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Pere Pep Gil, Obrer de Sant
Antoni, aplaudint el ball dels
dimonis i Sant Antoni a la
sortida de l'Ofici de l’any
passat.
Ell convida a tot el poble a
participar i gaudir de la festa.
Visca Sant Antoni!

SANT ANTONI,
LA FESTA MÉS
ESPERADA !!!

Instantània presa el dia 6 de
gener, després de la recepció
que amb motiu de la
celebració del 40 aniversari
del Bellpuig es va celebrar al
Centre Social.
Vegeu a la foto part dels
antics i actuals redactors de
la revista.
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agenda
AJUNTAMENT
 (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 50 37)
Horaris:
* Oficines:  De dl a dv: De 8 a 14 h.
* Batle:De dl a dv: De 11 a 13 h.
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h.
* Aparellador: Dl i dj de 9,30 a 18 h.
* Jutjat: Oficina: De dl. a dv. de 8 a 14 h.
* Jutge: Dl, dc i dv de 10 a 10,30 h.

CENTRE DE SALUT
Tels.971  835001.   Cita prèvia: 971 836700
Horari consulta metges:
Dr. Barceló: Matins: Dl., dv i dj.:de 9 a 13, dv. de
10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19.
Dr. Muntaner: Matins: Dl., dm. i dc.: De 9 a 13, Dv.
de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19.
Dr. Serra: Dl., dc. i dj. de 9 a 13. Dv.: de 10,30 a 13.
Dimarts: De 3,30 a 7 de l’horabaixa.
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061.
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dl. a dv. de 9 a 13
hores. Els dm. de 15,30 a 19 h.
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica.

AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971  554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333.

SERVEIS MÈDICS PRIVATS
CLINIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237.
Dr. E. Más: Dl. i dj. de 17 a 20 h.
Dr. M. Mestre: Dc. de 18 a 20 h. Dte. de 10 a 14
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dc. de 16 a  20 h.
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera.

CENTRE MÈDIC.- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971
835221. ( Imeco i Novomedic).
Dr. Barceló: Dl. Dm. i  Dv. de 17 a 20 h.
Dra. Mª T. Esteva(oculista): Dc.  d'11 a les 16 h.
Paula Vicens (Psic.):D Dl i Dj. de les 15 a 20h.
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dm. i dj. a
hores convengudes Tel.670 487 232.
Revisió carnets de conduir: Dc. de 11 a 15

DENTISTES:
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 1r. e.
Tel. 971 835735.
*  J. Llaneras, metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel
725066. Dimecres.
* Guillem Roser, metge estomatòleg. C/ Fra Juniper
Serra, 3, 1r. d. Tel. 971 835514

SERVEIS VETERINARIS:
* Monserrat Blanes, 6-A. De dl a dv. de 12 a 13 i de
18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. Urgències
Tel. 836883

SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat)

RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125
- De dl a dv de 16 a 20 h.
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h.

MUSEU: De dl. a dv. de 10 a 12 h.

NA BATLESSA (Tel.835267)
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h.
Oficina Inf. Juvenil: dm. i  dj. de 9 13 h.
dl,  dc i dv: de 16-20  h.
Serveis socials: Dm  dv de 9 a 13 h.
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h.

CEMENTERI: Horari fosser: de dl a dv de 8 a 13 h.
i de 16 a 19 (estiu) I de 8 a 13 i de 15 a 17 (hiver)

POMPES FUNEBRES:
* ARTANENQUES: (Tels. : 971 829 260 i 617 392
929)P. Conqueridor, 11, baixos.
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -

   616 492 970)

TAXIS:  P. Bonnin:971  836202 - B. Esteva: 971
836321 - B. Galmés: 971 836097.

SERVEIS RELIGIOSOS:
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30h, Convent:
19,30h., Parròquia: 20,30 h.
Diumenges i festius: Convent:11 h. i 19,30 h.
Parròquia: 12 h. i 20,30h. i Sant Salvador:18 h.
Ermita: 11 h.
Dies feiners: Parròquia l 20,30 h. Convent 19,30h..
Funerals a les 20,30 h.
Baptismes: 18,30 a la Parròquia.
Acollida-Despatx parroquial:
Centre Social: dill. i dij. de19,30 a 20,30 h.

FARMÀCIES:
Pl. Marxando, tel. 971 836524:
C. Despuig, tel. 971 836536:
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h.
Horabaixes: de 17 a 20 hores.
La de guàrdia tanca a les 21 h.
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 a
13,30 i capvespres de 18 a 21 hores.

TELÈFONS D’INTERÈS:
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325
G. Civil: 971 836155-  Urgències: 062.
Servei Urgent al Ciutadà: 112
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57.
Sant Salvador: 971 836136
Parròquia: 971 836020
Convent: 971 836205
Residència: 971 836561
Club 3ª Edat: 971 835987
Poliesportiu: 971 835142
Correus: 971 836127
Notaria: 971 836196
Ermita Betlem: 971 589038
Escola de Música: 971 562008
Cooperativa: 971 836175
Depuradora: 971 835796
Revista Bellpuig: 971 835033
Institut Ll. Garcías i Font: 971 836334
Col.legi Na Caragol: 971 835841
Col.legi Sant Bonaventura: 971 836986
Col.legi Sant Salvador: 971 836269
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111,
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333.

CLÍNIQUES D’INTERÈS:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Son Dureta: 971 175000+971 789000
Hospital General: 971 728484
Hospital Joan March: 971 613025
Hospital Militar: 971 726186
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854
Hospital Psiquiàtric: 971 761612
Policlínica Miramar: 971 767 000+971 767 500
Clínica Femenia: 971 452323
Clínica Juaneda: 971 731647
Clínica Planas:    971 220050
Clínica Rotger:    971 720200
Clínica Verge de la Salut: 971 175656
Creu Roja: 971 751445
Mutua Balear: 971 716546+971 715805

COLÒNIA DE SANT PERE
Dispensari: Tel.  971 589297.
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30

Dr. Esteva dj. 12 a 14 h.
Enfermera Sra. Cabrer: dl i dv de 9,30 a 11 h.
Oficina Municipal:  De dl a dv de 11 a 13 hores.
Biblioteca: De dl  a dv de 17,30 a 20,00
Horari de Misses:
    Dissabtes: A les 19,30 hores.
    Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores.   Bellpuig no es responsabilitza del

contengut dels articles que van firmats.
No garenteix la publicació d'originals
no demanats ni es compromet a donar-
ne explicacions.
   Bellpuig surt dos pics cada mes llevat
dels extres de Sant Salvador i de Nadal.
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SERVEI D’AUTOCARS Horaris d’hivern:
Artà-Palma:       8,05-9,20, 14,50-17,30                                    Festius:   8,05--17,30
Palma-Artà:     13,30--19,30                                                «         19,30
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C.Rajada-Capdepera-Artà: 7,45--14,30--17,10--19,15                 17,10
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CONSTRUCCIONES
MANUEL POZO S.L.

C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 -  07570 - ARTÀ
Tels. móviles (629) 730 387 i  730 392

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

c/ Conxa - Artà
Tels.: 971 83 69 36 - mòbil 629 605 285

  El passat dia 6 de gener, tal com
s’havia anunciat al darrer número
del desembre, es va celebrar la
recepció en commemoració del 40
aniversari de la fundació de la nostra
revista Bellpuig.
   L’acte va tenir lloc al Centre
Social a les 11.30 del matí i el local
va romandre ple de gent que aprecia
la nostra revista i que es va voler
sumar a tal esdeveniment. En primer
lloc va encetar la recepció el
redactor de la revista Guillem
Bisquerra, el qual en nom de tots

Bellpuig va celebrar el seu 40 aniversari

C/ Ciutat, 42 - Artà
 Tel/fax : 971 836 690

T N T   MÚSICA
Tenda de
música

El Centre musical
Acontratemps de
Sant Llorenç des
Cardassar precissa
professor/a per
impartir classes de
llenguatge musical.
Demanar informació
a TNT música, Artà

els seus companys es va dirigir als
assistents donant la benvinguda a
tothom i agraint la seva presència a
l’acte. Al mateix temps va agrair
profundament la col·laboració de
tots els que d’una forma o altra
havien fet possible que el Bellpuig
hagués arribat als seus 40 anys
d’existència. També va llegir un
fax rebut a la redacció de part del
Vicepresident del Govern Balear,
Pere Sampol, el qual excusava la

Dos mo-
ments de la
recepció dins
l'entrada del
Centre
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Rams de nuvies
Centres
Corones
Decoració d’esglésies i restaurants
Flors seques i artificials

Planters
Cossiols
Objectes regal
Plantes ornamentals
Servei a domicili

FLORISTERIA CA’N GORI
C/ Pere Amorós 15 (davant l'Institut) - Tel. 971 829 023 - 07570-ARTA

Vos ofereix els seus productes en:

 4

seva absència i donava
l’enhorabona als que havien
aconseguit que el Bellpuig hagués
estat tants anys informant els seus
lectors artanencs.
   Seguidament en Guillem va cedir
la paraula a don Mateu Galmés, el
que fou el primer director de la
revista en els seus inicis allà pels
anys 1960. Don Mateu gustosament
va dirigir unes paraules als assistents
dient que era tota una satisfacció
haver pogut arribar als 40 anys des
de la fundació del Bellpuig, i va
animar els actuals redactors de la
revista a seguir la mateixa línia i
poder arribar als 100 anys.
   El segon director que tengué la
revista Bellpuig, D. Joan Servera,
no va ser present ja que havia
excusat la seva absència per motius
personals. El torn de parlaments
passà al tercer director del Bellpuig,
Rafel Umbert, el qual manifestà la
seva alegria de poder rebre
puntualment la nostra revista,
encara que l’ha hagut d’encalçar
allà on ell ha estat destinat des que
va deixar el nostre poble. Afegí que
ha enyorat la feina que hi va
desenvolupar el temps que va
conviure entre els artanencs i ens
encoratjà a seguir endavant.
   Una absència ben a faltar fou la
de Mn. Antoni Gili, el qual es va
excusar perquè tenia la grip i no va
poder desplaçar-se des de Ciutat.
No cal dir que es va afegir a les
enhorabones.
   El torn de parlaments no va
acabar, en Francesc Munar també
va ser convidat a dir unes paraules
encara que no encapçalava la revista
com a director però sí com a
col·laborador habitual de les planes
de la parròquia i agraint el poder
airejar als lectors les activitats

En aquestes dues pàgines hi
podeu veure quatre moments
de la visita dels assitents al
local de la redacció del Bellpuig
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ESTANC CAN CABRER
caça i pesca

Pau Cabrer Mestre
Ant. Blanes, 30  tel. 971 836 094 - Artà

              FUSTERIA
               SANCHO

   MOBLES DE CUINA I BAÑY
DOBLE ACRISTALAMENT

HERMÈTIC
   C/. Ciutat, 63      -       07570 - ARTÀ

   Tel. 971 835 583

pròpies de l’església local. Aina
Amorós, més bé en representació
del seu pare, Rafel Cinto, e.p.d., es
va dirigir als assistents recordant la
feina desinteressada del seu pare i
també la seva que aleshores li
encomanaven.
   Bel Servera, en representació de
la veïna revista Cala Millor 7, va
donar l’enhorabona per haver
complit quatre dècades, igual que
Pep Garcia, que representava la
revista Sa Font de Son Servera.
Tota la premsa de la comarca del
Llevant estava ben convidada però
cap altre es va personar a la nostra
recepció com tampoc cap
representant de l’Associació de la
Premsa Forana de Mallorca, els
quals estaven ben convidats i no
varen excusar la seva absència.
   Dels subscriptors i lectors locals
també notàrem algunes absències
ben significatives, les quals no foren
justificades. Lamentam de veres
aquestes però així i tot gràcies a
tots els que varen assistir, que foren
molts.
   Després dels parlaments els
assistents foren obsequiats amb un
petit refrigeri, un extra de dotze
planes que la redacció va editar
expressament per a aquest dia i un
calendari en color de l’any 2000.
Després pogueren visitar les nostres
dependències on s’hi troben els
aparells de la feina, ordinadors,
escàners, impressora i una bona
col·lecció de les edicions més
representatives de la col·lecció, etc.
I l’arxiu, on hi ha existència de tots
els números que han sortit a la llum
des de la fundació del Bellpuig fins
als nostres dies.
   Les enhorabones varen ser
unànimes de part de tots els
assistents i no va faltar el seu

encoratjament per seguir endavant
en la tasca de fer el Bellpuig,
paraules que tota la redacció agraeix
de veres i vol fer arribar als nostres
subscriptors i lectors.

   Esperem que tots puguem
celebrar les noces d’or, és a dir, els
50 anys de vida del Bellpuig d’aquí
a deu anys, també el número mil
d’ací a 20 anys, i que els més joves
puguin veure el 100 aniversari.

LA REDACCIÓ
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Instal.lacions
 Sanitàries Artà

Esteban Matallana Fuster

Exposició i venda de:
Fontaneria-calefacció

Muntatge piscines
Manteniment Comunitats

Aire condicionat
Hidromasatges-Saunes

C/ Gómez Ulla, 28, baixos 07570 - Artà
Tel i iFax: 971 835 616 Mòbil: 608-14 29 57

 Clàssics - Novetats - Importació
TEIXITS LLEVANT

(Balín)

   Plaça Barcelona, 2 Palma de Mallorca
   Tel. 971 457 078

  (Davant l’Estadi Lluís Sitjar. Bus nº 8)

   ATENCIÓ ESPECIAL ALS ARTANENCS

passat festes
Passat festes
Un any més ha passat Nadal,
hem encetat un any nou i hem
rebut Ses Majestats els Reis
d’Orient així com tocava.
Enguany el programa de festes
de Nadal, Cap d’Any i Reis ha
destacat per la gran quantitat
d’actes prevists.  Les activitats
s’han succeït gairebé des de la
primera setmana del mes de
desembre i n’hi ha hagut per a
tots els gusts.  Els més petits han
tengut un lloc especial dins el
programa, ja que moltes de les
activitats programades anaven
adreçades a ells.  Durant les
festes han pogut participar als
tallers de confecció de targetes
de Nadal que s’han realitzat tant
a la Colònia com a Artà o bé
jugar amb els padrins a jocs de
baldufes i bolles damunt la plaça
del Conqueridor.  Per a ells
també es va realitzar la projecció
de la pel·lícula Alí Babà i la
sessió de contes de Nadal a
càrrec de Caterina Valriu.  Cada
una de les activitats que anaven
dirigides a la població més petita
del nostre poble ha comptat amb
un nombre elevat de participants,
però sens dubte, el plat fort va
ser dia 5 de gener amb l’arribada
de Ses Majestats els Reis
d’Orient.  Tant els més petits
com els pares acompanyants
varen gaudir d’una cavalcada
que va destacar per l’elaboració
de les carrosses i per algunes
innovacions que donaren un toc
d’originalitat i de canvi a
l’arribada de tan il·lustres
personatges.  Enguany Ses
Majestats d’Orient vengueren

carregades de regals per a tots
els nins i nines de la nostra
localitat i plens de desitjos de
pau i solidaritat per a tot el món.
La cavalcada que els va conduir
fins a la plaça de l’Ajuntament
va ser ben lluïda i el bon temps
va acompanyar en tot moment.
En efecte, s’ha de destacar la
magnífica nit amb la qual es
trobaren els, tan estimats,

visitants orientals.

Exposicions per les festes
Si continuam fent un repàs al
programa d’actes d’enguany
haurem de destacar les exposi-
cions que s’han pogut visitar
durant les festes.  A la casa de
cultura de Na Batlessa es va
poder visitar la IX Mostra d’Art
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MOTOS-BICICLETES

COMERCIAL SANSALONI

c/ fondo nº 5 - tel. 971 836 293 - ARTÀ
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passat festes

del Llevant, que enguany ha
comptat amb una participació
més reduïda d’artistes locals,
però que, aixímateix s’ha pogut
celebrar.  Una altra exposició
que s’ha pogut visitar aquests
dies ha estat FAULA I FORMA.
Es tractava d’una interessant
proposta realitzada pels artistes
locals Marta Matamalas i Miquel
Díaz del Campo “Xym”.  A-
quests dos artistes són dels més
inquiets que estan treballant
actualment a la nostra localitat i
cada any ens sorprenen amb
noves creacions.  L’exposició
es podia visitar a Es Figueral.
La darrera exposició que es va
inaugurar durant les festes va
ser la de fotografies sobre
Projectes a Guatemala a càrrec
de l’Associació Artà Solidari.
El membres d’aquesta associa-
ció han tengut un Nadal mogudet
ja que a més d’encarregar-se de
l’exposició també foren els
responsables, juntament amb el
Grup de Joves d’Artà, del bon
funcionament de la festa que es
va celebrar al mercat cobert de
Sa Central el dia de Cap d’Any
i que va destacar per la gran
afluència de gent.

Concerts de música
Uns altres que han tengut molta
feina durant aquestes festes són

els músics de l’escola municipal.
S’ha de destacar la participació
en diversos actes de AQUA-
TREVEUS i l’Orfeó Artanenc.
Els membres d’aques-tes dues
formacions han celebrat un
Nadal participatiu actuant tant a
la Colònia com a Artà en diverses
ocasions.  Igualment destacable
és el concert que realitzaren els
alumnes de l’Escola Municipal
de Música on deixaren entre-
veure les progressions que
realitzen anualment.  Sense
abandonar el tema de la música
s’haurà de destacar un acte que

en un principi estava previst per
al diumenge 19 i que, degut al
mal temps es va haver de
posposar pel diumenge següent,
amb els conseqüents incon-
venients que un canvi de data
sol ocasionar.  A l’acte hi havia
de participar un total de 5 grups
locals, però amb el canvi de
dates, finalment només pogue-
ren actuar l’Orfeó Artanenc, el
grup d’animació infantil Ser-
pentina i Aquatreveus.  La idea
era que cada un dels grups
participants interpretàs dues
nadales sense deixar de banda el
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BAR RESTAURANT
“FERRUTX”

Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 -
 COLÒNIA DE SANT PERE

Vos ofereix:
Cuina mallorquina

Berenars i menús del dia
Menjars a la carta i per encàrrec.

OBERT TOT L’ANY
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Les carrosses dels reis.- Sens dubte cada any uns dels
màxims responsables de la vistositat de la cavalcada dels Reis són
les APA dels col·legis de primària del nostre poble.  Els membres
de les tres associacions de pares han estat els que des del mes
d’octubre s’han encarregat d’elaborar les carrosses que han donat
vida, llum i color a la cavalcada i aquest és un esforç que mereix la
pena ser remarcat i agraït. Enguany les carrosses estaven inspirades
en el món del còmic i dels contes infantils i entre les figures que s’hi
veien els infants pogueren reconèixer perfectament les tres bessones
que havien entrat dins el conte dels tres porquets; els barrufets i el
temible gargamel i l’astut Astèrix acompanyat del seu amic
inseparable Obèlix i del druida del poblat Panoràmix.

seu estil de fer música.  L’acte es
va deslluir una mica a causa de
l’absència de la resta de grups,
tot i que la proposta pot ser molt
interessant de cara a propers
anys. La música va tenir un
protagonisme especial durant les
festes fins el punt que el darrer
acte programat per a enguany va
ser un concert que es va realitzar
al convent dels frares fran-
ciscans.  Aquest darrer concert
va ser a càrrec dels alumnes de
Bernat Pomar i tenia per títol
Monòlegs i Diàlegs.  Es va tractar
d’una interessant proposta d’uns
violinistes joves però experi-
mentats que va tenir una gran
acceptació entre el públic
assistent.

40 anys de la revista Bellpuig
Finalment (agranarem un poc
cap a ca nostra) ressaltarem la
recepció que es va realitzar el
dia dels Reis i que va servir per
celebrar el 40è aniversari de la
nostra (i vostra) revista Bellpuig.
A l’acte i van assistir la majoria
de persones que ha fet possible
que una modesta publicació com
és Bellpuig hagi pogut arribar
als quaranta anys d’existència.
Com varen dir alguns dels
assistents a l’acte en els seus
discursos, esperam que la revista
pugui celebrar molts anys més
de vida.

Aprofitarem per donar els molts
d’anys a tothom i desitjar que
aquest nou any que comença
sigui més profitós, si cal, que
l’any que acabam de passar.

passat festes
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c/ Músic Antoni Lliteres, s/n- Tel. 971 835 190
Artà

noticiari

Aerobic - Ioga - Karate - Sevillanes
Gimnàstica manteniment masculina i
femenina
Peses musculació i tonificació
Sala de fitness
Sauna-massatges
Ballet   -   Defensa personal
Lloguer de sales per hores.

El calendari de l’any 2.000 que
enguany ha editat l’ajuntament
d’Artà ha vengut enrevoltat de
polèmica.  El calendari mostra
fotografies de l’incendi forestal
que es va produir el passat dia
vuit d’octubre i que ben segur
que tots recordam.  Les
fotografies, realitzades per
Agustí Torres, i els dies del mes
es presenten dins una capsa de
disc compacte que serveix com
a suport de cada un dels fulls
que formen el calendari.  El
present de l’ajuntament s’ha
repartit casa per casa i segons
les pròpies paraules del batle en
aquesta ocasió no es tracta d’un
calendari de fotos guapes del
poble sinó que s’ha pretès
reflectir la realitat que ens
envolta.  Segons en Montserrat
Santandreu amb els incendis la
part preventiva és molt més
important. Damunt els fulls hi
ha els números que represnten
els dies del mes.  Les festes
s’han posat en color gris i, a
més, s’han remarcat en vermell
algunes de les dates en què s’ha
produït un incendi durant
aquests darrers anys.  A la part
posterior de cada un dels fulls es
pot consultar la zona i la quantitat
de quarterades que es cremaren
amb els diferents incendis.  Sens
dubte el mes que més destaca és
el d’agost ja que durant aquests
darrers anys s’hi han produït
més d’onze incendis, ressaltant
per exemple el que es va produir
a Son Sureda el 13 d’agost de
l’any 1978 i que va cremar 1.416
quarterades o més recentment,
el dia 31 de l’any 1992 a

S’Alqueria Vella, que va cremar
2.759 quarterades. La utilitat del
calendari és indubtable ja que
senyala els dies correctament i a
més el seu petit format permet
que es pugui col·locar a
qualsevol lloc, les discussions
però vénen a l’hora de valorar el

971 82 95 95 - nou telèfon a La Sala

La Sala ha canviat la centraleta de telèfon per a millorar
el servei la qual cosa ha implicat un canvi de número.
L’actual és el 971 82 95 95 en comptes del 971 83 50 17
que havíem de marcar fins ara.  El que sí manté el número
antic és el FAX que continua essent el 971 83 50 37.

bon gust de les imatges.  Hi ha
persones que les troben massa
explícites, fins i tot tètriques i
n’hi ha d’altres que creuen que
aquesta és l’única manera de
conscienciar la gent.  La
polèmica està servida i cadascú
que opini el que vulgui.

L’ajuntament reparteix 3.500 calendaris
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MOBILIARI I FEINES
DE FERRO

Fabricació pròpia

US CONVIDAM A VISITAR
LA NOSTRA BOTIGA

Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829 179

Carrer Antoni Blanes, 24-baixos
ARTA - Telèfon 971 835777

Es prega demanar hora

Dia 16 de gener del 2.000

A les 9:00 h. (matí)

Tradicional capta pel poble,
amb acompanyament de la
MÚSICA, DIMONIS i de
l’agrupació ARTÀ, BALLA
I CANTA, i TAMBORERS
de Na Caragol.

A les 19:00 h. (7 capvespre)

COMPLETES.-
Sortida de Ca l’Obrer –
Carrer Sorteta, 32, per
assistir a la Celebració a la
capella de Sant Antoni.
L’acompanyada a aquest acte
serà il·luminada amb bengales
i amenitzada per la MÚSICA i
els DIMONIS.  En sortir hi
haurà repicada de campanes i
al final es tiraran coets.

L’Obreria del Sant convida,
amb particular insistència, tot
el poble –homes, dones, al·lots
i al·lotes- a aquesta acompa-
nyada per a cantar tots plegats
les cançons típiques de Sant
Antoni, mentre pujam al
temple parroquial i a davant la
capella del Sant.

L’Obreria recomana que
durant l’acte de COMPLETES
i a dins l’església es guardi
silenci per tal de dignificar el
més possible aquest acte.

A les 19:30 h:

ENCESA DE TOTS ELS FO-
GUERONS
Se recomana, per favor i per la
festa:
NO AMOLLAR COETS NI
BOMBETES DURANT A-
QUESTS DIES.

Dia 17 de gener del 2.000

A les 9:30 h (matí)

COMENÇAMENT DE LA
CAVALCADA.

A les 10:45. (matí)

Aplegament en es Coll de
n’Abrines i sortida de l’Acom-
panyada per anar a beneir.
Mentrestant, el “Club Colum-
bòfil Artanenc” amollarà co-
loms missatgers.
A aquest acte poden prendre-hi
part tota casta de bestiar muntat,
enganxat, o en estols, amb aquest
ordre:  Obreria, bísties d’os,
bísties enganxades a cabriolet i
a carrosses, tractorets, tractors
grossos, camionets i camions
grossos.
Tots els qui vagin a la cavalcada
conduint bísties muntades o
enganxades, seran obsequiats
amb un número dels premis
especials pel bestiar.
LES CARROSSES PARTICI-
PANTS HAN DE SER TÍPI-

QUES DE LA NOSTRA
PAGESIA, ANTONIANES I
DIGNES DE LA FESTA.
D’ALTRA MANERA SE-
RAN EXCLOSES DE LA
CAVALCADA I ACOMPA-
NYADA.

A les 12:30 h. (matí)
Al temple parroquial:  OFICI
SOLEMNE,  per Mn. Mateu
Galmés, antic Rector d’Artà
que predicarà l’homília.

Es ballarà “L’OFERTA”.

A les 13:30 h. (matí)

Refresc obert per l’Obreria a
sa casa d’es trui que enguany
serà a Ca l’Obrer Pere Pep
Gil, C/ Sorteta, 32, on es
cantarà s’Argument compost
pel glosador:  ANTONI
GINARD CANTÓ, àlies
“Butler”.

A les 20:30 h (8:30 del vespre)

Ball obert a la Plaça del
Conqueridor, organitzat per
“ARTÀ BALLA I CAN-
TA”.

Obriran la ballada popular
els nostres dimonis.

Sant Antoni Abat
Programa d’actes



 11
BELLPUIG

14 gener 2000

noticiari
 11

Cada dia,
bon pa

Despatx central:
Rafel Blanes, 51 - Artà -
Tel. 971 836 172

             Aluminis
          Artà
Vidrieres d’alumini
Persianes mallorquines
Correderes
Mampares de bany
Mosquiteres

C/. Jacint Benavente, 4 – Artà
Tel. 649 842 323

Quan encara no hem acabat de
digerir les festes de Nadal, el
poble ja reclama una altra festa,
tal vegada més important i que
els artanencs sentim com a
pròpia: Sant Antoni.
Però, com és que una festa de
caire religiós ha arrelat tan
profundament  dins nosaltres,
fins al punt de esperar Nadal
perquè després ve Sant Antoni?
Segons l’Obrer d’enguany, Pere
Pep Gil “la festa de Sant Antoni
és tan especial pels artanencs
perquè es un signe d’identitat
propi de cada artanenc, no del
poble, sinó de cada persona, que
és   més important ”
Nosaltres pensam que aquesta
festa és tan essencial pel poble
d’Artà perquè a més de ser un
signe propi, ens permet alliberar
el dimoni que duim a dins, sense
haver de passar comptes a ningú.
I és que aquesta festa ho
consenteix tot. Perquè, qui és

que no s’ha desbaratat un dia
com aquest? Fins i tot els pares
els fa gràcia veure els seus propis
fills una miqueta alegres, per
ventura perquè se’n recorden de
festes passades, quan eren ells
els joves.
Hem de recordar que aquesta és
una de les celebracions més
antigues de Mallorca, ja que la
trobam datada des de 1686, i a
més, que la tradició es segueix
fil per randa. Si miràssem una
crònica del segle passat (i parlam
del XIX), veuriem que es
repeteixen els mateixos elements
que vivim nosaltres cada any.
Però, a més de conservar els
antics protocols que
caracteritzen la festa,
s’incorporen de cada any nous
elements que bàsicament el que
fan és allargar la celebració, ja
que és molta la gent que surt el
matí de casa i ja no hi torna fins
ben entrada la nit. I és que tothom vol viure al màxim Sant Antoni,

tal vegada  perquè la festa és
curta i s’ha d’aprofitar cada
moment.
Sant Antoni no necessita
complements, a diferència
d’altres pobles en els quals es
requereixen elements externs, a
Artà en tenim prou amb els
dimonis i quatre cançons perquè
la festa sigui completa.
Però, que  hem de dir de Sant
Antoni que vosaltres no
sapigueu? Podriem parlar hores
i hores de la nostra festa, però
millor que la visquem tots
plegats amb intensitat els propers
dies. Visca Sant Antoni!!!

Mª Paula Ginard.
Esther Alcover.

SANT ANTONI ÉS ARTANENC
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BARTOMEU FEMENIAS TOUS,
Radiestesista.

Tels. 971 836 126 - 971 836 314

Els ofereix els seus serveis de:

LOCALITZACIÓ DE POUS D’AIGUA I
ALTERACIONS TELÚRGIQUES.

(Falles geològiques i corrents subterrànies
d’aigua).

GESTIONS, C.B.
Eickelkamp, Vidal i Gil

Carrer Ciutat, 54 - Tel.  971 829 239 - Fax: 971 829 126
07570- ARTÀ

Us ofereix:
Tramitacions d’escriptures

Traduccions d’alemany, anglès i francès.
Comptabilitats
Assegurances

Servei immobiliari.

QUIROMASSATGE
María Martínez

Carrer des Tren, 2 - Artà
Us oferenix entre altres els següents
massatges:
* Esportiu
* Relaxant
* Dolors musculars

Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores
convengudes.   Tel. 670 487 232

XERRADA AMB...
EN TONI GINARD, “BUTLER”

Enguany, com és tradició en
aquestes dates, s’edita el popular
“argument”, en el qual s’expliquen els
esdeveniments més importants que han
ocorregut durant tot l’any. Aquesta
difícil tasca la du a terme en Toni
Ginard, més conegut com “Butler”, el
qual enguany celebra vint-i-tres anys
consecutius de realització de
l’argument.

Amb motiu d’aquest fet, vàrem
tenir una petita xerrada amb ell perquè
ens explicàs com realitza aquesta tasca.
El primer que demanàrem va ser des
de quan realitzava l’argument, i ens
contestà: la primera vegada que vaig
realitzar l’argument va ser al 1948,
llavors tenia devuit anys, aquest el
vaig realitzar conjuntament amb
altres glosadors, després el vaig fer
en diferents anys, i va ser a partir del
1981 quan el vaig fer de manera
correlativa.

En Toni “Butler” és membre
d’una nissaga de glosadors, dels quals
cap ha realitzat cap “argument”, al
respecte ens digué el següent: el fet
que jo començàs a realitzar
l’argument al 1948, en part va ser per

segons en Toni aquest té bona acollida,
i arriba fins i tot a Amèrica. El que no
sabíem, i del que ens informà en Toni,
va ser que cada any s’envia un
argument al Vaticà, per la qual cosa
podem afirmar que el nostre argument,
té fama internacional.

Finalment a la pregunta de fins
quan fa comptes seguir realitzant
l’argument ens contestà: m’agradaria
arribar fins els 25 anys seguits,
després em retiraré, i deixaré que
sigui la meva filla, la que seguesqui
amb la nissaga de glosadors.

culpa del meu pare, ja que aquest em
va renyar perquè jo havia anat a
cantar l’argument, ell em va dir que
com era que jo anava a cantar-lo,
quan jo sabia fer gloses i el podia fer.
Actualment la nissaga continua amb
la seva filla Joana, que ja ha guanyat
qualque premi, algun del qual ha
compartit amb el seu pare.

La tasca de realitzar l’argument
és una feina diària. Cada dia en Toni
“Butler” recull a un dietari el més
important que ha passat, i així va
realitzant la feina. Actualment,
l’argument segueix amb les mateixes
seccions que tenia antigament, entre
les quals hi trobam la que tal vegada
sigui la més polèmica, la dedicada als
joves. Respecte d’aquest tema en Toni
ens contestà: no tenc res en contra
dels joves, simplement seguesc amb
el que es feia antigament. Si miram un
argument antic, podrem comprovar
que diu el mateix de la joventut, critica
la roba que duen, els cabells, etc. En
certa manera és una tradició.

Tant en Toni com la seva família
són els encarregats de vendre
l’argument el dia de Sant Antoni,
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PISCINA CLIMATITZADA

*Natació de competició
*Natació per a persones majors i nadons
*Natació correctiva
*Rehabilitació
*Manteniment
*Aquaeròbic
*Aquafitness
*Natació lliure

Cursos de natació

¡¡Nedar és salut!!

Informació: Tel. 971 829 132
VISITAU-NOS!!

Obres d’asfaltatge a
les carreteres de Ca-
nyamel i Son Servera

La carretera que arriba fins a la
rodona de Canyamel i la que
arriba fins a S'Era de Pula han
sofert unes considerables millo-
res, ja que s’ha procedit a asfaltar
i netejar les voreres. Les obres,
que es varen realitzar abans de
festes, han estat responsabilitat
del Departament de Carreteres
del Consell de Mallorca i ha
consistit en donar una nova capa
de rodadura al paviment que ja
presentava algun desperfecte. La
de Son Severa, en el moment de
sortir la present edició, encara
està en obres.

Recollida de fems durant les festes de Sant Antoni
El divendres dia 14 es recollirà el fems per tot el poble dins l’horari habitual.
El dissabte 15 i diumenge 16 no hi haurà recollida.
El dilluns 17, dia de Sant Antoni, la recollida serà per tot el poble dins
l’horari habitual.
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MEDICINA GENERAL
REUMATOLOGIA
CIRURGIA
DIETÈTICA
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (chequeos)
GINECOLOGIA
PEDIATRIA
CERTIFICATS CARNETS d'armes i conduir
GABINET PSICOLÒGIC

CONSULTORI MÈDIC

  Clínic Artà

c/ Ciutat, 39 - Tel. 971 836 237
07570 - Artà

 Excursió al Pas de
la Casa
 Aquestes festes de Nadal es va
organitzar una excursió pro-
moguda pel Grup Esportiu Sant
Salvador, secció esquí, a An-
dorra, al Pas de la Casa. El bon
temps ha permés que l’estada
als pirineus andorrans hagi estat
molt agradable. Foren uns 50
membres els qui formaven
l’expedició artanenca dels quals,
tot s’ha de dir, no n’hi hagut cap
de lesionat. Ja es pensa en la
propera excursió a Port Ainé
dels dies 29 de febrer al 5 de
març.

332.805 pessetes per a Artà
Solidari.- El personal de l’ajuntament d’Artà ha
cedit un total de 332.805 pessetes a l’Associació Artà
Solidari a través dels seus presents de Nadal.  Aquesta
és una campanya a la qual s’hi han adherit 109 dels
treballadors i membres del consistori i ha consistit a
renunciar a la suma total del seu present de Nadal a
canvi d’ingressar-lo en el número de compte d’Artà
Solidari.  Per contra hi ha hagut un total de 85
empleats que no han volgut renunciar al seu present.
L’import dels presents cedits a l’associació ja han
estat abonats al seu número de compte tal com
reflecteix la còpia del rebut signat pel batle.

Èxit de la festa de cap d’any

Una de les novetats més atractives per
aquestes festes de Nadal, Cap d’Any i Reis
ha estat la gran festa que es va realitzar el
dia 31 de desembre (o l’1 de gener, depèn
de com es miri) al mercat cobert de Sa
Central.  La festa estava organitzada per
Artà Solidari i el Grup de Joves d’Artà.  Era
difícil saber en un principi el total de gent
que podria participar a l’acte, però com
que el natural dels artanencs és participatiu,
més de 400 persones assistiren a la festa.
Bàsicament la gent coincidia en afirmar
que era ben hora que s’organitzàs alguna
cosa d’aquest estil que evitàs haver d’agafar
el cotxe en un dia com aquest.  La gestió del
bar i de la música va anar a càrrec d’un
particular que habitualment regenta un
conegut bar de Porto Cristo i que se’n va
dur un tant per cent dels guanys de les
entrades i el total del guany de les begudes.
L’Associació Artà Solidari finalment va
entrar unes 400.000 pessetes que seran
destinades a futurs projectes de solidaritat.
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c/ Apol.lo, 5
Tel. 971 83 63 16 i Fax: 971 83 64 00

07570 - Artà

CONSTRUCCIONS
TONI MASSANET GINARD

 LACAS Y PINTURAS EN GENERAL

PEDRO GINARD

Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88
07570 - Artà

Primera Biennal
Balear d’Arquitec-
tura

Carles Serra Rey, l’arquitecte
menorquí, encara que resident a
Artà i casat amb Carolina
Guerrero, va ser premiat amb
una de les cinc mencions
atorgades en l’apartat d’obra
construïda de la Biennal Balear
d’Arquitectura.
El jurat es va decantar per no
lliurar cap primer premi pel fet
de no haver visitat les obres in
situ, per la qual cosa va decidir
atorgar cinc mencions. El
projecte premiat de Carles Serra
és un habitatge familiar aïllat
situat a la urbanització Crestatx
de Sa Pobla. El lliurament de
premis a càrrec del batle de
Palma, Joan Fageda, així com
Catalina Cirer, entre d’altres

Llimona curiosa

Un pic més la mare natura ens
obsequia amb un exemplar de
fruit que se surt de la normalitat
dels altres de la seva espècie.
Això que no saben a què se
sembla (o sí, que se sembla a
alguna cosa?) és una llimona
trobada a la finca de Ca’n Pipo,
entre Artà i Canyamel, prop de
Na Maians. El cítric en qüestió
és de mides i pes completament
normals però de forma, bé, ja ho
veis. Sobren comentaris.

autoritats, va tenir lloc el passat
dia 4 de gener al Casal
Balaguer de Palma, on s’inau-
gurà l’exposició dels 90
projectes que es varen presen-

tar. L’exposició romandrà oberta
fins el 4 de febrer.
L’enhorabona a Carles Serra pel
premi aconseguit.
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Classes d'anglès
Joan Ginard Esteva

Llicenciat i titulat

* Classes particulars
* Especialitat en classes de repàs: ESO
i Baxillerat (1 i 2)
* Individual i grups reduïts.

Tel 971 835 429 (contestador automàtic)
Mòbil: 617 881 421

c/ Son Servera, 43 - Artà

C/. 31 de Març, 48
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215
07570 - Artà

També feim plastificacions i enquadernacions.

Disposam de:
Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Empresa concessionària dels serveis
administratius, funeraris i de
manteniment dels cementiris d'Artà i
la Colònia de Sant Pere.

Plaça Conqueridor, 11, baixos
Telf. (24 hores) 971829260
Mòbil 617392929
07570 Artà

Sempre al seu servei

horari fosser:
estiu de 8 a 13 h. i de 16 a 19 h.
hivern: de 8 a 13 h. i de 15 a 17 h.

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

Especial Festes de Sant
Sebastià al Casal de Joves
Central

El Casal de Joves Central és un
centre situat al carrer Pere
Alcàntara Penya, 10, que depèn
de l’Ajuntament de Palma.  La
seva tasca consisteix, entre
altres, en organitzar tallers,
cursos, conferències i altres
activitats relacionades amb el
lleure i la cultura.  Per celebrar
l’arribada del 99 + 1 i en motiu
de les festes de Sant Sebastià, el
Casal ha preparat un programa
especial d’actes.

Dia 14 de gener
TORRADA
Org: Associacions del Casal
d’Entitas i CJC.
Horari :de 21.00 a 2.00h
Lloc: Carrer Pere d’Alcantara
Penya.

Dia 15,16 i 22 de gener.
CONCURS DE TRIVIAL.
Org: Casal de Joves Central i la
Barraca.
Horari: de 20.00 a 22.00h

Lloc: La Barraca (c/ La Vinyas-
sa, 25)
Preu: 500 PTA (regal d’una
camiseta).

Dia 17 de gener
HORABAIXA DE TALLERS
DE MANUALITATS I
Org: CJC
Horari: de 17.00 a 22.00h.
Preu: 500 PTA (regal d’una
camiseta).

Dia 18 de gener
HORABAIXA DE CUINA.
Org: CJC
Horari: de 17.00 a 22.00h.
Preu: 500 PTA (regal d’una
camiseta).

Dia 19 de gener
HORABAIXA DE TALLERS
DE MANUALITATS II
Org: CJC.
Horari: de 17.00 a 21.00h.
Preu: 500 PTA (regal d’una
camiseta).

Dia 10, 11, 12, 13 i 14 de gener.
SETMANA DE CINEMA
ALTERNATIU.

Org: CJC.
Horari: de 17.30 a 22.00h
Preu: gratuït

Dia 24, 25, 26, 27 i 28 de gener
SETMANA  DE BALL DE
SALA
Org: CJC.
Horari: de 20.00 a 22.00h
Preu: 500 PTA (regal de camise-
ta).

Dia 28  de gener
CAMÍ DE SANT TIÀ
Org: CJC.
Horari:de 21.00 a 24.00h
Lloc: sortida passeig del Born.
Preu: 500 PTA (regal d’una
camiseta).

El Centre d’Informació Jove t’informa

Si no s’especifica
el contrari les
activitats es rea-
litzen al Casal de
Joves Central i
són gratuïtes.  Po-
deu obtenir més
informació al tel.
971 46 95 01.
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política local

SANT ANTONIA
partir de les

13:00
hores

Frit
llengua
pilotes
ensalada de crancs
menestra

PAELLA

17 DE GENER 2000
BUFFET

fiambres
ous amb tonyina
sípia amb salsa
calamar  romana

PORCELLA
GUATLERES
PARRILLADA DE CARNS

CALAMARS FARCITS
BACALLÀ AMB SALSA
LLAGOSTINS

POP A LA GALLEGA

croquetes
ensaladilla russa
xampinyons
fetge amb ceba
espàrrecs

POSTRES:
GRAN SORTIT DE FRUITA I DOLÇOS

VINS:
Jaume Serra Rosat-
Cabernet Sauvignon

Bach tinto
Coca Cola i aigua

PREU:
Adults 2.200 ptes.
Menors 14 anys 1.000 ptes.

Bar-Restaurant
Can Ramon
Saló climatitzat

Reserves: 971 835 896
c/ d'es tren, 1 Artà

PLENARI DE DIA 28 DE DESEMBRE DE 1999.
El passat dia 28 de desembre, es va
dur a terme una sessió ordinaria del
plenari de l’Ajuntament. Va ser una
reunió bastant moguda,  gràcies a la
intervenció del regidor d’EU-Els
Verds, Julen Adrián, que va demanar
bastants explicacions al Consistori.
En primer lloc es van aprovar per
unanimitat les modificacions al plec
de condicions de la piscina municipal,
que bàsicament es centren en les
tarifes, que a partir d’ara no pujaran
segons l’IPC sinó segons el que estimi
convenient l’Ajuntament. Una novetat
important és que a partir de la firma
del nou conveni els escolars de
primaria i infantil dels centres públics
i concertats podran gaudir de nou
hores setmanals, en horari lectiu, pels
quals l’Ajuntament pagarà 3,000.000
de pessetes durant el pròxim any.
EU-Els Verds va manifestar que està
en desacord amb aquesta proposta
perquè és insuficient i deixa fora  a la
meitat de la població escolars, els
alumnes de secundària, que serien els
que més fàcilment podrien fer servir
la piscina perquè els seus professors,
llicenciats en INEF, tenen el títol de
monitor i no necessitarien l’ajuda

dels monitors de l’empresa. A més, EU-
Els Verds va proposar la reducció del
50% pels majors de 65 anys, la gratuïtat
per dones gestants entre 6 i 8 mesos una
hora setmanal amb la monitora, i també
per a les persones inscrites en un
programa de rehabilitació. Així com
també ampliar l’horari escolar de 8 a 15
hores, propostes que varen ser
desestimades per la resta de grups.
A partir d’ara la consessionària pagarà
a l’Ajuntament en concordància al cànon
de tarifes, abans era segons de l’IPC, i
serà l’Ajuntament l’encarregat d’apro-
var els dies en què anualment la piscina
estarà tancada i també els canvis
d’horari.
Per una altra part, es va aprovar per tots
els grups menys EU-Els Verds , que no
va votar, una normativa que pretén
regular tots els aspectes relacionats amb
edicions i publicacions, tant si són
d’iniciativa municipal com si són
projectes editorials externs en els quals
col.labori l’Ajuntament. La normativa
pretén promoure l’edició d’aquelles
obres que siguin d’interés per al
municipi, tant si són d’autors artanencs
com foranis vinculats d’una manera
assídua al poble. Per tal de dur a  terme

aquestes edicions es crearà un Consell
Editorial que el formaran el Batle, el
regidor que tengui competència en
edicions i publicacions i un re-
presentant de cada grup polític al
Consistori i dos especialistes en la
matèria de les publicacions pro-
posades.
A més, tots els membres del Consistori
es van adherir a la campanya Deute
extern, Deute etern ? Any 2000:
Llibertat per a mil milions de persones
que promociona el Fons Mallorquí de
Solidaritat, es van ratificar a favor de
la proposta de la FELIB a favor de
l’ecotaxa i van acordar que demanarien
a la UE que modificàs la llei que regula
els aliments manipulats genèticament.

Mª Paula Ginard.
Esther Alcover.
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Feines de:
Ingenieria
Electricitat
Fontaneria
Bombes submergibles
Recs
Antenes T.V.
Porters electrònics,  Línies elèctriques

C/. Amadeo, 20 i
 Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209/ 971 835 561
Mòbil: 608 630 791
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TOT SERVEI
Serveis integrats

Toni Vendrell - Tel. 607 717 141
Problemes d’humitats a parets i sostres.
De renous amb veïns i acústics amb
locals.
D’aïllament del fred i la calor.
Solucioni’ls amb els sistemes d’envans,
trasdossats i falsos sostres PLADUR.
Simples i nets.

Moviment de la Població
Desembre de 1999

NAIXEMENTS:

04-12-99 Bàrbara Massanet Cabrer, filla de Sebastián i de
María.
06-12-99 Carme Llinàs Llull, filla d’Antoni Maria i de Catalina.

MATRIMONIS:

05-12-99 José María Caba Naudí amb Catalina Massanet
Ferrer.

DEFUNCIONS:

02-12-99 Pedro Servera Torrens. 86 anys. c/ Teulera, 14.
07-12-99 Sebastián Esteva Brunet. 59 anys. c/ Son Ros, 4.
08-12-99 Pedro Sancho Campins. 90 anys. c/ Pou Nou, 13.
15-12-99 Juan Gil Cruz. 61 anys. c/ Menéndez Pidal, 30.
17-12-99 Mateo García García. 58 anys. c/ Son Servera, 28.
19-12-99 Antonia María Frau Perelló. 98 anys. c/ Costa i
Llobera, 9.
19-12-99 Rafael Serra Lliteras. 93 anys. c/ Pou Nou, 13.
21-12-99 Ángela Massanet Llabrés. 95 anys. Palma.
21-12-99 Catalina Sancho Rosselló. 94 anys. c/ Era Vella, 34.
22-12-99 Sebastián Matamalas Pascual. 61 anys. c/ Sant
Frascesc, 25.
23-12-99 Sebastián Gili Ginard. 82 anys. c/ Quatre Cantons, 16.
28-12-99 Miguel Genovard Gil. 66 anys. c/ Pou Nou, 16.

Refranyer popular

«Any comencem, la fi vegem.»
«Si es mussol canta en gener,
un altre hivern ve.»
«La pluja de gener, al camp
sempre fa bé.»
«Aigua de gener, tot l’any va
bé.»
«Pels Reis, una passa de
vells.»
«De Nadal a Sant Julià, tretze
dies hi ha.»
«Brusques de gener, bon any
mos ve.»
«Gener amarat, mig any
assegurat.»
«Aigua de gener, mata
l’usurer.»
«Segons troni pel gener,
menjaràs el pa que s’ha de
fer.»
«El mes de gener, és la clau
del graner.»
«Trons pel gener, gra al
graner.»
«Per Sant Pau, vaig a
sembrar l’all.»



 19
BELLPUIG

14 gener 2000

L’ARTESANA

 Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703
 07570 Artà - Mallorca

RESTAURANT
S’ESTACIÓ

- Especialitat en paelles i
cuina mallorquina.

   - Menjar per encàrrec.
   - Berenars.

   - Menú del dia
   Av. Costa i Llobera, 3 - Artà   07570 (Mallorca)
   Tel. 971 835985

Recordem noces...
records de noces

   Pastisseria i
Rebosteria

   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

 19

Bàrbara Sureda Amorós i Bernat Amorós Esteva
Es casaren el 21 de febrer de l’any 1942.

Aina Sureda Gili i Julià Esteva Lliteras
Es casaren el 14 novembre de l’any 1946.

Maria Maria Ferrer i Damià Oliver Vicens
Es casaren el 31 de maig de l’any 1951.

Àngela Sureda Ferragut i Miquel Ginard Alzamora
Es casaren el 4 de juliol de l’any 1951.

Juanita Danús Rosselló i Jaume Ginard Alzamora
Es casaren el 7 de juliol de l’any 1951.

Magdalena Juan Mesquida i Jaume Carrió Bernad
Es casaren el 19 de juliol de l’any 1951.
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Bar Restaurant

Cala Rotja
c/ Via de las Calas s/n
Urb. Costa Canyamel

Tel. 971 841 513

Obert a partir de les 18 h. (dimarts tancat)
Dissabtes i festius  a partir de les 13 h.

noticiari
Iniciada la redacció del
PORN de la península de
Llevant

Un equip multidisciplinar coordinat pel
vicerector d’extensió universitària, Jaume
Sureda, serà l’encarregat d’elaborar el
PORN (Pla d’Ordenació de Recursos
Naturals) que afectarà a la península de
Llevant.  La primera fase del PORN ja ha
estat encomanada a la Universitat de les
Illes Balears (UIB) a través d’un conveni
signat abans de les festes de Nadal amb la
Fundació Universitat Empresa.  La
primera tasca de l’equip multidisciplinar
universitari consistirà en l’estudi dels
elements naturals, culturals i humans de
la zona per, posteriorment presentar les
seves propostes d’ordenació sobre flora,
fauna, usos agrícoles, activitat humana i
prevenció dels incendis.  La redacció del
PORN haurà de tenir en compte els
següents objectius:
Definir i senyalar l’estat de conservació
dels recursos i dels ecosistemes que s’hi
troben.
Determinar les limitacions que s’hi hagin
d’establir segons l’estat de conservació.
Senyalar els règims de protecció adients.
Promoure l’aplicació de mesures de
conservació, de restauració i de millora
dels recursos naturals.  Com a mesures
immediates d’aquest apartat es demanarà:
La prohibició de pastures a tota la zona
cremada.
La reducció dràstica de la població de
cabres asilvestrades que habita la Serra
de Llevant.
La posada en marxa d’un pla de
reforestació selectiva per tal de recuperar
la massa arbòria i la vegetació perdudes.
Formular els criteris orientadors de les
polítiques sectorials i ordenadors de les
activitats econòmiques i socials, públiques

i privades, perquè siguin compatibles
amb les exigències esmentades.
Així mateix el membres de l’equip de
govern de l’ajuntament ja han expressat
en diferents mitjans de comunicació la
seva intenció de participar de forma activa
en la planificació i el control de la gestió

d’aquests recursos naturals.
Sens dubte la redacció del PORN de la
península de Llevant suposarà una gran
passa cap a la conservació del nostre
territori i tot això implicarà fer un ús
controlat i racional dels seus recursos
així com la protecció de l’espai natural.

Nota
La Redacció de Bellpuig vol
assabantar als seus lectors i lectores
que l'extra editat amb motiu del 40
aniversari, celebrat el passat dia 6,
s'inclou a les planes centrals d'aquesta
edició.
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Pº Ferrocarril, s/n.
Tels. 971 552 424-971 843 053

07500 - MANACOR

Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 971 563 655
07580 - CAPDEPERA

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
 INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES

I RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.

noticiari

c/ QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85

R e p a r t i m e n t
d’ajudes entre els
pagesos afectats per
l’incendi de l’octubre

El Govern Balear, a través de la
Conselleria d’Agricultura, ha
començat un pla de repartiment
d’ajudes entre els pagesos
afectats per l’incendi de l’octu-
bre passat.  De moment els
pagesos han rebut un total de 20
kg de garrova estrucada per
ovella declarada a la cartilla
ramadera.  Als pagesos, el cost
de la garrova els surt gratis tot i
que s’han d’encarregar de pagar
el transport i l’ensacat.  Les
ajudes s’han tramitat a través de
la Cooperativa, i els respon-
sables ens han comentat que el
govern té previstes més ajudes
dirigides als pagesos afectats
però que encara no s’han fet
públiques.  Les finques que, de
moment, ja han rebut ajuda per
part de la Conselleria d’A-
gricultura són Es Racó, Ets
Olors i Sa Mesquida de Baix.
Així mateix el Govern té
previstes unes subvencions que
afectaran els propietaris de les
finques i que consistiran en
ajudes per al tancament de les
finques i per a reforestació de
les zones cremades.

VINE A ESQUIAR AMB NOSALTRES

Esquí a Portainé
5 dies
del dia 29 de febrer al dia 5 de març

Dia 29 de febrer del 2000, avió Palma B Barcelona a les 8’45
hores.
Tornada dia 5 de març a les 13’45 hores a Barcelona.

Preu per persona

Habitació doble .... 78.500 ptes.
Habitació triple .... 76.000 ptes.
Habitació quàdruple.. 74.000 ptes.

El preu inclou

Avió Palma B Barcelona B Palma
Trasllats en autocar Barcelona B Hotel B Pistes B Barcelona
5 dies allotjament, hotel de 3*** @Pesets@ a mitja pensió.
4 dies de menjar a pistes.
4 dies de forfaits.
4 dies de lloguer de material d’esquí.
8 hores de classes col$lectives.

Inscripcions a les oficines de l’Ajuntament d’Artà.  Preu
d’inscripció 10.000 ptes.

Organitza Secció Esquí
Patrocina Ajuntament d’Artà

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!
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POMPAS FUNEBRES ARTÀ
SANTA CRUZ

Les ofrece sus mejores servicios en:
* Ataudes (gran variedad de modelos).

* Coche fúnebre propio.
* Floristeria (coronas, centros, ramos, etc.)

Para avisos y preavisos:
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 -  616 492 970

LES ATENDEREMOS
LAS 24 HORAS DEL DIA, LABORALES Y FESTIVOS

   A la portada el títol era
“Innovació” i corresponia a una
reforma material, fent a saber
als lectors que no era gust de la
redacció sinó més bé per
exigències dels llegidors. Però
feia patent que la ideologia del
setmanari seria la mateixa: Per
Déu i per Mallorca seguiria
essent el lema i per aquests dos
grans ideals serien les seves
fermes campanyes. Els subs-
criptors manifestaven que era
car pel petit contingut i el
comparaven amb els altres
setmanaris mallorquins. Idò a
seguir els ideals dels lectors i
acomodar-se a les seves idees.
La lletra serà més petita i les
planes a quatre columnes.
Els Reis, segon títol de la
portada, parla de la festivitat de
l’Epifania com una continuïtat
nadalenca.
I Per l’homenatge a Mossen
Rechach, era el tercer titular de
la primera portada de l’any nou
de 1923, sobre la idea de celebrar
un homenatge a aquest pedagog
català del segle XVIII, rector de
Sant Martí d’Oller (Girona).
A la segona plana hi trobam una
secció que es titula “La auténtica
bandera mallorquina” dient que
el dia 31 de desembre fou hissada
davant la Casa de la Ciutat de
Palma la bandera de Mallorca
per primera vegada. És de creure
que tots els Ajuntaments voldran
que els seus administrats puguin
veure en els dies solemnes

hissada la bandera mallorquina
al costat de la de l’Estat.
De Son Servera.- El corres-
ponsal fa un “passat festes” des
de Nadal i conta les felicitacions
dels familiars i amics com també
les celebracions litúrgiques i el
cant de la sibil·la a càrrec del nin
Xerafí Lliteras, el qual ho va fer
molt bé. El cant de la missa
d’Àngels entonat pel cor de la
parròquia fou ben escoltat per
tots els presents.
Es nota l’absència del que fins
ara ha estat el Cap de l’Estació
del ferrocarril. Diuen que l’han
destituït i ho prova el fet d’haver
vengut al seu lloc el Cap de Son
Carrió.
Moviment de població: Naixe-
ments, 37 nins i 21 nines, total
58. Defuncions, homes 14,
dones 9, nins 1 i nines 2. Total
26. Matrimonis 18. Total
augment 32.
Espectacles al nostre poble
d’Artà.- Actes literaris-musi-
cals celebrats per les alumnes

del col.legi de les germanes de
la Caritat, organitzats pel Centre
Eucarístic a fi de recaptar diners
per poder engrandir l’esglesieta
de la Colònia de Sant Pere.
També s’ha representat “Pas-
tores a Belén” pels joves de la
Joventut Seràfica.
Crònica.- Brusca durant dos dies
aquesta setmana. A l’estat
sanitari madò Pràxedes Jutgera
fou viaticada. El dia 27 del mes
passat fou intervengut d’un ull
l’empresari d’obres Mestre
Mateu Claret. Segons notícies
ha anat molt bé. A les oposicions
per Hisenda ha estat aprovat a
Madrid don Antoni Esteva
Blanes, fill de la nostra vila. Les
passades festes la nineta Maria
Ignàsia Morell i Font dels Olors,
filla de don Pedro Morell, féu la
seva primera Comunió a l’Or-
atori de Sant Salvador.
Registre.- Naixements: Nins 60,
nines 71. Total 131. Morts:
Homes 31, dones 29, nins 5 i
nines 4. Augment 62. Ma-

Artà ara fa 77 anys
Extracte de les edicions del 6 i 13 de gener de 1923

del periòdic local “Llevant”
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c/ Rafel Blanes, 19 -
07570 - Artà

Tels: 971: 829 163/836 239/836
265 939 05 27 68

H
O
T
E
L

C
A
S
A
L
   D'ARTÀ

Cases de Son Sant Martí, S.L.
Carretera de Muro a Ca’n Picafort, Km. 8

Tel. 53 74 50 - Ap. 2 -07440- MURO

Els oferim els nostres locals per
celebracions de:

Bodes, batiaments, comunions,
convencions, etc.

Locals climatitzats i zones
ajardinades. Grans aparcaments.

Ctera. Santa Margalida, 57  -Tel. i Fax: 971 83 66 35
ARTÀ  (Mallorca)

trimonis 32.
Acaba la tirada amb curiositats,
secció amena, dites i fetes i
endevinalles. La darrera plana,
com sempre, la publicitat de
don Antoni Ferrer Ginart.

Dissabte 13 de gener de 1923.
Núm 181.
Portada: “En la festa de la
Caixa Rural” era el títol en
lletra majúscula i a tota plana.
Amb motiu del setzè aniversari
de la fundació de dita entitat es
va celebrar una gran festa. La
Caixa, a força de treball i
constància del seu director i
dels seus consells, ha acon-
seguit la confiança del poble.
A la celebració va actuar la
Capella de Manacor, entre
altres actes, com un gran Ofici
i el capvespre un gran festival
literari-musical. Aleshores ja
es va cantar “La Balanguera”
entre d’altres.
Arribada dels Reis.- El dissa-
bte dels Reis la congregació
Mariana de la vila va organitzar
la cavalcada com ho fan a

Ciutat. Els Reis arribaren de
l’estació del tren acompanyats
de devuit cavalls i al.lots amb
faies enceses estil bengales i una
multitud de gent els acom-
panyaren a l’església per assistir
a Completes. Després recorre-
gueren molts carrers d’Artà
deixant unes hermoses canastres
a tots els col.legis.
El mateix dia dels Reis vengueren
al Teatre Principal uns joves de
Capdepera per interpretar l’A-
doració dels Reis. Com que a
Artà també els representaven els
joves de la Congregació, s’armà
un bunyol i fins i tot tiraren patates
als gaballins encara que no en
tenien cap culpa sinó que era tota
del seu director. Així i tot aquesta
reacció fou reprovada en general.
De Son Servera.- Bé i redebé
pels “cultes” serverins! Una
vetlada que es va celebrar el dia
dels Reis a vespre, va confirmar
el que deia un “amador de Dant”,
o sia que aquesta societat “Cultura
Serverense” compta per triomfs
les seves iniciatives.
A Bellpuig, i a un clot de grava,

en Joan Barqueta, espòs de na
Metlera, va morir en un des-
preniment de terra. Quan es fer
fosc i no compareixia, la seva
dona va donar avís i el batle i el
jutge acompanyats de la Guàrdia
Civil el trobaren dins la grava ja
difunt.
Crònica.- Temps de fred el que
ara fa. Ha fet molt de vent i bufa
de tramuntana. A la relació de
consignacions per camins veï-
nals s’ha concedit una partida
de set mil pessetes per arreglar
el camí de l’ermita de Betlem,
passant per l’Alqueria Vella. Ja
era ben hora. Protestes.- Han
acudit a la Sala alguns veïns del
Cós per protestar al batle per
l’acord de voler fer la cotxeria
dels morts en aquella barriada.
Foren rebuts pel batle i els digué
que s’estudiaria l’assumpte.
Dites i fetes, endevinayes i
altres curiositats tanquen
aquesta edició del Llevant.

(Recopilat per Guillem
Bisquerra)
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA  * PLATERIA * TROFEUS

c/ Ciutat,16 - Tel 971 836 263
ARTÀ (Mallorca)

Vegeu el batle amb una destral amenaçant
auna ciutadana, en pla de broma, és clar!

noticiari
Contestador automàtic

Ens han arribat algunes cridades
i molts altres suggeriments a títol
personal de gent del poble que ha
rebut el calendari que el nostre
Ajuntament ha editat de l’any
2000 i que ha fet arribar a quasi
totes les cases del poble, deim
quasi perquè hi ha famílies que
encara no l’han rebut i altres que
n’han rebut dos. El repartiment
no és massa de fiar.
Les queixes són molt semblants;
troben que hi ha massa
desertització, és a dir, massa
fotografies amb el tema del foc,
ja que totes ho són. També diuen
que no és gens pràctic i que només
servirà, i encara amb lupa, per a
les persones que tenen la feina
dins un despatx, que són poques.
Els números del calendari, massa
petits i els dies de festa, poc
destacats. Només els dies que hi
ha hagut foc, en color vermell. De
la qualitat de les fotografies, un
deu. De la resta, i sempre en
opinió dels comunicants, un zero.
La gent ens comenta que hauria
estat millor si només hi hagués
hagut un mes dedicat als incendis,
per exemple el juliol o agost, i els

altres mesos, dedicats a temes
més alegres i representatius de
fets i coses que succeeixen al
nostre poble artanenc. Haver
posat, com tothom, els
diumenges i festes en color, i en
arribar l’estiu un avís contra els
possibles incendis a la nostra
contrada.

Però el qui va tenir la idea
lluminosa no deu pensar igual i
els disconformes, que pensin que
el batle és la màxima autoritat
del poble i el que no està
conforme amb les seves
decisions ja ho sap, i si no, mirau
la present fotografia que ens ha
arribat a la redacció i deduïu.
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Pídanos presupuesto
sin compromiso

C/ Rafel Blanes, 98 tel. 971 846 276
07570 - Artà
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(Tomeu i Jaume)
c/ Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09

Especialitat en:
Berenars i tapes variades

El món va bé

El món no hi va
Per Miquel Piris Obrador

Les rutes verdes per les vies del tren de Llevant
 seran provisionals

Medi ambient desmenteix Ultima Hora
el servei de tren. D’aquesta
manera, queda clar un pic més
quina és la postura del pacte
de progrés respecte a l’o-
bertura de l’antic tramat que
uní Manacor i Artà, tot i que
encara no hi ha hagut un anunci
oficial al respecte ni de les
dates en què es durà a terme la
reobertura.

Tercera marxa solidària
El GOB i Joves de Llevant ja
estan treballant en la que serà
la Tercera Marxa pel Tren.
En aquesta ocasió encara es
reforçarà més el component
lúdic de la jornada i s’ha
convidat a tots els ajuntaments
de la meitat oriental de l’illa a
participar-hi. De moment, tot
i que ha passat més d’un mes,
només els ajuntaments d’Artà
i Sant Llorenç han respost
positivament a aquesta con-
vocatòria. Tot i això, les
reivindicacions que impul-
saren la primera marxa i que
encara continuen avui, com

deiem abans, sense una
contestació oficial, seran ben
presents.
En l’edició del 2000, també
s’ha convidat a dues ONG de
la nostra illa, «Artà Solidari»
i «S’altre senalla», a parti-
cipar en l’organització de
l’acte per tal que els beneficis
de la venda de menjar i
begudes durant el concert es
puguin destinar al tercer món
(en la darrera edició el bar el
va dur una un club esportiu
de Sant Llorenç). Si s’arriba
a un acord amb aquestes dues
ONG, la Marxa pel Tren es
convertirà en una acció no
tan sols de contingut ecolo-
gista i reivindicatiu sobre el
dret dels mallorquins a uns
millors serveis, sino també
en un pont per ajudar als que
més ho necessiten. De mo-
ment, tampoc hi ha una
resposta oficial, però tot
sembla indicar que les dues
organitzacions estan molt
interessades en pujar al tren.

Segons fonts de la Conselleria
de Medi Ambient, la notícia
publicada pel rotatiu Última
Hora el passat mes de novem-
bre sobre la creació de vies
verdes al tram entre Manacor
i Artà no és del tot correcte.
Fonts d’aquesta conselleria
afirmen que tant la Direcció
General de Transports com
els Serveis Ferroviaris de
Mallorca asseguren que hi ha
voluntat política de fer arribar
el tren no només fins a Artà,
sino també fins a Cala Rajada
ja que consideren que arribar
als nuclis costaners facilitaria
la rendibilitat del tren de
Llevant i la seva viabilitat
econòmica.
De tota manera, sembla que
enguany es volen començar
els treballs de desbrossat de
tota la plataforma ferroviària i
es vol aprofitar la neteja per
obrir aquestes rutes i donar-
los d’aquesta manera una
funcionalitat PROVISIO-
NAL fins que es pugui reobrir
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PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4
tel. 971 83 56 88           Fax: 971 56 52 67
       971 836 461

DELEGACIÓN EN CALA RAJADA:
C/ Ramón Franco, 32 - Tel. 971 818 000

CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA

ALQUILER MÁQUINAS

AGLOMERADO

EXCAVACIONES

PLANTA DE AGLOMERADO

CONSTRUCCIONES

DESMONTES

ASFALTOS

Matances al CTE

Un any més el Club de la Tercera
Edat d’Artà va celebrar les seves
tradicionals matances.  La festa
va tenir lloc al mercat cobert de
Sa Central i va presentar un
elevat número de participació.

Com és tradicional cada any, a
la festa hi van assistir la majoria
dels socis i simpatitzants del
club.  El menú era senzill, però
va ser ben rebut per cada un dels
assistents: arròs brut i porcella.

A la taula presidencial s’hi varen
asseure entre altres, els membres
de la junta directiva del club així
com el batle i el regidor d’Obres
i Serveis de l’ajuntament.

Lluís Gili posa veu a una rondalla
Per les passades festes de Nadal s’ha presentat la primera rondalla
interactiva en CD-Rom, L’amor de les tres taronges, una realització
de l’empresa Blockmèdia. El resultat és força encoratjador. El disc
inclou la narració completa de la rondalla, que es pot escoltar i es
pot llegir, es poden fer jocs entorn del tema de la rondalla i hi figura
la vida de Mossèn Antoni M. Alcover, que és com tothom sap qui
va recollir les narracions de l’Aplec de rondaies mallorquines. El
nostre col·laborador Lluís Gili posa la veu a Bernadet en aquesta
rondalla.
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BAL-090 Telefax 586470
Bajos Aptos. Sol Park

Tel. 971-585515
CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19
Tels. 971-564300-971 564017

CALA RATJADA

Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta.
ALICANTE
BARCELONA
BILBAO
GRANADA
MADRID
MALAGA

SANTIAGO
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID
VITORIA
ZARAGOZA

  9.900
10.900
19.900
19.700
15.900
14.900

21.900
19.700
10.900
16700
18.900
16.500

GALICIA - RIAS BAJAS: Avión+6 noches P/C
32.900 ptas.

PORT AVENTURA: Fin de semana+Barco+
Hotel+Entradas y traslados:      Adultos: 19.900
                                                 Niños: 13.900
Avión + Hotel + Entradas y traslados:
                                             Adultos: 27.400
                                                 Niños: 19.400

TENERIFE: Avión + 5 noches Hotel/Desayuno
1ª persona 37.500, 2ª persona 28.125

(AVION DESDE MADRID+7 NOCHES HOTEL).

117.200
107.700
125.300
117.900

CANCUN:
CUBA:
RIO DE JANEIRO
THAILANDIA

VIATGI MILLOR AMB
VIATGES MILLOR.

(J. Caldentey i E. Genovard)

Apunts trets d’una conversa amb madona
Maria Bisbal (Estaca) i l’amo en Llorenç
Planisi (Ros)

de la Colònia

El  dissabte de Cap d’Any, quan
tots els mitjans de comunicació parlaven
de les possibles eventualitats de l’efecte
2000  i de la màgia de la nit que s’acostava,
vaig sentir el desig d’escoltar batecs de
la infantesa d’un poble que s’ha quasi
format en el segle que, a l’hora  d’escriure
aquestes notes, s’ha tancat. Volia saber
qui eren i com vivien els néts dels primers
pobladors d’aquest racó encisador de la
Colònia de Sant Pere.

Amb aquests desitjos i
pensaments vaig visitar l’Amo en Llorenç
Planisi (Ros) i Madona Maria Bisbal
(Estaca).  Madona Maria nasqué el 1918
i l’amo en Llorenç el 1928. Els dos

descendeixen de coloniers i són néts o
renéts dels fundadors de la Colònia. La
nostra conversa es situa entre els anys
1930 i  1965. Tenen bona memòria i fan
sortir de la boira i  del silenci del passat
trossos dels orígens de la Colònia: Un
poblet vora mar, en una redossa dels vents
de tramuntana. Els carrers són estrets, les
cases baixes i fetes de pedra i terra. S’estén
des de Jaume el Conqueridor fins a la mar
i del carrer Rei Sanxo fins al carrer Major.
Hi ha una plaça amb una esglesiola on la
sacristia serveix també d’escola per als
nins. Les nines van a ca ses Monges. Com
en les abadies medievals, els  preveres no
només ensenyen el catecisme, sinó també
els rudiments de les matemàtiques,
història i tot el que contenien els
compendis elementals de l’ensenyança
d’aquell temps. L’amo en Llorenç fa
menció de dos preveres que foren molt
bon mestres:  Mn. Borràs i Mn. Gabriel
Massanet. L’altra escola, la de la vida al
carrer, al camp i vora mar,  aflora també
constantment. Què n’eren de fèrtils
aquelles contrades! Onsevulla s’hi
trobaven vinyes, figuerals, ametlerars,
oliverars, sementers amb tota classe de
llegums i cereals i hortets on fer hortalissa
per a la casa. Es pot dir que s’hi complia
l’ideal pagès  de carregar la taula de
llegums, de fruites, de peix i de carn no
comprades, tenir els graners plens  i els
claus de les perxes al complet de camaiots
i botifarrons, llangonisses  i sobrassades.
       De serveis bàsics tampoc en faltaven.

Els pares de madona Maria tenien  una
botiga al carrer Major, on ara és can Joan
Cabré, aquesta botiga de Can Estaca  era
un poc de tot: tenda, cafè, estanc i
carniceria. Madona Margalida Fica, una
dona molt arromangada  i coneixedora
del seu ofici, hi  venia, els dissabtes i
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diumenges, la carn dels mens i porcs que
ella mateixa matava  i arreglava. A ca
l’amo en Llorenç a més de pagesos eren
també ferrers i tenien la ferreria al carrer
de Sant Pere. L’amo en Miquel Planisi
(Pipo) feia de fuster i  el  carabiner Sr.
Lances, casat  amb una Ueva, feia de
sabater i barber.
       En el transcurs de la conversa surten
gran part de les antigues estirps dels
coloniers amb els seus malnoms: Confits
(Genovart), Canais i Pipos (Planisi),
Geneques (Sansó), Regidors (Homar),
Fenes (Garau), Gaferrons (Gelabert),

Gatoves (Llaneres), Mangols (Capó), Ueus
(Cantó-Planisi), Polls  (Massanet), Garrits
(Riera), Llubiners (Genovart), Can
Pentinat (Genovart).
       Quan a ca nostra repàs les poques
notes que he pres, me n’adon que no hi ha
penúries, que madona Maria i l’amo en
Llorenç i també potser jo, s’han quedat,
sobretot, amb els records positius i idíl·lics
de la seva infantesa i joventut, on l’absència
de serveis avui considerats bàsics –
l’electricitat arriba l’any 1965, el telèfon
per a tots el 1983 i la canalització d’aigües
netes i clavegueram el 1995 – no impedien

Un orgue per a un poble

que la gent es sentís contenta i feliç.
       Jo  sent satisfet el desig del qual
parlava  al principi, d’haver-me acostat
per unes hores a unes persones hereues
d’uns llinatges als quals devem el que
elles són, persones entranyables, i el que
és avui la Colònia, un poble bell i pròsper.
No em sabria greu que dins cinquanta o
cent anys algú pogués dir de nosaltres:
No sabem exactament què devem a
cadascú, però el que som ho devem  a
aquells homes i dones que varen estimar
i treballar per aquest poble.

VOS OFEREIX ELS SEUS SERVEIS DE:

Berenars i sopars de pa amb oli
especial mallorquí

I
Carn a la parrilla

Carrer Santa Margalida 72 - Cantonada 31 de
Març

Telèfon 971 83 57 48 - ARTÀ

BAR ELS ARCS

“Un orgue per a un poble“ és el
títol amb el qual l’Ajuntament d’Artà
encapçala el fulletó informatiu sobre
l’orgue de la Colònia. Aquest fulletó
presentat el passat dissabte, dia vuit de
gener, consta de l’esmentat escrit de
l’ajuntament, un altre de l’Associació
d’Amics de la Música i un darrer de la
Parròquia. Inclou també una breu
memòria d’activitats de l’Associació i
una descripció de l’orgue i de la seva
ubicació a l’església.

Amb continguts diferents, els
escrits coincideixen amb una valoració
positiva de la construcció del nou
orgue, per la seva vessant cultural i
didàctica.

El fulletó és també una mostra
del que ha estat el seu procés des dels
seus orígens fins a l’actualitat: Un
exemple de col.laboració entre Entitats
Ciutadanes (Amics de la Música i
Centre Cultural), Parròquia,

Ajuntament i Institucions Autonòmiques
(Consell Insular de Mallorca).

Des de Bellpuig felicitam els
autors del fulletó per l’encert d’oferir-
nos aquesta informació i ens unim als
seus desitjos que l’orgue sigui prest:
“Un instrument eficaç al servei de tot el

poble i de cohesió i enriquiment
col.lectius”. Una iniciativa també que
desvetlli “una nova creativitat en el
camp social, en el camp educatiu i del
temps lliure, en el camp de la cultura
i de la sensibilitat artística”.



 29
BELLPUIG

14 gener 2000

de la Colònia

Instal.lacions  i reparacions sanitàries, de gas i calefacció:

JOAN FORTEZA
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 971 58 91 67

07579 - Colònia de Sant Pere
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Grup  de  teatre
Anys enrere, a la Colònia de Sant

Pere, hi havia un grup de persones del
poble que ens delectaren amb comèdies
com: L’Amo de Son Magraner, Molta
feina i pocs doblers, Un Senyor damunt
un ruc, Pobres casats, etc., les quals varen
tenir una gran acollida per part dels
coloniers, però poc a poc es va perdre
l’afició.

Després d’anys d’oblit aquest art
ha tornat a reviure. Fa uns anys es va
realitzar un curs de teatre, en el Centre
Cultural a càrrec d’en Bernat Mayol i en
Miquel Mestre, el qual va engrescar molt
la gent que hi va participar, i amb coratge
i il.lusió varen representar la comèdia
“Salvem les formes”.

Actualment s’ha iniciat un grup
de teatre, en el qual participen persones
de diferents edats, però sobretot va dedicat
als joves ja que ells formen la majoria del
grup. En aquests moments s’estan fent
els darrers assaigs de l’obra “El metge a
garrotades” dirigida per en Bernat Mayol.
Segurament molt prest podrem gaudir
d’aquesta comèdia. Aquest grup de teatre
no finalitza així la seva tasca, sinó que
queden les portes obertes per realitzar
noves obres ja que els joves estan molt
entusiasmats.

Els desitjam que puguin dur
envant nous projectes i que tenguin molt
d’èxit.

Les  Campanades
Alguns coloniers varen començar

l’Any Nou a la Plaça de l’Església. Es va
reunir un grup d’una seixantena de
persones amb ganes de bulla i alegria per
iniciar l’any 2000, i amb la incògnita
“del què passarà?...” perquè enguany ha
estat el primer any que les campanes de
la Colònia han sonat a les dotze del
vespre. Sembla ésser que els campaners
frisaven d’arribar al 2000, ja que les
campanes sonaren a gran velocitat entre
rialles i sarau, entre cava i raïm... Els qui
ho conten diuen que s’ho passaren molt
bé.

La cavalcada dels Reis
Els Reis Mags de l’Orient

arribaren al Port a les 18.30 h. Els
esperaven amb il.lusió els protagonistes
d’aquesta festa, els infants, que en veure’ls
es quedaren embadalits.

Les Majestats pujaren a la
carrosssa plena de regals i varen anar a
adorar el Bon Jesús acompanyats per la
gent del poble, seguidament varen repartir
les juguetes en el Centre Cultural.

Va resultar una nit màgica i
emotiva, malgrat hi hagués manca de
llum durant la cavalcada, gràcies a les
persones que hi han participat i ho han fet
possible.

Nou curset: “Cuidar-se per
cuidar”

El Consell Insular, a través de la
Tercera Edat, ofereix a tothom la
possibilitat de realitzar un curset pràctic,
en el qual es tractarà d’aprendre a cuidar
persones discapacitades per malaltia,
accident, vellesa, etc.

La iniciació al tema es farà a
través d’una conferència per veure
l’interès que suscita entre els assistents al
curs. Es realitzarà dia 25 de gener a les
20h. en el local de la Tercera Edat.

Breus
          *Moviment parroquial 1999:  9
baptismes: 6 nins i  3 nines,

 2 matrimonis
 3 defuncions: 2 homes i 1 dona.
La parròquia aprofita també aquest

inici d’any nou per donar les gràcies per
la bona acollida que ha tingut la campanya
de recollida de botelles buides de cava,
amb la qual hem col.laborat a un projecte
de creació de llocs de treball i recuperació
de jeguetes.

*Canvi de dies de l’activitat de
gimnàstica

           A partir del mes de gener es farà
cada dimarts i cada dijous de les 9,30 fins
a les 20,30.

*Està previst fer un sopar, en
finalitzar el mes de gener o a principis del
mes de febrer, per entregar els trofeus del
passat torneig de petanca.

*La Junta Directiva de la Tercera
Edat està organitzant una sortida al Teatre
Principal per veure la comèdia “En tombar
els cinquanta” de la companyia d’en
Xesc Forteza. Es té previst que sigui
dimecres dia 19 de gener a les 19h.. Tots
els interessats posau-vos en contacte amb
la Junta Directiva de la Tercera Edat.

*La Junta de l’Associació de  la
Tercera Edat convida a tots els socis i
simpatizants al fogueró de Sant Antoni
que es farà dia 22 de Gener a la Plaça del
Club.

*S’ha modificat l’horari del
col.legi públic de la Colònia de Sant
Pere. A partir del mes de gener es farà
jornada continuada, de les 9 h. Fins a les
l4 h.

Sant Antoni 2000
Convé anar preparant les

llangonisses i botifarrons perquè ja es
comença a sentir l’ambient de Sant
Antoni. Enguany es celebrarà a la Colònia
els dies 22 i 23 de gener.

Dissabte dia 22 a les 19,25 h.
Tendrà lloc la sortida dels dimonis a
l’edifici municipal (Bassa d’en Fasol).
L’Obreria, els Dimonis, La Banda de
Música i la gent del poble es dirigiran a
l’Església per assistir a completes. El
fogueró de l’Obreria obsequiarà tots els
assistents amb llangonissa, botifarró i ví.
Diumenge, dia 23, a les 9,30 hi haurà
capta per tot el poble amb Banda de
Música, Tambors i Dimonis. A les 11,30
h. tendrà lloc l’ofici solemne i es
finalitzarà amb la Cavalcada i les
Beneïdes.
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Jaume Alemany
Aplicar el Sínode Diocesà
  Totes les orientacions pastorals que es varen
aprovar en el Sínode mereixen ser
tengudes en compte. Des del meu punt de
vista, avui caldria posar l’accent en les
següents:
L’evangelització
- Associar  d’una forma clara i radical el
laicat a la nova evangelització. Importància
dels moviments laicals en l’evangelització
del món professional, de l’empresa i del
treball.
- El llenguatge de l’Església ha de ser actual.
- Les parròquies han d’establir un teixit de
relacions fraternals entre els seus membres.

Francesc Ramis
Darder
El Jubileu. Fonaments
bíblics
  Dins la Bíblia què és el Jubileu?
Llegir pausadament el capítol 25
del llibre del Levític és un bona
manera de respondre aquesta
pregunta.
  El Déu que llibera
  Si agafam l’Antic Testament
veurem que, per llarg que sigui,
sempre ens recorda una cosa: El
Senyor ens va alliberar de
l’esclavitud d’Egipte. Això és tota

Tres vespres de formació
  Els passats 15, 16 i 17 de desembre hi va haver tres sessions de formació. Avui publicam una part del contingut dels
dos primer vespres.

Les parròquies han d’acostar-se als pobres i per això han de ser
pobres.
La celebració de la fe
- Perquè les celebracions siguin vives, estimular una participació
cordial i festiva. Facilitar l’exercici de tots els ministeris
possibles.
- Afavorir la celebració de l’Eucaristia en petits grups.
- Oferir espais per a l’oració personal i comunitària.
La corresponsabilitat: El laïcat:
- Els laics han de poder formar-se adequadament. El laïcat
necessita organitzar-se.
- La dona ha d’assumir el lloc que li correspon en l’Església.
- Serà un objectiu prioritari l’evangelització dels joves.
El matrimoni i la família:
- L’Església de Mallorca atendrà en l’àmbit humà i pastoral
totes les situacions familiars.
El ministeri ordenat:
- Els preveres han d’actuar amb un vertader sentit col·legial i
fratern i caminar plegats en el servei del poble de Déu.
- Formar, i potenciar equips de preveres que treballin
conjuntament
- Consolidar el diaconat permanent, tot aprofundint la seva
identitat.
L’acció caritativa i social:
- Promoure la justícia i la solidaritat amb els nuclis de població
més desprotegits.
- Opció per una sana ecologia i per la defensa i promoció de la
qualitat del medi ambient.
- Posar un esment especial en l’acollida i la inserció dels
immigrats més dèbils i en l’atenció a les dones més afeixugades
per la pobresa.
- La comunicació de béns entre les comunitats en el si de
l’Església diocesana s’ha de fonamentar en la solidaritat que
predica l’Evangeli.
- Els cristians de Mallorca i les institucions eclesials són
convidats a ser solidaris i entregar als pobres un tant per cent
dels ingressos

la Bíblia.
  I quan el poble d’Israel va arriba a la Terra promesa, es va
dir: la nostra religió és donar gràcies a Déu perquè Ell, que
ens estima, ens ha alliberat i ens ha tret del país d’Egipte.
El culte, els llibres, la moral d’Israel sempre donen voltes
a aquesta realitat.
  A Israel li passava el mateix sovint ens passa a nosaltres:
poc a poc es va anar apagant la memòria. Només algú
recordava que Déu, perquè és bo i perquè va voler, els va
alliberar. Tots havien arribat a Palestina amb una gran
il.lusió: «Viurem donant gràcies a Déu perquè ens ha
alliberat», deien. «Serem sants com Déu és Sant».  Però el
pas del temps, va fer que perdessin les forces, la il.lusió, les
ganes.
  L’any sabàtic
  Els profetes coneixien molt bé la gent. Surt un profeta -
bon pedagog- i fa una proposta. Els diu: «Us propos que
cada set anys, en prenguem un per proposar-nos ésser sants
com Déu és sant. Siguem quaranta, vint, tres... no hi fa res:
un any de cada set, prenguem-nos sèriament la nostra
religió».
  La gent li demanava: ¿com podem ser sants com Déu és
Sant? ¿Què hem de fer? La resposta no va tardar.
  Primera cosa: Durant aquest any, dedicau una estona
cada dia a resar. Posau-vos en silenci, davant Déu.
  Segona cosa: tota persona que us degui, perdonau-la. Déu
us ho donarà per una altra banda. Deutes, enveges, ofenses...
perdonau-ho tot i demanau perdó al qui us hagi ofès.
  Tercera cosa: Durant aquest any, donau la llibertat als
esclaus. Durant l’any sabàtic, tot propietari que té esclaus,
els ha de donar la llibertat. Això vol dir: durant aquest any,
estau davora el qui més pateix, visitau els malalts, donau el
vostre suport a Càritas, promoveu la justícia, creau un
ambent agradable i  positiu. Aquest camí du a ser sants com
Déu és sant.
  Quarta cosa: durant l’any que faci set, deixareu reposar la
terra i tendreu més temps per parlar, per conèixer-vos, per
estimar-vos. ¿Què vol dir això, avui? Deixar un any sense
fer feina, no ho podem fer. El que sí podem és guardar un
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Breus

M o v i m e n t
Parroquial 1999

27 baptismes:    19 nins i 8 nines
6  confirmacuions: 5 al.lotes i
un jove
16 matrimonis
83 defuncions: 47 homes i 36
dones (una  nina)

Càritas
  La col.lecta de Càritas el dia de
nadal va pujar 118.000 pessetes.
 Volem donar les gràcies per la
bona acollida que ha tingut la
campanya de recollida de llaunes
i botelles buides de cava, amb la
qual hem col.laborat a la creació
de llocs de treball i recuperació
de juguetes.

Setmana de pregària
per la Unitat dels
Cristians
  El dimarts dia 18 comença
l’octavari de pregària per la

L’Ecumenisme, l’activitat missionera i l’acolliment
als turistes.
- Compartir la fe en Crist; superar prejudicis lligats a qualsevol
fonamentalisme; impulsar projectes comuns de solidaritat i
d’amistat sense fronteres.
- Fomentar la vocació missionera dels seglars perquè puguin
dedicar part de la seva vida a l’anunci de l’Evangeli i a la
promoció sociocultural dels països del Tercer Món.

temps per al que feien els hebreus: conèixer-nos més,
estimar-nos més,  parlar. Que la gent ens conegui com una
comunitat que -pocs o molts-, som gent que s’estima
  Fou l’any sabàtic. A Israel ho varen dur endavant cinquanta,
cent, dues centes persones. No degueren ésser més.
  Any sabàtic, any jubilar, aquest any que començam i que
és el 2.000 aniversari del naixement de Jesucrist, és un any
de gràcia, un any privilegiat: per a tornar ser persones que
tenim amb Déu una amistat que surt de l’oració de cada dia.
Persones que perdonam i ens deixam perdonar. Que estam
davora els pobres. Per a tornar ser una comunitat que
s’estima. Aquesta és la convidada. Això hem de dur a
terme.

Sant Antoni
  Diumenge qui ve dia 16, a les
7’30 del vespre hi haurà les
completes de Sant Antoni que
presidirà el Bisbe de Mallorca,
Mns. Teodor Úbeda. No hi haurà
Missa a les 7’30 del vespre a
l’Església Parroquial.
   El dia de Sant Antoni hi haurà
les Beneïdes i la Missa solemne.
  Demanam la col.laboració de
tots perquè les completes i la
missa solemne de Sant Antoni
siguin dignes i participades.

86.344
  No hi va haver sort per Nadal,
però pels Reis, almanco, hi ha
hagut el «reintegro». Es pot
cobrar a La Caixa i a Sa nostra i
a l’admninistració de loteries.

Unitat dels cristians. Efesis 1,
13-14 és el text de referència
d’enguany: Beneït sigui Déu,
que ens ha beneït en Crist».
L’alabança s’uneix a l’oració
pels cristians de l’any 2.000.

Moviment parroquial
* Han rebut el Sagrament
del Baptisme:
Diumenge dia 26 de desembre:
- Tania Picó Pozo, filla de José
Antonio i de Josefa Maria.
- Jorge Marcos de Guilhem Panta,
fill de Jorge i de Marta.
A la Colònia, diumenge dia 19:
- Daniel Rosa Seijos, fill de
Francisco i d’Eva
* Han fet la Primera
Comunió:
Diumenge dia 26 de desembre, a
l’Església parroquial:
- Fernando de Guilhem Barrera.
* Ha fet les Noces de plata
de Matrimoni
- Lluís Ferrer i Bàrbara Vaquer,
diumenge dia 9 de gener, a Sant
Salvador.
* Hem pregat pels difunts:
- Joan Gil Cruz, casat, de 60 anys, +
15 - XII, a Manacor.
- Mateo Garcia Garcia, casat, de 58
anys, + 17 - XII, a Artà.
- Rafel Serra Lliteras, Pobler, fadrí,
de 93 anys, + 19 - XII, a Artà.
- Antònia Maria Frau, de Can
Amadeo, viuda, de 98 anys, + 19 -
XII, a Artà.
- Catalina Sancho Rosselló,
Barraca, viuda, de 94 anys, + 21 -
XII, a Artà.
- Sebastià Matamalas Pascual, de
Son Fortè, casat, de 60 anys, + 22 -
XII, a Palma.
- Sebastià Gil Ginard, fadrí, de 82
anys,, + 23 - XII, a Artà.
- Miquel Genovard Gili, Pinzell,
fadrí, de 66 anys, + 28 -XII, a
Manacor.
- Jaume Ginard Muntaner,
Monseriu, de 89 anys, + 11 - I -
2.000, a Manacor
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Els Olors Sa Corbaia Mitja Els Olors Mitja Sa Corbaia

COMPARATIVA
ELS OLORS - SA CORBAIA

EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA

PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE DESEMBRE DE   1.999

DATA SA
CORBAIA URBANA Es Pont Son

Maganet
ELS

OLORS
ERMITA
BETLEM

Colònia
Sant
Pere

dissabte,  4 3,8 3,3 4,0 3,0 4,1 4,0

diumenge,  5 0,3

dijous,  9 3,1 3,4 3,8 4,6 4,1 4,4 3,1

dimarts,  14 0,4

dimecres,
15

8,5 10,2 14,6 17,1 12,5 5,0 6,2

dijous,  16 1,1 1,1 1,0 0,5

diumenge,
19

21,4 19,0 22,8 20,3 19,8 18,0 17,5

dimecres,
29

1,5

divendres,
31

4,8 4,9 5,5 8,2 7,2 5,8 3,6

TOTALS

MES 42,7 41,9 53,5 50,2 46,6 38,2 34,4

ANY NATURAL 332,3 377,1 383,0 384,1 374,6 335,3 327,8

ANY AGRICOLA 197,6 218,1 240,5 240,5 244,2 236,3 216,8

COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERIODE DE L'ANY ANTERIOR ( DESEMBRE DE   1.998)

MES 83,1 87,8 93,0 94,7 78,3 88,8 106,0

ANY NATURAL 608,0 664,3 703,8 716,5 689,5 584,9 662,8

ANY AGRICOLA 486,0 525,5 552,5 566,1 541,1 435,4 530,9

Les estacions en majúscula són les oficials
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PUNTILLAS

Servicio transporte
de tierra para jardin.

Avda. Costa i Llobera, 10 - 2º  A
Tel. 971 83 60 76 - 07570 - ARTA

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

Resum de les Temperatures
de 1999 i 1998

   Als lectors, i per aquells que siguin aficionats a la
meteorologia, vos presentam el resum anual (anys naturals)
de les temperatures corresponents als anys 1999 i 1998, per
allò de fer-ne comparacions, dels principals valors tèrmics
que s’han enregistrat a l’Estació Meteorològica d’Artà
durant un període de dos anys. També, i com ja és habitual
en aquesta revista, vos oferim la taula de les temperatures,
màximes i mínimes, com també les mitjanes, del mes de
desembre passat.

noticiari
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FUSTERIA
GINARD S.L.

Precisa d'oficials
1ª i 2ª i ajudants de fusteria

S'ofereix: alta al règim general de la Seguretat Social
amb contracte indefinit, sous a convenir segons
coneixements.
Incorporació immediata
Interessats cridau als tels. 971 829 517 o 610 736 180.
Demanau per Joan c/ Joan Alcover, 1, 2n  Artà (Balears)

VOLEI
CADET FEMENÍ
08-01-00
C.V. Artà 0
Manacor 3
C.V. Artà: Mª Francisca, Clara, Marta,
Neus, Bel i Maria

L’equip cadet perdé un partit que
durant els primers compassos semblava
que tenia bastants opcions de guanyar.
L’inici va ser molt bo, sis serveis
consecutius de l’equip artanenc
col.locaven el marcador 6 a 0 i semblava
que el marge començava a ser prou
important. L’equip manacorí, però, amb
la mateixa arma, el servei, capgirà el
marcador deixant-lo amb un 6 a 13. A
partir d’aquí l’equip visitant se n’anà cap
a dalt i les locals cap a baix i el primer set
no tengué més història. El segon set
començà bastant igualat i els dos equips
anaven sumant punts. Poc a poc l’equip
de Manacor anà agafant avantatge en el
marcador, sobretot gràcies a la major
mobilitat dins del camp i a no donar cap
pilota per perduda i al final es va fer amb
el segon set sense massa  complicacions.
El tercer set semblava que seria diferent
ja que les artanenques hi posaren un poc
més i s’arribà a la meitat del set bastant
igualats, però novament la major mobilitat
de les manacorines, davant la passivitat
de les artanenques, va fer que als instants
finals es decidís un partit on les nostres
jugadores haguessin pogut fer molt més.

SÈNIOR MASCULÍ
08-01-00
C.V. Artà 0
Carn. Suñer Manacor 3
C.V. Artà: P. Alzina, J, Payeras, P. Jaume,
Llucià, Juanjo, J. Mercant , P. Piris, T.
Puigròs i J. Martí.

Visita del 1r classificat en el

primer partit de l’any 2000 i malgrat  la
victòria per 3 sets a 0, el líder decepcionà
una mica. Els dos primers sets, fins al
punt 10, foren bastant igualats, però a
partir d’aquí es distanciaven el suficient
per arribar amb clar avantatge a final de
set. Els de Manacor exhibiren un bon joc
d’atac, sobretot de primer temps, que en
cap moment fou contrarrestat pel bloqueig
artanenc. En recepció també tengueren
ratxes negatives que feien que els
agafassin punts d’avantatge, quan en
realitat havien de ser els artanencs els
que fessin mal amb l’atac.
El tercer set fou el més igualat de tots i a
punt estigueren els d’Artà de forçar el
quart set, ja que el resultat final fou un
apurat 24 a 26. En aquest darrer set no es
cometeren tantes errades i el joc fou més
seriós, tant en atac com en defensa de
primera i segona línia, encara que
l’assignatura pendent tornaren a ser els
remats de primer temps, que una vegada
i una altra superaren el bloqueig artanenc.

NATACIÓ
El passat 18 de desembre, al

Poliesportiu de “Son Moix”, tengué lloc
la tradicional “Copa de Nadal”, en què
participaren nedadors de tots els clubs de
Mallorca i de totes les categories. En
aquesta ocasió es nedaven els 50, 100 i
200 lliures segons l’edat dels nedadors.

Els resultats més destacats foren
el 1er lloc de Marc Bisbal en una de les
sèries de 100 lliures amb un temps de
1’27”94; el 1er lloc de Mª Montserrat en
una de les sèries de 100 lliures amb un
temps de 2’06”; el 2on lloc de Rafel Cruz
en la seva sèrie de 200 lliures amb un
temps de 2’31”93 i el 2on lloc de Lourdes
Genovard en la seva sèrie de 200 lliures
amb un temps de 2’51”79.

Els altres resultats foren:

· 50 lliures masculí (91): M. Pastor,
45”07 i J. Cruz, 47”05
· 50 lliures masculí (90): A. García,
39”83; G. Roser, 40”32 i T. Ginard,
51”43
· 50 lliures femení (92): Mª A. Ribot,
53”36 i X. Tous, 1’04”02
· 100 lliures femení (90): L. Rosselló,
1’52”93 i Elisabet Vincent, 1’59”14
· 100 lliures masculí (88): R. Nadal,
1’36”02
· 200 lliures femení: (88): C. Mestre,
3’31”50 i X. Alonso, 3’40”77
· 200 lliures masculí (87): O. Sansó
3’08”23
· 200 lliures femení (87): A. Pastor,
3’06”70; V. Ginard, 3’33”94 i B. Torres,
3’45”58
· 200 lliures masculí (86): Ll. Terrassa
3’21”04
· 200 lliures femení (86): I. Rosselló
3’41”45
· 200 liures masculí (85): J. Mestre,
2’34”92
· 200 liures masculí (84) D. Muñoz,
2’42”73

La jornada acabà amb un sopar al
Restaurant Ca’n Ramon, en què
participaren els nedadors, pares i amics i
serví per acomiadar l’any i fer balanç de
les primeres competicions oficials del
Club Aigua Esport. El vicepresident
Guillem Roser tengué paraules
d’agraïment per als nedadors, pares i
entrenador perquè amb el seu esforç,
il.lusió i contància podem disposar del
primer club de la Comarca de Llevant, i
recordà les primeres passes per a la
confecció del club. Després del sopar la
festa continuà a la pista de ball on tothom
gaudí i passà una estona molt entretinguda
i divertida.

Aquest dissabte dia 15 hi ha la 3a
jornada de la lliga infantil i control
federatiu i el dia 22 el “Trofeu Sant
Sebastià”.

esports
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Gran Via, 42  - 07570 - Artà
Tels: 971 836231-971 836332

Fax.971 836711

C/ Elionor Servera, 121-B
07590-Cala Rajada

Tel/Fax 971 564 302

C/ Major, 22 - 07530 Sant Llorenç
Tel/Fax: 971 569 199

ATENCIÓ NOU HORARI DE TEÒRICA
DILLUNS, DIMECRES I DIJOUS

DE 19 A 21 Hores

JÚNIOR FEMENÍ

08/01/2000

SIMM BONS AIRES 61 (34-28)
SANT SALVADOR 46 (27-18)

Mal començament per a l’equip d’Artà
del famós any 2000. Tot i que era el
primer partit després de les vacances i
contra un dels primers classificats, l’equip
d’Artà va plantar cara en tot moment i no
li va posar les coses fàcils al rival. També
s’ha de tenir en compte que l’equip
artanenc va disputar el partit sols amb 6
jugadores, cosa que va minvar molt les
seves possibilitats. Malgrat tots aquests
inconvenients, el nostre equip va fer una
bona primera part, es va assegurar el
rebot defensiu i fins i tot s’agafaven
rebots ofensius, els quals proporcionaven
segones opcions, també es va tenir un bon
percentatge de tir exterior i un bon to
defensiu, al final de la primera part la
diferència era sols de 6 punts a favor de
l’equip de Palma. A la segona part les
forces varen acabar i el ritme de joc el va
marcar en tot moment l’equip palmesà
aprofitant les errades en atac del nostre
equip per treure ràpids contraatacs i així
aconseguir cistelles fàcils.

Bàsquet
1a Autonòmica
Sanimetal 51
B. Pla 67

Carrió8), Nicolau(5), Dalmau(3),
Nadal(4), Riera(22), Cantó(0), Bover(1),
Cano(2), Muñoz(2) i Gaya(4).
L’equip artanenc del Sanimetal no va
poder aconseguir una important victòria
que l’hauria classificat quasi
matemàticament per jugar la fase d’ascens
a la 2a divisió balear i assegurar-se la
permanència en aquesta categoria.
L’equip artanenc sempre va anar
endarrere en el marcador i en cap moment
va donar la sensació que els nostres
representants poguessin remuntar el
partit, en canvi l’equip visitant va
demostrar que sabia molt bé el seu paper
en aquest partit.

2a Divisió Balear Femenina
Esporles 39
Melchor Mascaró 51
Llabata(9), V. Lorenzo(12), Tous(2), M.
B. Lorenzo(4), Pallicer(2),  Algué(14),
Flaquer(0), Santandreu(2), Ginard(2),
Balaguer(2), Garau(2).
L’equip artanenc va començar la
competició de la lliga regular de la segona
divisió femenina, enfront de l’equip de
l’Esporles, amb una important victòria.
L’equip artanenc va sentenciar el partit
en els primers minuts de la primera part
amb un parcial de 13 a 0 i un altre de 7 a

Colombòfila
   Seguidament vos oferim les
classificacions de les proves
colomfòfiles del Concurs Terrestre de
Velocitat que es vàren celebrar entre el
dies 4 i 25 de desembre de 1999.

Creuer de Petra
04-12-99
Ginard-Ginard
Pep Canet
Xavier Coonesa
Damià Vives
Andreu Escanellas
Arturo Nicolau
Asumpció Pàez
Pedro Ginard
Llorenç Mestre
Guillem Vives
Tomeu Ginard
Joan Terrassa

temps:
11.05
10.20
11.12
10.57
10.35
10.52
11.22
10.47
10.58
10.34
11.15
11.09

Coll de Sa Grava
11-12-99

Pedro Ginard
Joan Terrassa
Ginard-Ginard
Andreu Escanellas
Llorenç Mestre
Pep Canet
Assumpció Pàez
Damià Vives
Xavier Conesa
Guillem Vives
Arturo Nicolau
Tomeu Ginard

temps:
10.51
10.46
11.18
10.44
11.06
10.37
10.33
11.12
10.32
10.46
11.09
11.52

Xorrigo
18-12-99

Andreu Escanellas
Assumpció Pàez
Llorenç Mestre
Joan terrassa
Pedro Ginard
Pep Canet
Tomeu Ginard
Ginard-Ginard
Arturo Nicolau
Guillem Vives
Damià Vives
Xavier Conesa

2. El resultat a la primera part va ser de
13 a 31, cosa que donava quasi per
assegurada la victòria.
Avui dissabte a partir de les 17.30 hores,
l’equip artanenc patrocinat per Melchor
Mascaró rebrà l’equip eivissenc del Tanit.

Pedro Ginard
Guillem Vives
Ginard-Ginard
Tomeu Ginard

Arturo Nicolau
Joan Terrassa
Damià Vives
Llorenç Mestre

esports

temps:
11.15
11.00
11.40
11.25
11.32
11.12
10.54
11.01.
11.41
11.24
11.59
15.11

Son Pardo 1
25-12-99

Andreu Escanellas
Pep Canet
Assumpció Pàez

temps:
11.16
11.08
11.05

11.34
11.20
11.04
11.04

11.53
11.59
11.34
12.32
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Comentari hípic
   En el mes de gener se celebren tant
a l’hipòdrom de Manacor com a Son
Pardo reunions hípiques molt
interessants per a tots els propietaris i
aficionats als cavalls, sobretot pel
gran nombre de carreres especials que
s’inclouen dins els diferents
programes. Això si tenim en compte
que el dia 17 de gener a Manacor es
faran les habituals carreres coincidint
amb la festivitat de Sant Antoni i a
Son Pardo se celebrarà la «Diada de
Sant Sebastià». Quant als resultats
dels nostres cavalls podem assegurar
que no han sofert «l’efecte 2000" i
segueixen, com estava previst, en la
mateixa línia de regularitat de l’any
passat. Començarem primer parlant
dels resultats de l’egua de Pep Ferrer,
Daulia, filla de Napolitain i
Souveraise, que destaca per la seva
regularitat aconseguint dos quarts i
un tercer lloc amb un millor registre
de 1.25.2. De la quadra de Joan
Sunyer, Dandreus M, va demostrar
una altra vegada la seva gran capacitat
sumant un segon i un extraordinari
primer lloc amb un millor registre de
1.21.5. De la quadra Es Pou des Rafal,
Casanova va aconseguir un quart lloc
igual que el seu company de quadra,
Emilio Speed, poltre de tres anys i que
tornà a rebaixar el seu rècord deixant-
lo a 1.24.5. La poltra d’Alessia
Sánchez, filla de Trigger Speed i
Zingara II, va sumar un quart a la seva
casella. De la quadra Blaugrana, el
líder de la regularitat Alcatraz TR
està
pletòric de forma i no s’atura de
puntuar a Manacor aconseguint un
primer, un segon i un quart lloc amb
un millor registre de 1.19.9 sobre

2.375 mts. De la quadra Luay, la seva
representant Na Meravella, filla de
Scippio i Meravella, ha aconseguit un
primer i un segon lloc amb un millor
registre de 1.23.9 i demostrant unes
gran qualitats com a trotadora i de la
quadra Cladera el seu millor exemplar,

Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTÀ

SERVEIS DE TAPES I BERENARS
Tots els dies feiners,

des de les 7 fins a les 11,30 del matí.

Bambi Loyal, aconseguí un merescut
segon lloc amb un temps de 1.19.8
sobre 2.100 mts a Son Pardo. Per a
finalitzar només ens cal dir amb molta
alegria «VISCA SANT ANTONI».
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CONSTRUCCIONES
NOVA 3000 S.L.

ESTRUCTURAS Y TRABAJOS
REALIZADOS POR ALBAÑILERIA.

PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO.

Información: Rafael Corraliza García
                         c/  Ciutat, 47
                          Tel. 971 829 186- 07570 - Artà.

CRISTALERIA
ARTÀ

Carrer Ciutat, 48-A  Tel-Fax971  835 375

Els ofereix els serveis de:
* VIDRES RODONS DE CAMILLA
* DOBLE ACRISTALAMENT
* VIDRES DE SEGURETAT
    I TEMPLATS
* VIDRES TALLATS I BISELATS

* ENVARILLATS I EMPLOMATS
* METACRILAT
* PEIXERES A MIDA
* LLETREROS LLUMINOSOS
* MAMPARES DE BANY
* EMMARCACIÓ
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NOU SERVEI EN PERSIANES VENECIANES
GRADULUX

esports

RANQUING corresponent al mes de DESEMBRE-GENER

Lider: Alcatraz TR(Isak GT-Oricape)

Millor Pts
Total

MA SP MA SP MA SP MA SP
Pts

Nom del cavall Temps 18 19 25 26 01 02 06 09

Aixal Llar 1.23.0

Alcatraz TR 1.19.9 29 2on 1er 4rt 8

Arisol 1.21.2 8

Bambi Loyal 1.19.8 13 2on 3

Basinguer BG 1.22.3 2

Belina 1.22.5

Bibo Di Monmes 1.19.5

Boronat de Ladil 1.21.8

Brisa Nicolai 1.20.5

Campeona 1.24.2

Canny Star's 1.21.4

Carla Way 1.23

Casanova 1.21.5 1 4rt 1

Chin Chin 1.21.8

Complice de Nuit 1.24.1 12

Dadiva CL 1

Dandreus M 1.20.6 11 2on 1er 7

Dandy d'Abril GS 1.21.5

Daulia 1.25.2 4 4rt 3er 4rt 4

Daurat Llar 1.22.5 13

Delsi De Retz 1.27.0

De Na Meravella 1.23.9 7 1er 2on 7

Diane Of Alpes 1.23.2

Didac 1.20.5 21

Distret 1.20.3

E.Cristina 1.27.2 6

Emilio Speed 1.24.5 5 4rt 1

Espera Prim 1.27.4 4 4rt 1

Estar de Nuit 1.25.2 2

Foxy Lady 1.19.4

Gubellini

Mendocita 1.20.6

Siver 1.19.3

Thenikissedher 1.20.7

Ulises 1.23.1 3

Valogne 1.20.5

Varisol Lui 1.21.5 4

Vengal GS 1.22.7

Futbol
I Regional
Esporles 2 – Artà 0
Alineació: Amer, Ginard, Mouzo,
Mascaró, Domenge, Sirera, Ramon,
Kike, Jordi, Piñeiro, Ferrera

Artà 0 – Badia C. M. 4
A: Amer, Sirera, Mouzo, Domenge,
Nieto, Raul (Piñeiro), Ramon (Palou),
Kike, Jordi, Mascaró, Ferrera (Martí)
L’Artà ha perdut la bona estela que
mantenia durant bastantes jornades en
encaixar en els dos darrers partits que
ha disputat, altres tantes derrotes.
A Esporles va encaixar els dos gols en
els darrers quatre minuts quan
semblava que el 0-0 seria el resultat
final, però en due badades, potser
provocades per l’expulsió de Ginard,
veren perforada la seva meta sense
tenir temps de reaccionar.
En el partit de rivalitat comarcal, contra
el Badia, s’esperava molt més dels
locals, però tengueren una tarda plena
de desencerts i foren incapaços de
frenar el rival, sense que aquest tampoc
realitzàs mínimament un gran futbol,
però sí va estar un poc més entonat i va
cercar més la porteria artanenca. Per
completar els mals Jordi, en una acció
incomprensible, es va autoexpulsar a
pocs minuts d’haver començat la
segona part, cosa que va ser encara un
afegit més a la negra tarda dels nostres.
El triomf el va conquerir qui més el va
cercar i aquests foren els serverins,
per tant, tres punts merescuts per a
ells.

Juvenils
Patronato 4 – Artà 2
Gols: Xavi, Vives
A: Pedro, Canet, Troya, Gayà,
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Taller i Despatx: C/ Major, 107 Tels. 971 836 280 - 971 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà

FEIM REALITAT LES SEVES IDEES:
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES,

CUINES, BANYS, TAULES
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER

A LA DECORACIÓ DE CASEVA.

esports

LLISTA DE NOCES - ELECTRODOMÈSTICS - JUGUETERIA

OBJECTES REGAL
C/ RECTA, 2 TEL. 971 836 293 - ARTÀ

Morales, Pascual (Palou), Tous,
Cabrer, Ferrer (Fuster), Xavi, Vives

Artà 0 – Badia C.M. 1
A: Pedro, Canet, Troya, Gayà,
Morales, Ferrer, Grillo, Tous
(Pascual), Palou, Xavi (Cabrer), Vives
També han donat la d’arena els juvenils
en aquests dos partits. A Palma contra
el Patronato estaren bastant
desencertats, jugaren amb poca moral
i ganes, essent difícil amb aquests
condicionants treure res de positiu. En
l’altre partit a Ses Pesqueres, contra
els serverins, milloraren un poc el seu
comportament, almanco corregueren,
intentaren jugar i cercar el triomf però
crearen poques ocasions de gol i no és
que els visitants fossin superiors però
en la seva única ocasió més o manco
clara feren el seu gol, suficient per
donar-los els tres punts. L’empat no
hagués estat injust i donaria més realitat
al que va donar de sí el partit.

Cadets
Artà 2 – Cardassar 2
Gols: Joan Andreu, Gayà
A: Xavi, Gamaza (Terrassa), Juanma,
Cruz (Gil Macarro), Guillem, Gil,
Alex, Bernat, Joan Andreu, Mikel
(Gayà), Reyes
Just repartiment de punts en un partit
que se’ls va posar bastant difícil als
locals ja que veren com els visitants es
posaven 0-2 per davant, resultat amb
el qual s’arribà al descans. A la represa

va canviar el desenvolupament del
partit, creant bastant perill a la porta
llorencina, obtenint el premi dels dos
gols que significaven l’empat. En el
darrer minut per poc no fan el tercer,
en fallar el remat final amb la porteria
quasi buida. Però com deim al principi,
l’empat va fer justícia al que es va
veure sobre el terreny de joc.

Infantils
Artà 1 – Escolar 1
Gol: Gayà
A: Vives, Esteva, Cruz, Sureda,
Endika, Gil, Gayà, Terrassa, Borja,
Nieto, Ramon

Artà 2 – J. Sallista 4
Gols: Gil, Gayà
A: Vives, Pons, Cruz, Sureda, Endika,
Gil, Gayà, Terrassa, Borja, Ramon,
Nieto
Tampoc no han rodat bé les coses als
infantils si bé han hagut d’afrontar
aquests dos partits amb algunes baixes,
ja que Jeroni va tenir sols els jugadors
justos per formar l’onze inicial. Contra
l’Escolar feren un dels partits més
fluixos darrerament; d’aquí l’empat i
contra el Sallista, líder imbatut i
indiscutible del grup, posaren ganes,
coratge i plantaren cara però
s’hagueren de rendir al joc i potencial
del rival. Perderen, sí, peró ho feren
amb honor, encara que al cap i a la fi
sigui una derrota.

Infantil F-7
Murense 2 – Artà 2
Gols: Antoñito, Rocha
A: Pere Miquel, Carrió, Cattaneo, A.
Carrió, Massanet, Antoñito, Diaz.
Gaspar, Rocha, Fuentes

Mariense 7 – Artà 0
A: Pere Miquel, Cattaneo, Fuentes, A.
Carrió, Massanet, Rocha, Diaz.
Carrió, A. Carrió
Segueixen els de F-7 la mateixa línia
així com avança la temporada. A Muro
disputaren potser un dels millors partits
mereixent el triomf veient com els
fugia en el darrer minut fent els locals
el 2-2, no massa clar. I a Maria de la
Salut, contra el líder, molt poques
opcions, ja que el resultat xerra tot sol.

Alevins 1ª
Artà 0 – Mallorca 5
A: Bryan (P. Vicens), Obrador (Toni
Arnau), Bernad (Serra), Font, Grillo,
Pau, Terrassa, Jose (Carrió), Gines,
Serralta

Ferriolense 2 – Artà 0
A: P. Vicens, Serra (Toni Arnau),
Bernat (Sergi), Coll, Font, Jose (T.
Nadal), Pau, Terrassa, Carrió (Felip),
Grillo, Serralta
Derrota normal i gairebé es pot dir que
honrosa, malgrat el 0-5, contra el potent
Mallorca ja que la diferència entre una
i altra plantilla no cal dir que és bastant
elevada. Però els deixebles de Toni
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Josep Genovard Tous
(Pep Barber)

Reflexologia podal-Quiromassatges
Flors del Dr. Bach

L’art del massatge als peus alivia tota dolència del cos.
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, mala
circulació, cansament, etc. etc.
Així com qualsevol malaltia.

Visites: c/ Era Vella, 34 - Artà - Hores a convenir: Tel. 971 836 477.

esports

FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54

ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants,
hotels. Rams de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams,
centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA

Nadal tengueren de bo que no sortiren
acomplexats. Correren, lluitaren i
posaren ganes al partit fins al final,
però s’hagueren de rendir al potencial
del rival. A Palma, contra el
Ferriolense, tampoc pogueren treure
res de positiu, sense ser pitjors que el
seu rival, però estaren fluixos en atac
i els locals feren els seus dos gols en
dues jugades esporàdiques i
sentenciaren el partit. Potser també
estranyaren haver de jugar sobre gespa
artificial.

Alevins F-7
Porto Cristo 9 – Artà 0
A: Alba, Reynés, Dani, Gili, Toni
Arnau, Bosch, Duran. Soler, Antoñito,
Virgili
Molt poc comentari se li pot fer a un
partit amb un resultat tan contundent,
ja que posa ben clar que sobre el
terreny de joc sols va existir un equip,
el local. Ara bé, això no ha de fer que
el desànim tomi ni a l’entrenador ni
als jugadors, sinó que han d’intentar
millorar i vendran tardes amb millor
desenvolupament.

Benjamins F-7
Manacor 1 – Artà 5
Gols: Ismael (3), Nadal (2)
A: Riera, Ginard, Carabante, Sergi,
Ismael, Felip, Nadal. Stephanie, Javi,
Soler

Vilafranca 0 – Artà 8
Gols: Ismael (3), Nadal (3), Ginard,
Sergi
A: Riera, Ginard, Carabante, Felip,
Stephanie, Ismael, Nadal. Sergi, Soler
Segueixen mantenint un bon nivell de
joc i resultats els benjamins que els
confirma en els llocs alts de la
classificació. Victòries clares i amples
en els seus dos desplaçaments, en els
quals demostraren una neta superioritat
sobre els seus rivals, no tenint cap
dificultat per anotar-se els sis punts.

Benjamins F-8
Artà 10 – Spt. Manacor 1
Gols: Torreblanca (3), Brazo (2), Rosa
(2), Gil (2), Coll
A:Reynés, Franco, Nicolau, Coll,
Llaneras, Brazo, Torreblanca, Rosa.
Jordi, Ortega, Gil
La primera part no feia presagiar una
victòria tan clara pels locals ja que els
visitants feren el seu gol i es posaren 2-

1 en el marcador i va ser molt al final
del primer temps quan els artanencs
augmentaren el resultat a 3-1. Però a
la segona part sols va existir un equip
sobre el terreny de joc, el local, i
anaren fent gol rera gol fins a completar
el marcador, clar i contundent.

Pre-Benjamins F-8
Atl. Manacor 2 – Artà 3
A: Ignasi, Flaquer, Jeroni, T. Cursach,
Sergi, J. Cursach, Rosa, Prats.
Alzamora, Carrió, Cantallops
Partit amb el resultat més ajustat de
tots els que han disputat els pre-
benjamins encara que es va assolir el
triomf. Començaren bé el partit
controlant el joc i fruit d’això posaren
un clar 0-3 al seu favor en el marcador,
però a partir d’aquí s’adormiren un
poc donant opció als manacorins a
reduir la diferència i varen estar a punt
de donar-los un disgust en el sentit
d’empatar el partit. Però saberen refer-
se i arribar al final amb la victòria per
la mínima.
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TORNAREM EL DIA 28/I

cloenda

Racó
Aproximadament eren els anys
1979-1980 quan es va fer
aquesta fotografia que avui
presentam als nostres lectors.
La instantània fou presa al saló
de les Josefines d’Artà acabada
la feina de la preparació de la
tómbola de Sant Antoni de
Pàdua. Aquest grapat de dones
entusiastes de la festa
franciscana es passaven hores i
més hores ripuntant i enllestint
roba per rifar a la tómbola. Dones
entregades a feines del convent
després de fer les seves pròpies
de la casa. Un model a seguir
encara que avui costa més a
causa de les ocupacions de cada
qual. Així i tot encara n’hi ha
que es dediquen a preparar
aquesta festa tan arrelada dins el
nostre poble.
Les que surten a la present
fotografia, segur que els nostres
lectors les coneixeran de seguida
però com tenim per costum les
anomenarem d’esquerra a dreta

i començant per la filera de
darrere.
Drets:
Margalida Pamboli, el Pare
Oliver, aleshores Prior del
convent, Catalina de sa Tafona i
Àngela Canet.
Assegudes:
Joana Aina de Son Punyal, Aina

Estelriquera, Maria Lloveta,
Maria Vela i tanca la filera i la
llista de les fotografiades na
Catalina Blanca.
Cal esmentar que curiosament
totes les que estan assegudes ja
són difuntes. Les altres encara
pasturen per aquesta vall de
llàgrimes.

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Solució a la publicada:
Tots Sants

Són elles ja tan notades
no les podem oblidar,
tant coques com ensaïmades
coses que no han de faltar.

El qui més taula posar
amb coses molt variades,
tant si vénen com parades
que hi poguem tots arribar.
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