vi aiguarde: ,

Biel. Tovel " .



-30- Llibres
"El agua y las Baleares"

Llibre de caràcter didàctic
per escolars, per aprendre i
ccncianciar-se damunt la falta
d'aigua. Està editat per el
Govern Balear i està imprès en
paper reciclat.

"L'Arxiduc Llufs Salvador.
Balears. CXXV Aniversari.

( 1 8 7 6 - 1 9 9 2 )
Aquest volum correspon al n9 41

de la col·lecció d'Estudis Balearios,
dedicat preferentment a l'estudi de
IJufs Salvador com home, propietari

científ ic. Hi sobresurt un relat,
dins miscel·lània, de la ciutat de
Mal lorca (aspectes u rban ís t i cs )
cinc-cents anys enrera.

10 VN UM.OMINKS I (Tir,

FORMENTERA

MRECOÔ GENERAL OC CULTURA

•oKROiLÏWTivaHBp^

"Formentera"
Llibre que ens proporc iona una

visió g lobal de F o r m e n t e r a amb
especial menció dels llocs atractius
i rutes obligades. N'és autor Joan
Colomines i Puig i conté a més unes
ben aconseguides fotos. Editat per la
Conselleria de Cultura, Educació i
Esports.

"Las Ciencias Naturales en
la Islas Baleares. Historia

de sus progresos"
La passió que sentí Guillem Colom

per les C i è n c i e s Na tu ra l s r e s t a
palesa en aquest volum. Ens mostra
l'abast de les seves investigacions i
l 'entusiasme i constància que posà
en tota la seva obra, ara, mig segle
després, recopilada i, en part, sin-
te t i tzada.

"Miguel Vl l lalonga, entre
la nostalgia y el olvido"

L'autora, Margal ida M* Sócias,
ens dóna a conèixer en aquest llibre
Vi l la longa com un esc r i p to r que
s'enfronta amb ironia i nostàlgia a
la incomoditat que sentia dins l'èpo-
ca que li tocà viure, des de dos c a -
res: individua! i col·lectiu.

LES ESPÈCIES
PROTEGIDES

"Les espècies protegides"
Interesant llibre editat per

Sefobasa que tracta damunt les
plantes i els aniñáis de les
nostres Illes i que s'han de
protegir, manual imprescindible
per a la conservació de la
natura.

JOAN CUERDA BARCELÓ

JOSEP SACARES MULET

El Quaternari al
Migjorn de Mallorca

T«S£*;

DIRECCIÓ GENERAL OE CULTURA

CONSELLERIA OE CULTURA EDUCACIÓ I E S P O R T S

"El quaternar i al m ig jo rn
de Mallorca"

Una descripció del litoral, des de
Ponent a Llevant, una descr ipc ió
dels jaciments quaternaris des de
les plages de S'Arenai, passant per
Son Verí , Cap Enderrocat i f ins a
S ' E s t a l e l l a i S 'Es tanyo l i un bon
g r a p a t de f o t o s d ' abans i d ' a r a
componen el llibre de Joan Cuerda ¡
Josep Sacares.
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canencava a pomati bé. ano Déu.
- ft tú!!! a noltjioA que rnoA va

eApoÍAon. tot eA blat, ¿a me. dinÒA
quina anuncia., no tn.eun.em ni pen.
paoan. Aa oatadona.

r_A //Lao ¡XA JL any. (¡uè ve
encortina't a nel fané. Sesma que
¿o enguanu m1 hi he encanonat i
m'In anar moli. ¿è. / ana que
diven que va neixen a Anianu RÈA
bo tene1 nem encana.

- l ana a en me. AUKÍA?
- Quê no veneA Aã televÍAÍó

e/uè, va ¿in?
- Què él lo (pie. va din?
- Ido això/, que. havia noi a

Anianu i Aa madona que. guancia ¿a
coAa natal. del rane. Senna va din.
(file, alla no hi havia nat,

- l{emilputeA_ AL foA vena! ¿a
veia a n en /ani Baile, cap a
rf. i(MLfonnai.

- No pandelegÍA. que. en AeA
coAeA de l'eAgléAÍa no hi juguen.

- Si aqueixa foA venal// CA
petnenA rnoA tn.eun.ien e±A UÜA,
tan. encobeit can el tenen.

- 1 Auntint a un altne tema,
què vaneA veune eA fútbol?

- $a hi Aon totí, ana penque
eA teuA vanen guanyan. Aa Copa
d'£unopa i ¿a Lliga, totí etA
any/í que vanen guanyan eA meuA no
me digu.en.eA neA.

- / fotne, una ha d'apnofitan
de ofineplegan aigo quan plou..

- 1 lo que haunà de plaine pen.
omplin, aquell deposit que han fet
pen. devenA Sa Fiojj.en.eta.

- De pam! i que no AapA que.
han de dun. A'aigo de devenA eA
Camp?

- SL, penò AL no plou eA pou
A 'aixuganà, ¿A que endemeA hoA de
tenÍA en canpte que han d'omplin.
Aa piAcina, i ni caben moltA de
litnoAÜ!

- Dona Aenà AL ona no tenen
aigo, jo que me apuntada a ¿a
natació.

- Ai Déu meu!-, tanmateix no en
AobnÒA mai de nedan.

- No AL tú pen. donan, conatge
etA eA númeno u, can que tú lo
únic que t'agnada éd Aeune.

- V', T»? i •.•alalia que. enlloc,
de tanta pÍAcina penAOAAÍn un

paquet mÃA en AOA velletA que.
anem pen. ACÁ mon.en.eA i no tenim
ni. un banc pen. Aeune!

- f-ot/ie/ no Ae pot fen. tot amb
un dia, pnimen. vanen fien. eA cani
i quan annibi una altne Aubvenció
ja poAanan eA bancA.

- No ho cn.ec! penó jo. ho
veunem, ona veig. que peguen pen.
Aa pont d'allà baix, vanen ¿en. Aa
pÍAcina, camnanen pen. juoan a
'HI i , li ' ,f ? /balón AeAto , AeA ponteJiLeA de
"jubito", i noltnoA moA f<ytem!

- No poAAÍA pena, ja canv/jcuian
ABA co/tea, jo aixi mateix tnob
que eA AOA pocA anuA que. ¿a que
Aon independentA AS. n han ¿eteA
molteA de rn.illon.eA a neA poblé!

- Ana Aunt Aa batleAAa! pen.
cent que no leñan ¡feAta de Aa
Independencia?, penque, no en Aent
ponían. genA enguanu.

- VeA AL no! i enguanu fa deu
onyA, diven que hi haunà altan,
furred, i mÍAAa de tneA, no Ae
quantA de conAellenA i
panlamentaJiLA han de venin..

- No diguÍA pandaladeAJ can
cada anu Aenà, un poc de coca i
tand! con Aempne..

- $o tene enteA que. hi /aunà
fe&ta tot lo dia i que acabaña
amb un ball ben vitenc.

- No AU can t 'annealeA, Aempne.
L i •AODA CUACA oDonA de que. poAAin.

ff/ • t tir- CU ¿o no donm a Aa paita!
Aon con Aa Fonala que Aempne. tene
AeA onelleA ben obenteA.

- Quê ten VOA cap a ca teva
anã? penque, vull poAAon. pert Aa
plaça.

- Què hi ha neA de nou?
- No, penò m 'han dit que hi ha

negjieA.
- $eAÚA, o encana no leA hoA

VLAÍA, eA pnimen. dia que vanen
venin, paneixia ¿e&ta, tothan
conn ia a veun.en.-loA.

- Can que a ¿o no m'agnada Aen.in *ii í °LJbovannenca he eApenat que
paAAOAAÍn un panell de AetrraneA.

- tanmateix ienoA eA mateix
papen, de fonavilena que hem. fet
toÍA, i que te penAeA AÓn can etA
altneA.

- TPAÒ Jo no n'he VLAÍ cap irvi
d'apnop.
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TEST CULTURAL
1) Mestre.
2) D.Toni Rubi
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LLETRES BARREJADES
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LLETRES CREUADES

HORITZCNTALS.- A) S. B) Sol. C)
Bolic. D) Calamar. E) Cite. Ivas.
F) Meditar. G) Casar. H) Tir.
I) S.
VERTICALS,- 1) C. 2) Cim.
3) Batec. 4) Soledat. 5) Sola.
Isis. 6) Limitar. 7) Cavar. 8)Rar
9) S.

ReA, neA, anà t'hi
acampanyané., jo tanmateix hi he
d'anan a carf>nan.-me n.oba de
¿evali.

Oi! que. etA de poc
femenina/, hoA de. din nooa
intejiion.

- Què no m haA'· entèá? idò ja
eAtà bé., éí que Aempne m'haA de
neplican!, venga anem que. ja Ae
n haunan anat.

- nina, que encana no m.1 en puc
avenin. que. en flunipeno Aigui
ojiianyen., AopA què he penAot? que
AL füA vena podniem pnanoune
llevan. A'eAtampeta que hi ha
penjada duu l'eAgléAÍa i
canvian.-la pen. una eAtàtua.

- SapA què? l'aninem. a fot ne a
neA petnenA que ja le tenen feta
i acabanem. de fen eA deu neialA
JUAÍA.

Venoa no diguÍA baianadeA!
A 1- Anem, anem, que ja raunan

aruieplcgot.




