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Perquè  tornem sentir aviat les seves pitades...

Apagada
de llums
del dia 7
Moment de l'al·locució
del batle d'Artà amb
solidaritat amb el poble
Maputxe a la plaça
Conqueridor

Agermanament
entre els pobles
d'Artà
i Hinojosa
del Valle
L'equip de futbol de 1a

Regional d'Hinojosa
que s'enfrontà al d'Artà

el passat dia 9 a Ses
Pesqueres

* Exposició
col.lectiva a
Sa Cotxeria
c/ Nou, 15

* Exposició
sobre el poema
de E. Galeano
"Los Nadies" a
Na Balessa
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agenda
AJUNTAMENT
 (Tel. 971 829 595 - 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:
*Catalina Caldentey i Arianne Niesl, C/ Ciutat, 32.
*  J. Llaneras, metge dentista. C/ Cardelnal Despuig,
7 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. i20,30h. i Sant Salvador:18 h. Ermita:
11 h.
Dies feiners: Centre 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. de 19'30 a 20'30h.

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.Tel. particular 971 836 288.

   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:       08,05-09,20, 14,50-17,30                                    Festius:  0 8,05--17,30
Palma-Artà:     10,00 --13,30--17,30--19,30                                   «         19,00
Artà-Manacor:   08,05--0935--14,50--17,30--18,30                                  0 8,05--17,30
Manacor-Artà:  11,00--14,30--18,30--20,30  20,00
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00--18,55--20,25                     20,25
C.Rajada-Capdepera-Artà: 07,45--09,15--14,30--17,10--19,15                  0 7,45--17,10
Colònia-Artà:  08,15--17,00    (horari escolar)
Artà-Colònia: 07,50-16,30              "      "
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PROGRAMA DE SETMANA SANTA I PASQUA
ARTÀ 2000

Parròquies de la Transfiguració i de Sant Pere
Associació de Confraries

Dia 14 d’abril
Divendres
Colònia de  Sant Pere
A les 20’30:Celebració comunitària
de la Penitència.

Dia 16 d’abril
Diumenge de Rams

Convent
A les 10’45: Benedicció de Rams a
la Plaça del P. Ginard.

Processó i Missa.

Parròquia
A les 11’45: Benedicció de Rams a
Sant Salvador.

Processó i Missa a la Parròquia.

Sant Salvador
A les 17’00: Actuació de l’Orfeó
Artanec.

Pregó de Setmana Santa a càrrec
de Pep Forteza.

Acte seguit, Missa.

Colònia de Sant Pere
A les 10’00: Benedicció de Rams a
Ca Ses Monges.

Processó i Missa a la Parròquia.

Dia 17 d’abril
Dilluns Sant
Colònia de Sant Pere
A les 21’00: Via-Crucis per la Plaça.
Predicarà Mn. Pere Orpí Ferrer.

Dia 18 d’abril
Dimarts Sant
Parròquia
A les 20’30: Celebració comunitària
de la Penitència.

Acte seguit, Via-Crucis de la
Parròquia a Sant Salvador.

Dia 19 d’abril
Dimecres Sant
La Seu
A les 19’30: Missa Crismal.

Dia 20 d’abril
Dijous Sant

Parròquia
A  les 20’00: MISSA DEL SANT
SOPAR DEL SENYOR.

Convent
A les 20’30: MISSA DEL SANT
SOPAR DEL SENYOR.

Convent
A les 22’00: Auto Sacramental.
Seguidament, Processó amb el se-
güent itinerari, carrers: Calvari,
Botavant, Major, Placeta d’es
Marxando, Rafel Blanes, Pou Nou
i Figueretes.

Actuació de l’Orfeó Artanenc.

Posteriorment, a la Parròquia, vetlla
de pregària.

Colònia de Sant Pere

A les 20’00: MISSA DEL SANT
SOPAR DEL SENYOR.
Seguidament, Processó.

Dia 21 d’abril
Divendres Sant
Parròquia
A les 20’00: CELEBRACIÓ
LITÚRGICA DE LA MORT DEL
SENYOR.

Convent
A les 20’30: CELEBRACIÓ
LITÚRGICA DE LA MORT DEL
SENYOR.

Sant Salvador
A les 21’30: ENDAVALLAMENT
DE LA CREU I PROCESSÓ DEL
SANT ENTERRO, amb el següent
itinerari: Costa de Sant Salvador,
Figueretes, Pou Nou, Josep Sancho
de la Jordana i de Sant Salvador.
Actuació de l’Orfeó Artanenc.

Colònia de Sant Pere

A les 20’00: CELEBRACIÓ
LITÚRGICA DE LA MORT DEL
SENYOR.

Dia 22 d’abril
Dissabte Sant

Convent
A les 20’30: VIGÍLIA PASQUAL.

Parròquia
A les 22’00: VIGÍLIA PASQUAL.

Colònia de Sant Pere

A les 20’30: VIGÍLIA PASQUAL.

Dia 23 d’abril
Diumenge de Pasqua
Parròquia
A les 09’00: Processó del Crist
Ressuscitat, i MISSA DE
PASQUA..
Canta l’Orfeó Artanenc.

Convent
A les 12’00: Missa.

Sant Salvador
A les 18’00: Missa.

Convent
A les 19’30: Missa.

Parròquia
A les 20’30: Missa.

Colònia de Sant Pere

A les 11’00: Processó de Crist
Ressuscitat i MISSA DE PAS-
QUA.

Colònia de Sant Pere

A les 19’30: Missa.

A tots, bona Pasqua Jubilar!

Dibuix de Catalina Estelrich
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C/ Ciutat, 42 - Artà
 Tel/fax : 971 836 690

T N T   MÚSICA
Tenda de
música

THE SMASHING PUMPKINS
MACHINA / THE MACHINES OF GOD
Aquest disc ens reserva el millor d’en
Corgan, músic creador de perfectes
melodies furioses. Els SMASHING
PUMPKINS aconsegueixen que
mantenguis l’escolta atenta des del
principi fins al final, sense baixar la guàrdia
en cap moment. A la fi els SMASHING
PUMPKINS han fet un disc alabat per la
crítica. Per qualque cosa serà, no ho
creus?

Entre els dies 14 i 19 d’abril es
podrà visitar a les sales d’exposi-
cions de la casa de cultura de Na
Batlessa l’exposició sobre el poema
d’Eduardo Galeano: “Los nadies”.
Aquesta exposició ha estat realit-
zada pel comitè Oscar Romero i hi
col·laboren Justícia i Pau de Girona,
el Fons Català de Cooperació i
Desenvolupament, La Generalitat
de Catalunya, Amnistia Interna-
cional de l’Alt Empordà i el Ges.
L’exposició ha arribat a Artà gràcies
a Artà Solidari, que s’encarrega
del transport i el muntatge, i també
hi col·labora el Projecte Sud, que
realitza projectes d’ajuda als països
del Sud. El títol de l’exposició fa
referència a totes aquelles persones
que viuen en situacions extremes
de pobresa i que freqüentment són
considerades i tractades com un
ningú (nadie) per un món
desenvolupat, que sovint els dóna
l’esquena. Aquests “nadies” estan
escampats pel món i s’hi han de
comptabilitzar els més de 1.800
milions de persones que viuen en
situacions de pobresa extrema, així
com els 200 milions de nins que
treballen com a esclaus, els 30
milions d’emigrants il·legals, els
dos milions d’infants que moriran
aquest any als països del Sud a
causa de malalties evitables, el milió
de víctimes mortals de conflictes
ètnics a Ruanda, els 9 milions i mig
de malalts de SIDA a l’Àfrica
Subsahariana, els 200.000 infants
que viuen als carrers del Brasil, les
500.000 prostitutes infantils a
Tailàndia i Filipines... Per tota
aquesta gent i els que treballen per
evitar-ho s’ha volgut muntar
l’exposició. L’horari de visita serà
cada dia entre les 19:30h i les
21:30h.

Exposició sobre el poema d’Eduardo Galeano:
 “Los nadies” Museu d’Artà: tancat

fins a nova ordre

Ja fa uns dies que les portes del
museu d’Artà s’han tancat al
públic. La causa és que s’està
redactant un projecte, en part
econòmic i en part de reacti-
vació del museu. Segons ens
ha comentat el batle d’Artà,
Montserrat Santandreu, ja
s’està formalitzant la consti-
tució del nou patronat que
regirà el museu. Per això serà
necessari redactar uns nous
estatuts. Les tres parts princi-
pals que formaran el nou
patronat seran l’església, Sa
Nostra i l’Ajuntament. Amb el
nou marc jurídic es pretén
reactivar el patronat i conse-
qüentment, el museu. Arran
d’això s’ha encarregat a una
empresa especialitzada un
projecte de reestructuració i
revitalització del museu com a
lloc de visita. És per tot això i
mentre s’espera la redacció
d’aquest nou projecte que el
museu romandrà tancat provi-
sionalment.

Canvi d’horari de visita de Ses Païsses

A partir de l’1 d’abril i fins al 30 de setembre s’amplia
l’horari de visita de Ses Païsses. El poblat talaiòtic durant els
mesos d’estiu es podrà visitar cada dia (inclosos els caps de
setmana) de les 10 del matí fins a les 7:30 del capvespre.
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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
Es necessita oficial i ajudant

A partir del dissabte 15 d’abril i fins
el 29 d’aquest mateix mes es podrà
visitar a Sa Cotxeria una exposició
col·lectiva prou interessant. La
mostra està formada íntegrament
per obres d’artistes artanencs. Dins
l’apartat de pintura es podrà
contemplar obres de Catalina
Galmés, Anita Sureda, Antònia
Galmés i d’en Mosca. A més de la
pintura també s’exposaran escultu-
res de n’Amadeu i d'en Toni
Lliteres. No és la primera vegada
que aquest col·lectiu s’engresca en
una exposició conjunta. De fet, no
importa anar massa enfora en el
temps, ja que encara no fa un any
que es reuniren per mostrar el seu
art al poble d’Artà. Tant en aquella
ocasió com enguany, els artistes
utilitzen l’espai de Sa Cotxeria per
a mostrar les seves obres. Sa
Cotxeria, com el seu propi nom
indica, no és més que una cotxeria
que està situada al número 15 del

Sa Cotxeria, exposició col·lectiva

Carrer Nou, però que sembla que a partir d’ara s’haurà de tenir en compte
com a petita sala d’exposicions puntual. L’horari de visita de l’exposició
serà cada dia entre les 8 i les 10 del vespre.

Dia del llibre

Ja s’apropa el 23 d’abril. Segons la tradició Sant Jordi va matar el drac i va salvar la princesa. Aquest dia
també s’associa amb el dia del llibre. La tradició mana que les enamorades regalin un llibre al seu enamorat
i ell, a la vegada, una rosa a la seva estimada. Enguany, des de l’ajuntament s’ha preparat una sèrie d’actes
per a celebrar el dia del llibre, alguns dels quals ja s’han celebrat o s’estan celebrant i altres estan prevists.
Els divendres del mes d’abril ha tengut lloc el cicle en vídeo d’animació organitzat pel grup Recerca i per
la seva branca artanenca Recerca Cinema Club. Encara queda pendent la darrera sessió que duu per títol
TV Mutant i que tendrà lloc avui divendres a les 21 hores a la sala segona de Na Batlessa.
Dissabte, 15 d’abril, a les 21 h al mercat cobert de Sa Central, festa pro-Moçambic. Començarà amb el
muntatge teatral de poesia del grup de teatre La Madeja. Posaran en escena el muntatge Botijas y matojos.
La festa continuarà amb música i sarau fins tard.
Dimecres, 19 d’abril, a les 8 del vespre a la planta segona de Na Batlessa, el grup Espiral d’Embulls presenta
el muntatge poètic musical Poetes, poetes d’aigua salada.
Diumenge, 23 d’abril, Dia del llibre. A partir de les 11 del matí i fins les 13 h, festa cultural damunt la plaça
del Conqueridor: autors artanencs, llibres, música, pintura, poemes, romanços...
Dimarts, 2 de maig, a les 7 del capvespre a les sales d’exposicions de Na Batlessa, inauguració de
l’exposició Els còmics ahir i avui. L’exposició consta de dues parts:
Recorregut per la història dels còmics.
Exposició dels còmics que han realitzat els escolars d’Artà.
A les 7:30, després de la inauguració, lliurament dels premis dels certàmens de Narració Curta i de Relats
Hipercurts.
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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

El futur teatre municipal ja comença
a agafar forma. Tot i que el termini
de finalització de la construcció es
va retardant quasi diàriament, les
obres avancen i l’estructura del
teatre va agafant forma. Com que
és un edifici molt gros i a més es
veu des del carrer Ciutat, no passa
desapercebut als vianants, que ja
han començat a fer els seus
comentaris. La revista Bellpuig n’ha
sentit de tota classe. El tema estrella
de les converses, a més del retard
que ja hem comentat, fa referència
a la grandària de la caixa escènica i
a la seva decoració. Els crítics més
positius expliquen que la grandària
de la caixa escènica és ben
necessària, ja que donarà una gran
funcionalitat al teatre, a més
permetrà suportar la maquinària i
els diferents decorats que s’hi
puguin muntar. Però com és natural,
i com ha de ser, no tot són crítiques
positives. També n’hi ha que opinen
(i citam textualment) que allò
pareix una presó. Aquestes
persones troben excessiva la
grandària de l’edifici en general i

Teatre municipal. Polèmica servida

en especial la caixa escènica. Un
altre punt contradictori fa referència
al revestiment de ferro que cobreix
la part superior de l’edifici i que
pràcticament s’ha acabat de
col·locar. Segons alguns el color
no desentona en absolut amb les

tonalitats marrons de les teulades
d’Artà. Altres troben absurd i
antiestètic que s’hagi donat un
acabat de rovellat a un edifici que
és propietat de tots.
Com podeu veure, la polèmica està
servida, però tot això dóna vida al
poble, no ho trobau?

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
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El passat 7 d’abril,  al nostre poble,
es va dur a terme una apagada de
llum solidària. El motiu pel qual es
realitzà aquest acte va ser el de
mostrar a la resta de la societat
illenca el suport del poble artanenc
amb el col.lectiu Maputxe (indíge-
nes xilens). Els maputxes consti-
tueixen una de les nacions originà-
ries d’Amèrica que habitaven
aquest país quan els espanyols hi
arribaren fa més de 500 anys.
Darrerament l’empresa Endesa s’ha
convertit en el grup elèctric més
gran de Xile. Aquesta companyia
té previst construir un total de set
represes hidroelèctriques al país.
Dues d’aquestes represes estan en
estudi i inundaran un total de 26.000
hectàrees i afectaran el territori
ocupat pels pehuentxes (que són
els maputxes que viuen al pehuén),
la qual cosa produirà un gran
impacte, tant a nivell ambiental com
humà. Davant aquesta situació ja
han sortit veus que han demostrat
el seu rebuig. Entre aquestes veus
hi trobam tota la gent que va
participar d’una manera signifi-
cativa a l’apagada de llum del passat
divendres.
El col.lectiu indígena Maputxe va
arribar a la nostra illa de la mà del
col.lectiu menorquí Associació
d’amics de Xile de Menorca.
Durant la seva estada a l’illa, varen
visitar diferents llocs. Al nostre
poble, realitzaren una xerrada a
l’Institut. Els estudiants quedaren
molt impressionats amb el cap
espiritual dels indígenes, la Ñaña
Nicolasa, el qual explicà el gran
impacte ambiental que provocaria
la construcció d’aquestes represes.
També explicà que actualment ja hi
havia una represa construïda,  a la
zona de Pague, que havia provocat
l’anegament de 500 hectàrees, i
que s’estava en procés de construir
la segona, a la zona de Ralco, que
es preveu que anegarà unes 3.400
hectàrees. En conjunt, la cons-
trucció de totes les represes,

Apagada de llum pels Maputxes pehuentxes

suposarà que la zona anegada serà
d’unes 26.000 hectàrees, la qual
cosa significaria, a més d’un
desastre ecològic, un drama humà,
ja que tot aquest col.lectiu indígena
haurà d’ abandonar els boscos a on
abans vivia. A més, amb la
construcció de carreteres, el que
s’aconseguirà serà que els llenya-
dors tenguin més facilitat per poder
arribar als boscos.

A l’acte del divendres, que
va tenir lloc a la plaça del
Conqueridor, es varen llegir quatre
manifests: un d‘Artà Solidari, un
per part de l’ajuntament d’Artà, un
de l’Associació d’Amics de Xile i
finalment un del Govern Balear.

Amb aquest acte el que es
volia aconseguir era conscienciar
la societat, que la construcció
d’aquestes represes tendria unes
conseqüències nefastes per als
pobladors de la zona, a més d’un
gran impacte ambiental. Cal
comentar que durant un minut totes
les faroles del poble quedaren
apagades. Això va ser possible
gràcies a la col·laboració del Cos
de Voluntaris d’Artà i dels membres
de la policia municipal que s’havien

repartit pels nou punts de llum que
controlen el poble.

Actualment, tenim constàn-
cia que tant l’Ajuntament d’Artà
com el Govern Balear volen fer un
comunicat, convidant l’empresa
Endesa a abandonar aquest
projecte, i tots confiam que el nou
govern xilè s’interessi per aquest
tema.

Alguns dels organitzadors de
l’acte volgueren deixar clar que en
cap moment es volia fer res en
contra de l’empresa Endesa,
simplement el que es vol és que
recapacitin i paralitzin el projecte
de construcció de la represa que
afectarà els pehuentxes.
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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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Un total de 37 joves d’Artà es
desplaçaren el passat cap de
setmana fins a Alcúdia per participar
a l’Acampallengua que es va
celebrar allà. Un dels objectius de
l’Acampallengua és donar una
sortida lúdica als joves, aprofitant
un tema tan interessant com és la
reivindicació de la cultura i la
llengua que ens són pròpies. La
dinàmica consisteix en anar a
acampar durant dos dies en
companyia. Una vegada arribaren
a Alcúdia els joves artanencs varen
cercar un lloc per muntar les seves
tendes de campanya. Després
pogueren gaudir d’una més que
completa agenda farcida d’actes
atractius: tallers de sexualitat, ball
de bot, campionats de truc, etc. La
nit del dissabte va acabar amb l’acte

El passat dissabte els bombers es veren obligats a
personar-se al jardí de Na Batlessa, ja que una de
les branques d’un dels arbres que hi ha sembrats
amenaçava caure. De fet, moments abans una
branca una mica més petita ja s’havia xapat i havia
caigut sense haver de lamentar cap tipus de
desgràcia, ni personal ni material. Un dels vianants
que passava en aquells moments per davant na
Batlessa es va adonar de la caiguda de la branca i
del perill que aquest fet suposava, i va donar part
immediatament a la policia local d’Artà. Aquests,
una vegada haver valorat el risc de perill que
suposava el mal estat de la branca i degut en part
al fort vent que bufava, decidiren avisar els bombers
perquè sol·lucionassen el problema. L’únic
inconvenient que va causar aquest incident va ser
que, per raons de seguretat, els responsables de la
sala d’exposicions de Na Batlessa decidiren tancar
l’exposició que encara es podia visitar fins el
diumenge i que mostrava els còmics finalistes al
Programa Art Jove 99.

Intervenció dels bombers a Na Batlessa

estrella del dia: Brams,
Lax’N’busto, Antònia Font i Mal
Vici en concert. El cap de setmana
es va fer curt, però darrere quedaven
un bon grupet de nous amics. Cal
dir que el tiquet d’abonament
donava opció als joves a una

Acampallengua a Alcúdia
camiseta, el sopar del dissabte i el
dinar del diumenge, el concert i la
festa que es van celebrar. El Centre
d’Informació Jove va facilitar
l’autocar que va transportar el grup
d’Artà fins a Alcúdia i el diumenge
els va retornar fins al nostre poble.

ES NECESSITA
 PERSONAL

per feina de marmoleria
Interessats cridar al telèfon:
971 836 280
a hores d’oficina.
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Ja anunciàrem al passat número que s’han convocat dos certàmens
literaris prou interessants al nostre poble. Un va destinat a la
població entre els 10 i els 18 anys i l’altre a partir dels 19 anys. La
novetat potser la marqui el certamen de relats hipercurts. En una
societat com la nostra on la gent no té temps de dedicar-se al hobbie
de l’escriptura i on tendim a sintetizar-ho tot al màxim, s’ha pensat
en estimular la creació literària amb un certamen al qual no hi ha
excusa per presentar-s’hi.

BASES DEL CERTAMEN DE NARRACIÓ CURTA
Artà – 2.000

La biblioteca municipal i el Centre d’Informació Jove d’Artà convoquen un
certamen de narració curta entre la població escolar d’Artà.
Les obres que es presentin han de ser originals i inèdites i han d’estar
correctament escrites en català.
Les obres presentades han de tenir una extensió màxima de dos folis per una
cara.
El tema de la narració serà de lliure elecció.
S’estableixen tres categories de participació segons l’edat:
a.-  de 10 a 12 anys
b.-  de 13 a 15 anys
c.-  de 16 a 18 anys
El jurat valorarà la creativitat i l’originalitat de la narració.
Les narracions es presentaran escrites als fulls que l’organització posarà a
disposició dels participants i que es podran aconseguir a Na Batlessa.
El termini de presentació de les narracions serà el dijous, 20 d’abril de 2000
a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa, abans de les 20.00 hores.

El Centre d’informació jove t’informa

Queda a parer del Jurat declarar deserts els premis, així com també concedir els accèssits que cregui oportuns.
Qualsevol obra presentada que, al parer del Jurat, no s’adapti a alguna de les condicions d’aquest plec, serà
declarada fora de concurs.
Les decisions del Jurat són inapel·lables.
El lliurament dels premis tendrà lloc el dia 2 de maig a les 19:30 hores a les sales d’exposicions de Na Batlessa.
Els originals de les narracions sense premi ni accèssit podran ser retirats de la Biblioteca Municipal de la Casa
de Cultura de Na Batlessa pel seu autor, o representant autoritzat, els dies hàbils del mes maig.  En cas de no
fer-ho s’entendrà que hi renuncien.
Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per la Comissió Organitzadora.
El sol fet de concursar implica l’acceptació de les condicions anteriors.

BASES PER PARTICIPAR AL CERTAMEN LOCAL DE RELATS HIPERCURTS
El Centre d’Informació Jove d’Artà i la Biblioteca Municipal convoca un Certamen de Relats Hipercurts,

amb una finalitat lúdica, de participació activa en la creació literària i del foment del la lectura.
Hi pot participar qualsevol persona que ho desitgi, que tengui 19 anys o més.

L’extenció del relat serà com a màxim de 15 línies. El relat pot dur, a més, un títol d’una línia.
El relat ha d’estar escrit en català.

El tema del relat serà de lliure elecció.
El Centre d’Informació Jove d’Artà podrà publicar qualsevol dels relats recopilats, indicant sempre el nom de

l’autor.
Els participants hauran d’entregar els seus relats acompanyats de les següents dades:

Nom i llinatges ( imprescindible)
Direcció, telèfon o qualsevol altra forma de contacte (imprescindible)

Edat
Ocupació

Una foto de l’autor.
A l’exterior del sobre hi figurarà el títol del relat.

S’estableixen els següents premis:
Val de 10:000 pessetes en material de llibreria.

Publicació del relat guanyador a la pàgina web de l’ajuntament.
Publicació a la revista local Bellpuig.

La data màxima d’entrega dels relats serà el dia 20 d’abril a les 20 hores.
El lliurament dels premis tendrà lloc el dia 2 de maig a les 19:30 hores a les sales d’exposicions de Na Batlessa
La comissió organitzadora podrà introduir les modificacions que cregui oportunes per al bon funcionament

del certamen i resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació d’aquestes bases.
El jurat podrà declarar desert el premi així com concedir els accèsits que cregui oportú.

La participació del certamen implica la plena acceptació d’aquestes bases.
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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

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

Bar-Restaurant
Can Ramon
Saló climatitzat

c/ d'es tren, 1 - Tel. 971 835 896

Artà
NOCES

COMUNIONS
BATEJOS

SOPARS ESPECILAS (pandilles,
esports, familiars, etc.)

ESPECIALITAT EN BUFFETS
(Pressupost i pagament en 6 mesos)

SE NECESSITA

Dona per feines de cuina i de la
casa a domicili particular.

Contracte de temps indefinit

Assegurada com a Servei domèstic

Interessades cridar al telèfon:
971 563 245

Bar Restaurant

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

Tel. 971 841 513

Regentat per Joaquín Tomàs i Francisca Tous des de fa 4 anys. Obert tot l'any

Obert a partir de les 11 h.
(dimarts tancat).
Celebram noces, comunions
i batejos.
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A les Balears, un dels
indrets d’Europa amb més
saturació de cotxes (uns 900
cotxes per cada mil habitants)
i una de les comunitats de
l’Estat espanyol amb més
sinistralitat, el Govern auto-
nòmic ha posat en marxa un
pla per pal·liar la manca quasi
absoluta de transport públic
que pateixen els illencs. Però
no sempre ha estat així: l’any
1935 van començar a desa-
parèixer els més de 250
quilòmetres de línies de
ferrocarril existents fins
arribar a l’actualitat quan tan
sols en queden uns 60.
L’aposta decidida per la
reobertura de les línies de tren
que varen ser tancades de
manera massiva durant els
anys seixanta i setanta per
mor de l’arribada del cotxe i
obscurs interessos privats, és
un dels pesos pesats del
programa del Pacte de Progrés.
Aquesta iniciativa suposa un
gir copernicà envers el que
era la política de l’anterior
govern del Partit Popular.
Llavors, davant dels

problemes de saturació auto-
mobilística de Mallorca, el
Govern popular de Matas
oferia com a solució noves
autopistes: vies més ràpides
per arribar abans als embusos
que implicarien un nou
augment del número d’auto-
mòbils i un consum excessiu
de territori per una illa tan
petita com la nostra.

Consens entre Govern i
ecologistes
Actualment, a Mallorca el
consens entre ecologistes i el
govern és total. A finals del
99, el govern va aprovar per
primer pic una partida de
1.000 milions i l’SFM una
altra de 2.000 que, entre altres
coses, permetrà la reobertura
de la línia Palma-Manacor que
fou tancada ara fa 23 anys.
Però aquest, pel gerent de
Serveis Ferroviaris de Ma-
llorca, José Antonio Santos,
només és el començament: «Si
som capaços de continuar amb
la població mallorquina
motivada pel tren i amb una
política del Govern Balear

favorable, la nostra intenció
és posar en funcionament una
xarxa d’uns 250 quilòmetres
de vies. Es van trigar 46 anys
en desmuntar tot l’entramat
fins a reduir-lo a les línies
Palma-Inca i Palma-Sóller. El
nostre objectiu és de remuntar-
lo, encara que amb traçats
diferents, en deu o quinze
anys». Santos calcula que es
necessitaran entre 40.000 i
50.000 milions per portar tot
el projecte endavant, «molt
menys del que costa una
autopista. L’actual govern ha
anunciat que es gastaran 4’7
bilions de pessetes en trens.
4’5 bilions seran per a trens
d’alta velocitat i només
200.000 milions per a rodalies.
Segons l’article 10 del Règim
Especial de Balears, el Govern
Central té l’obligació de
col·laborar amb el Govern
Balear en la potenciació del
transport ferroviari a les
Balears». Abans de final d’any
entrarà en funcionament el
tram Inca-Sa Pobla que va
començar a construir-se
durant el govern de Jaume

2005: l’any del retorn del tren a Artà

Segons el gerent de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, José Antonio Santos, el tren tornarà
a Artà d’aquí cinc anys. Aquest és el temps que
calcula per enllestir el projecte que encara està
en fase embrionària. De moment, el primer
canvi el veurem l’any 2003, data en què està
prevista l’arribada del tren a Manacor. Llavors,
les velles vies seran substituïdes per vies verdes
per on poder circular a peu i amb bicicleta

entre Manacor i Artà. Això no implica que quan
el tren es posi definitivament en marxa, dos anys
després, aquestes vies desapareguin ja que es
podrien fer compatibles al nou traçat del tren.
En cinc anys poden passar moltes coses i sobre
retards, el tren ens podria explicar mil històries.
Això no treu però que les perspectives siguin
encoratjadores per a aquells que desitgen el
retorn del tren.

Matas, que va protagonitzar
una fantasmagòrica inaugu-
ració d’un petit tram de la
línia. El nou govern es va
trobar amb aquesta obra
inacabada sense que s’ha-
guessin acabat de fer totes les
expropiacions, un fet que ha
endarrerit sensiblement la
posada en marxa de la línia
prevista per a l’any 2000.
Altres previsions d’SFM: ‘any
2002 està prevista l’entrada
en funcionament de la línea
Palma-Manacor, l’any 2003
Sa Pobla-Alcúdia i pel 2005
la prolongació fins a Artà i a
Cala Rajada. Per primer pic a

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
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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

la història, el tren arribarà a
poblacions turístiques com
aquesta o Alcúdia, i és que des
de SFM, segons Santos,
“volem contribuir que el
turista no sigui només de sol i
platja i conegui l’interior.
Amb uns abonaments espe-
cials, els oferirem conèixer
Mallorca en tren. Volem fer
un tren per als residents, que
ajudi a descongestionar les
carreteres,  però sense oblidar
el potencial de negoci del
turisme. Que el tren a Mallorca
sigui sobretot un servei públic,
però també un negoci que ajudi
a reduir el dèficit que pugui
generar i a mantenir un preu
prou atractiu com per aparcar
el cotxe. A més, farem tot el
possible per fer compatible el
tren amb altres mitjans de
transport com ara el vaixell
que va a Menorca des d’Al-
cúdia, línies d’autobús o la
bicicleta. Aquest estiu rebrem
els primers vagons especials
per poder transportar bici-
cletes amb seguretat i ja els
instal.larem a la línia Inca-
Palma. En algunes línies com
la que anirà de Manacor a

Artà, mentre esperam que
comencin les obres, s’apro-
fitarà el trajecte existent per
vies verdes per a bicicletes i
vianants”.

Segons Santos, gerent de Ser-
veis Ferroviaris de Mallorca,
si, dels deu milions de turistes
que ens visiten anualment, un
milió d’ells compràs un
abonament de 5.000 pessetes
per visitar Mallorca en tren
s’ingressarien 5.000 milions
de pessetes anuals. En deu
anys s’haurien ingressat
50.000 milions de pessetes, el
que costaria fer altra vegada
els 250 quilòmetres de vies
que un dia va tenir la nostra
illa.

El regnat del cotxe
La situació pel que fa a
transport públic a les Balears,
fins ara, era patètica. Estam a
anys llum d’altres indrets com
ara Catalunya. Tot i això,
només una tercera part de les
poblacions de Catalunya
disposa d’una estació de tren
o té fàcil accés a una de
propera. La dada no estranya

a ningú, però ben segur que
ens és pràcticament impossible
tractar d’imaginar un sol poble
on no hi arribi una carretera.
Vivim en el regnat del cotxe i
així ho tenim assumit. És clar
que aquesta percepció és major
o menor segons ens movem
pels Països Catalans. La
preeminència absoluta del
cotxe, paradoxalment, està
provocant el ressorgir incon-
testable del ferrocarril com
alternativa vàlida i preferible.
Estudis sobre mobilitat i
impacte mediambiental de-
mostren que els viatgers d’un
sol tren de rodalies eviten 1’5
quilòmetres de cues i que el
seu conjunt estalvia a la
societat catalana un total de
10.272 milions de pessetes
anuals en concepte de menor
accidentabilitat, reducció dels
nivells de contaminació i
descongestió de les ciutats.
Cada dia són més les persones
conscienciades que s’ha de fer
alguna cosa per frenar l’efecte
hivernacle. Aquest sentit de
protecció del medi ambient
combinat amb un augment de
la qualitat dels trens i l’apa-

rició de noves línies podria fer
que un dia un gestor d’in-
fraestructures es plantejàs
seriosament la substitució
d’una carretera o una autopista
per una via de tren. Però encara
estam lluny de veure una
situació semblant. De tota
manera, el trasvasament de
viatgers del cotxe i altres
mitjans com l’avió cap al tren
és imparable. L’Euromed i
l’AVE Madrid-Sevilla en són
els dos exponents més clars.
L’èxit econòmic d’aquestes
línies ha portat el govern
central a aprovar un pressu-
post multimilionari per inver-
tir-lo en línies de Tren d’Alta
Velocitat (TAV). I aquí és on
els projectes del Ministerio de
Fomento topen amb l’oposició
dels col.lectius ecologistes que
consideren el TAV com una
amenaça per a la fauna i el
territori per l’impacte que hi
provoquen les noves línies.
La reobertura i millora d’anti-
gues línies de velocitat con-
vencional, en canvi, és consi-
derat ecològicament correcte.
La lluita de bona part de la
societat mallorquina enca-
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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!!

pçalada pel GOB per la
recuperació del tren a Mallor-
ca n’és un exemple evident
que ha trobat resposta en el
Govern Balear del Pacte de
Progrés que ha convertit la
recuperació del tren en un dels
punts forts d’aquesta legis-
latura.

Nou segle, nou tren
Així les coses, estam parlant
d’un tren i de molts trens
alhora. El tren es mou ràpid,
cada pic més, i la imatge que
d’ell en tenen moltes persones
està ancorada en el temps.
Quan pensam en el tren encara
veim aquella màquina vella i
feixuga a la qual semblava
que s’havia d’empènyer per
pujar les costes. I això ho
pensam quan viatjar de Barce-
lona a València en tres hores
ha passat a ser un fet quotidià
i l’any 2004 es podrà anar de
la ciutat comtal a Madrid en
dues hores i mitja. D’aquí 10
o 15 anys Mallorca podria
haver recuperat els 250
quilòmetres de línies que va

tenir fins l’any 1935. Aquí, fa
uns anys, Maria Antònia
Vadell, diputada del PSM al
Consell Insular, va proposar
la recuperació del tren. La
resposta d’alguns diputats (ja
podeu imaginar de quin partit)
va ser de befa amb comentaris
com ara “Aquesta vol que
tornem a anar amb carro!”.
Tots plegats haurem de fer un
esforç per entendre que el tren
ha canviat, que la puntualitat,
la rapidesa i la comoditat són
trets que han anat substituint
les característiques negatives
que aquest mitjà, fa temps, sí
va tenir.  Tampoc es tracta de
dimonitzar el cotxe, però sí
que cada pic la societat i els
seus gestors tinguin més en
compte la factura mediam-
biental i mèdica que aquest
genera per tal d’oferir-nos
alternatives. Segons la Unió
Internacional de Ferrocarrils,
l’any 1997 a la Unió Europea
van resultar ferides en accident
de trànsit més d’1.600.000
persones. En tren tan sols 400.
Si tenim en compte l’acci-

dentabilitat en bilions de
passatgers per quilòmetre, la
desproporció entre les xifres
continua essent descomunal i
sempre a favor del transport
ferroviari. Demanar-li al
transport ferroviari que subs-
titueixi el cotxe per ventura és
demanar-li massa. Però sí que
podem demanar-li molt més.
Però per això, primer fa falta
que ens ho ofereixi, és a dir,
que s’inverteixi molt més en
transport ferroviari. Està
demostrat que actualment a
major oferta d’aquest mitjà,
es genera major demanda.
Com serien les carreteres si
no s’hi hagués invertit? Com
eren fins fa no gaires dècades:
d’un carril i amb arbres als
costats. Llavors no seria
estrany trobar molts pobles on

no hi arribàs cap carretera. La
inversió en tren pels propers
anys a l’Estat Espanyol és
multimilionària: més de 4’5
bilions de pessetes (per
primera vegada la inversió en
autopistes és menor: 4 bilions
de pessetes). Si volem millorar
el medi ambient i la nostra
qualitat de vida, haurem de
comptar més, molt més, amb
el tren i adonar-nos que aquest
mitjà de transport ja no és
com ens havíem acostumat a
imaginar-lo, a utilitzar-lo. El
futur és, sens dubte, del tren.

Miquel Piris. Periodista

(Extracte de l’editorial “En quin
tren pensa quan pensa en el tren”
i l’article “Les vies de la vida”
publicat al número de març de la
revista “El Temps ambiental”)

Necessit compartir la meva
casa

c/ Abeurador, 20
Em dic Joan



14
BELLPUIG

14 abril 2000

noticiari
 266

c/ Apol.lo, 5
Tel. 971 83 63 16 i Fax: 971 83 64 00

07570 - Artà

CONSTRUCCIONS
TONI MASSANET GINARD S'ARRENDA LOCAL

PLANTA BAIXA
c/ Joan XXIII, 3 - ARTÂ

Extensió: 100 m2 amb bany
Entrada apta per a camions

INFORMES: TEL. 971 402 053

SERVEIS
FUNERARIS

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

L’Ajuntament convoca els consells d’àrea

formulassen les seves propostes i
suggeriments, així com també dubtes
i preguntes sobre les previsions
pressupostàries presentades per l’equip
de govern. De totes les intervencions
se’n prengué nota i els delegats
municipals es comprometeren a tenir
en compte les demandes que se
formularen. Segons paraules del
regidor delegat de participació
ciutadana, Jaume Guiscafrè, aquest
tipus de convocatòries amb les entitats,

contemplades en el reglament, pretenen
acostar més l’administració als
ciutadans i incentivar la participació
ciutadana en benefici de tots. Tots i
haver convocat la totalitat de consells
d’àrea en motiu dels pressuposts,  com
Bellpuig va informar en el passat
número de febrer, de consells d’àrea se
n’han formalitzat sis: d’urbanisme i
medi ambient, de cultura i patrimoni,
d’educació, d’hisenda, d’esports i de
salut i serveis socials.

El passat dilluns l’equip de govern
municipal va convocar per primera
vegada els consells d’area municipals
que se contemplen en el Reglament
Municipal de Participació Ciutadana
actualment vigent. El motiu de la
convocatòria, adreçada a totes les
entitats ciutadanes que actuen dins
l’àmbit local, era per explicar
l’esborrany de pressuposts generals
que l’Ajuntament sotmetrà a aprovació
aquesta setmana que ve i que està
previst que pugin a 1.192.500.000
ptes. Amb la presència d’una trentena
de persones, totes elles representatives
d’entitats d’Artà i la Colònia, el batle
i la resta de components de l’equip de
govern feren un repàs de les partides
més importants que conformen el
pressupost per aquest exercici, els
ingressos prevists i les principals
inversions per acometre dins enguany.
Exposat per part del batle el pla
d’actuació econòmica que es pretén
dur a terme pel 2000, se donà la paraula
a l’auditori perquè els distints
representants assistents a la reunió
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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

 270

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.

B A N S
El Sr. Montserrat Santandreu i Ginard Batle-President

de l’Ajuntament de la Vila d’Artà
Fa a saber

 267

Que l’Ajuntament d’Artà té prevista la
contractació d’un/a Educador/a Social en Medi
Obert.
La durada del contracte serà d’un any.
Requisits:
- Complir els requisits legals per treballar a
l’administració pública.
- Diplomatura en Educació Social.
- Coneixement de la llengua catalana (Mínim
nivell B de la J A C o similar).
- Carnet de conduir B1.
- Disponibilitat horària.
Es valorarà:
- Formació complementària relacionada amb
les tasques a realitzar.
- Experiència en lloc de treball convocat.
Entrega d’instàncies i currículum:
- Del 12 al 28 d’abril a les oficines municipals
de l’Ajuntament d’Artà
Entrevista personal i prova de català:
- L’entrevista personal i la prova de nivell de
coneixement de la llengua catalana (pels que no
pugui acreditar aquest coneixement) tendran
lloc el dimecres dia 3 de maig a partir de les
11.30 hores a l’edifici municipal del Pes.
Per a més informació cridau al telf. 971 83 56 54

Artà, 12 d’abril de 2000.

Que es posen a disposició del públic pel seu
cobrament voluntari, els rebuts corresponents
a l’any 2000 pels següents conceptes:
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Impost despeses sumptuàries.
Taxa del cementeri municipal.

Taxa sobre entrada de vehicles i reserva
d’aparcaments.

NUCLI D’ARTÀ
Dies : Del 17 d’abril al 19 de juny (excepte els
dissabtes i festius).
HORARI: De les 9 a les 13 hores.
LLOC: Ajuntament.

NUCLI DE LA COLÒNIA DE SANT PERE:
DIES: 2 i 5 de juny..
HORARI: De les 9 a les 13 hores.
LLOC: Edifici municipal.

Un cop acabat el termini d’ingrés, els deutes
seran exigits mitjançant el procediment de
constrenyiment i es devengaran amb el
corresponent recàrrec, interessos de demora i
altres despeses conseqüents.

Artà, 6 d’abril de 2000.
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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

   Pastisseria i
Rebosteria

   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

 268

noticiari

0

50

100

150

200

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Març

Refranyer popular

«L’abril, més gentil.»
«Si el tres d’abril el cuquello no ha vingut,
s’ha mort o s’ha perdut.»
«Fins a quaranta d’abril, no te llevis un fil.»
«Per Sant Pau i Sant Vicenç Ferrer, el vi al
celler.»
«Abril finat, hivern passat.»
«Abril plover i maig ventós, fan l’any ric i
profitós.»
«Abril i maig acompassats, componen tots els
sembrats.»
«Si l’abril trona, l’anyada és bona.»
«No hi ha mal any amb abril bo.»
«En abril cada gota val per mil.»
«Abril ploraner, maig rialler.»
«Qui fa el primer dijuni i el darrer, no mor
dins la Corema.»
«Si vols trobar la Corema curta, manlleva
doblers per tornar el dia de Pasco.»

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

CLASSES DE REPÀS

Es fan classes de repàs de totes les
assignatures de PRIMÀRIA (Català,
castellà, matemàtiques, ...)
C/. Abeurador, 32 Tel. 971 835060

Demanar per Maria Ramis
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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.

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

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.
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EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA

PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE MARÇ DE   2000

DATA SA
CORBAIA URBANA Es Pont Son

Maganet
ELS

OLORS
ERMITA
BETLEM

Colònia
Sant
Pere

divendres,
3

0,3 1,6 2

dilluns,  13 1,7 1,9 4,1 3,4

dimarts,  14 1,3 2,9 1,5

dissabte,
25

3,4 2,8 2,3 2 1 1,3 2

diumenge,
26

15,8 19,1 18 23,5 15,8 11,2 13,3

dilluns,  27 1,5

dimarts,  28 10,5 8,0 7,5 9,2 7,5 8,2 8,4

TOTALS

MES 31,4 31,5 31,3 39,6 29,9 24,1 25,2

ANY NATURAL 89,6 84,8 105,4 115,7 88,0 69,7 78,4

ANY AGRICOLA 287,2 302,9 345,9 356,2 332,2 306,0 295,2

COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERIODE DE L'ANY ANTERIOR (MES DE MARÇ DE  1999)

MES 2,0 2,8 3,7 4,5 8,8 4,1 3,0

ANY NATURAL 75,0 113,3 99,8 95,4 94,8 68,0 80,3

ANY AGRICOLA 561,0 638,8 652,3 661,5 636,7 503,4 611,2

Les estacions en majúscula són les oficials
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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

(Per l’excés de notícies de les 5 edicions
que publicam corresponents a aquest mes
d’abril, només posarem petits extractes i/
o títols de les seccions.)

Artà, dissabte 5 d’abril de 1923
Mallorca i les eleccions, títol
de la portada.
Segons el cronista Mallorca té
el que es mereix. S’ha confirmat
el criteri que del poble mallorquí
teníem format i encara que
realment no crèiem que s’arribàs
a tant, sabíem que no es podia
esperar gran cosa més d’un poble
sense gairebé ideals.
El resum dels vots d’Artà foren
els següents: Maura 887, Sallent
837, Socias 837, Rosselló 687,
Alemany 687, Weyler 157.
Comunistes 7.
Excursió dels Congregants a
Cala Rajada, presidits pel seu
director Mn. Josep Sancho de
La Jordana.
El Primer de maig, festa de la
Societat Obrera amb poca
animació encara que la major
part dels treballadors no han
assistit a la feina. La banda de
música de Capdepera i el míting
al Teatre Principal, on com
sempre parlà en Pere Papa.
Forta protesta contra els insults
que feren a la nostra religió el 23
d’abril dins el Teatre d’Artà.
Aniversari del mestre Segundo
a celebrar el proper diumenge
com a homenatge pòstum a

Ara fa 77 anys
Extracte de les edicions del mes d’abril de l’any 1923 del periòdic local Llevant

aquest gran mestre nacional amb
motiu de l’aniversari de la seva
mort.
Crònica de Son Servera.- Es
verificaren també com a altres
pobles les eleccions a diputats a
Corts.
Crònica de Capdepera.- Tam-
bé tengueren lloc les eleccions a
diputats i la majoria votà la
candidatura lliberal.
De Ca Nostra.-
Meteorologia, estat sanitari,
desgràcies i morts, són les
poques notícies de la Vila durant
aquesta setmana.
Dites i fetes i la plana de
publicitat de D. Andreu Ferrer
tanquen l’edició de la primera
setmana d’abril.

Dissabte 14 d’abril de 1923
Títol de la portada: En ple
domini del seny. Seny, seny,
demanàvem al principi de la
nova etapa política. Algunes
entrevistes amb el cap de les
dretes D. Pedro Morell han fet

que anassin a un enteniment amb
el partit lliberal.
“Rendición de cuentas” a càrrec
de D. Pedro Morell, dirigida al
periòdic Llevant, sobre els
comptes del partit.
Crònica de Son Servera, la qual
inclou la de Son Carrió. Festa al
convent de les religioses de Sant
Francesc amb ofici major
presidit per les autoritats.
Crònica de Capdepera.- Po-
ques notícies aquesta setmana
del corresponsal gabellí, tres
morts en un mateix dia, cosa poc
usual dins un poble petit, i la
visita del vicari de Sa Pobla Rd.
D. Joan Parera.
De Ca Nostra, la secció amena
i les gloses de l’amo en Vicenç
Santan-dreu, de Son Garbeta,
tancaven la present edició.
Dissabte 21 d’abril de 1923
La fundació Bernat Metge,
s’obra d’un mallorquí, era el
títol de portada d’aquesta edició
del Llevant. Joan Estelrich és el
nom de l’autor de la Fundació,
al qual dedicam aquest escrit.

 270
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Segueix una secció en honor
del mestre Segundo a la segona
plana amb una llista de donatius
per tal de commemorar l’ani-
versari de la seva mort.
Tanca aquesta plana una secció
“De Política” i a la tercera hi
trobam la crònica de Son
Servera i de Capdepera, a més
de la secció local De Ca Nostra,
i acaba amb la plana d’ende-
vinalles, acudits i gloses.

Dissabte 28 d’abril de 1923
Els grans problemes d’Es-
panya, opinió d’un polític.
Parla de l’il.lustre polític català
Sr. Cambó un dels exministres
més seriosos i de més prestigi,
el qual pronuncià un discurs
fent una anàlisi dels grans
problemes que hi ha plantejats
en terres d’Es-panya: la decla-
ració ministerial, la gravetat
immensa del moment, la insti-
tució monàrquica, el parla-
ment, l’exèrcit, l’administració
de justícia, els partits polítics i
els problemes del Marroc.
Segueixen seccions de política

i les cròniques de Son Servera i
Capdepera. La local d’endevi-
nalles, gloses i amenitats tanquen
la present edició.

Dissabte 30 d’abril de 1923
“Se está tramitando” era el títol
de la setmana. “Aquesta és la
frase terrible amb la qual con-
testen sempre a Madrid quan
demanau que vos resolguin algun
assumpte en el qual teniu interès:
“Se está tramitando...”
És inútil que els digueu que és
urgent, és igual que els faceu
veure que el que tenim ja és
irreversible, la contesta sempre
és la mateixa: “Se está trami-
tando...”
Crònica de Capdepera.-
Ens conta que les processons de
Setmana Santa foren molt concor-
regudes amb una nit quieta i
tranquil·la. També la del dia de
Pasqua i el posterior ofici celebrat
pel nostre rector assistit de diaca
i subdiaca. El vespre es va
interpretar al saló d’actes de la
Congregació Mariana el drama
“Ayer y mañana”.

De Son Servera.-
El corresponsal serverí relata
que el dia 23 de març com-
bregaren 33 nins i 24 nines de la
localitat. Per aquestes festes de
Pasqua, a més de les tradicionals
processons i oficis solemnes, es
va representar al Centre Catòlic
l’obra “Tomás Moro”. No cal
dir que el local resultà insuficient
per poder veure aquesta gran
obra teatral.
Notícies locals:
El dia de Pasqua es va beneir el
cotxe fúnebre a la plaça del
Conqueridor, acte que va ser
presidit pel vicari Sr. Lliteras en
repre-sentació del rector, el qual
estava malalt.
De Ca Nostra, secció variada,
en la qual destaquen les desgrà-
cies personals entre morts
naturals i una per desgràcia a la
mar. L’estat sanitari no tengué
majors problemes i tampoc la
meteorologia.
La secció amena i d’entre-
teniments tanca la darrera edició
del mes d’abril.

Recopilat per G. Bisquerra
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA * TROFEUS

Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263
ARTÀ (Mallorca

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

Auspiciat per la iniciativa que ve
desenvolupant el Consell Insular
de Mallorca, un col.lectiu artanenc
de persones majors va participar la
setmana passada a un dels viatges
culturals que es vénen realitzant a
través dels antics regnes d’Aragó i
Navarra.
Al seu pas per Barcelona i acom-
panyats per guies locals, com va
ser habitual durant tots els recor-
reguts, es va visitar el barri gòtic,
Consell de Cent, Catedral i altres
punts d’interès històric i cultural.
Seguidament es desplaçaren a
Barbastro on tenien assignat el seu
lloc d’allojatment.
Al llarg de diverses excursions es
reteren visites al Castell i Col.legiata
de Alquézar, Ainsa, Santuario de
“Torre-Ciudad”, la Seu, Patronat
de Turisme de Barbastro, entre
d’altres llocs de relleu com les
recentment inaugurades instal.la-
cions de les destil·leries de
Somosanto. Així mateix es visità
Saragossa amb especial dedicació
a la restaurada Catedral, l’Aljaferia
i la Basílica del Pilar on es tengué
l’ocasió de saludar un artanenc, en
Guillem Ferragut, “de Sa
Botigueta”, afincat allà per raons
d’estudis.

noticiari
Seguint les petjades de la història

L’estada a Barbastro es tancà amb
un acte de germanor. Als brindis es
pregà als representants del Consell
Joan Payeras i Margalida Llull, que
transmetessin a Maria A. Munar
l’agraïment unànime dels reunits i
el desig de continuïtat de la progra-
mació. L’epíleg comptà amb
moments emotius especialment
quan tots els assistents rodejant

l’eficient i simpàtica guia Natalia, a
cor entonaren “Adiós con el
corazón...”. A l’eufòric president
Joan Ferragut “Faro” li caigueren
les llàgrimes i algunes “baves” de
satisfacció.

Vegeu els passatgers a la porta de
l’hotel. Hi fa falta en Pep Bernat
“Pentalí”, el qual estava fent la
present fotografia.
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Pídanos presupuesto
sin compromiso

C/ Rafel Blanes, 98 tel. 971 846 276
07570 - Artà

(Tomeu i Jaume)
c/ Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09

Especialitat en:
Berenars i tapes variades

El món va bé

Per Miquel Piris Obrador. Periodista <piris@wanadoo.es>
El dilema:

fer fumar un fetus

Jo fumava. Fumava poquet (dos o
tres al dia) ja que tenc la gran sort
de què el meu umbral d’addicció
sembla que és alt. Ara fum encara
menys i només en llocs on estic
completament segur que no molest
absolutament a ningú o està
explícitament permès. Vaig decidir
reforçar aquesta actitud fa uns
mesos, un dia que vaig anar a cercar
a la meva dona a la feina. Era el dia
del seu aniversari i vàrem quedar
per anar a dinar. Llavors ella estava
embarassada de cinc mesos i
començava a tenir una senyora
panxa. Quan va entrar al cotxe, de
cop, vaig sentir una bafarada d’olor
a tabac que em glaçà la sang. Durant
tot aquell temps havia escoltat les
seves queixes i com pregava als
com-panys de feina que provassin
de fumar menys o, si més no, que
no fumassin al seu costat (sense
que la majoria li fessin gaire cas).
Va ser en aquell moment, en
ensumar la seva roba impregnada
de fum, quan vaig entendre de cop
l’angoixa que durant aquells mesos
havia patit. Ella i la meva futura
filla. Independentment del mal que
se’ls ha fet com a fumadores
passives (danys difícils de quanti-
ficar), totes dues han vist quartada
la seva llibertat a decidir si volien
arribar a ca seva amb la roba i per
tant, els pulmons, impregnats del

fum de persones poc cíviques i que
incumpleixen la llei que prohibeix
fumar en el lloc de treball si hi ha
una dona embarassada. Parlant
d’aquest tema fa poc vaig saber
que un company de feina l’havien
hagut d’operar d’una conjuntivitis
crònica que mai no va poder curar
per culpa del fum que l’envoltava
al treball. I com més ho coment, de
més casos de fumadors passius
malalts m’assabent.

Fa uns dies, un
tribunal de Florida ha determinat
que el tabac va causar càncer a tres
fumadors. La decisió pot significar
un important cop contra la indústria
del tabac ja que aquestes tres
persones representaven a mig milió
de fumadors demandants de Flori-
da. Si aquestes persones també
guanyen els seus casos, al final, les
indemnitzacions que les tabaca-
leres hauran de pagar suposaran
entre 300.000 i 500.000 milions
de dólars (entre 36 i 86 bilions de
pessetes). És la primera vegada que
un tribunal culpa a cinc tabacaleres
de provocar la malaltia mortal d’una
persona. Una sentència que arriba
pocs mesos després que el mateix
tribunal dictaminàs que les Philip
Morris, R. J. Reynolds, Lorillard,
Ligget i Brown and Williamson
s’havien posat  d’acord per vendre
cigarros alterats químicament per

provocar més addicció. En aquest
cas, precisament, es basa la
magnífica pel.lícula «El dilema».
Quan vaig sortir de veure aquesta
cinta protagonitzada per Al Pacino
vaig comprendre millor com n’és
de dura l’addicció que pateixen els
fumadors que estan enganxats que
voldrien deixar-ho però no poden.
La indústria del tabac s’ocupa de
mantenir-los esclaus. També em
vaig enrecordar d’un oncle meu
que havia decidit deixar de fumar
als seixanta, però un càncer de
laringe no va deixar que hi arribàs.
Tots tenim algun familiar com ell.
No puc concebre un futur sense el
dret a l’eutanàsia activa, sobretot
ara que ens diuen que viurem més
de cent anys, i si un fumador
convençut alega que aquesta és la
seva manera de morir, per ventura
en té tot el dret. Segurament el té
mentres es vagi a matar a un lloc on
no molesti o pugui causar mal a
una altra persona, sigui o no un
fetus. Ah, i mentres no tirin la llosca
per la finestra del cotxe, al mig del
carrer o al replà de l’escala. Per
ventura si visquéssim en una
societat on hi hagués aquest grau
de respecte i sensibilitat, possible-
ment molts altres problemes com
ara la contaminació atmosfèrica,
tampoc no existiria o no seria tan
greu.

El món no hi va
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BOMBA HORMIGONAR PROPIA

HORMIGÓN PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

col·laboració

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

TANMATEIX ESTIMAREM!...

Tanmateix estimarem!
per l’afany de sobreviure.

Maldament no ho entenguem,
sols, perquè l’alba convida
amb veus amples d’encesor,
alçarem nostre pupil.les,
i estimarem tanmateix!
perquè és part del nostre viure,
i encara que ens hagin fuits
els coloms de l’homenia,
i amb un desig, altra volta, infantil,
ens tornem arrapar als dies
-que, a vegades, s’aturen i conversen,
i altres, passen, cop piu, i és perquè frissen.-

Tanmateix estimarem!...
Sols per omplir-ne una cista
de poemes clandestins,
collits de dalt i fent via.

I quan ens troben muts de suplicar,
sords de promeses, cecs d’injustícies,
i qualque vegada, només qualque vegada,
despleguem nostre somriure,
tanmateix estimarem!
allò que quedi del viure.

Racó del poeta

Perquè ens han dit d’uns horitzons il.limitables,
on s’obri un àmbit de pau i d’harmonia,
encara que el pensament
no ens dugui cap clarícia,
i en s adonem que, amb el destí, no hi ha
cap convinença possible,
tanmateix estimarem!
fins al darrer troç de vida.

I, malgrat dalt un fil d’incerteses
tornem fer malabarismes,
seguint malfiant del temps,
de l’espai, i dels deliris...
I tornem creure en marruixes,
encorralats de sospites,
tanmateix estimarem!
tan sols per a sobreviure.

Sota aquest sol, irònic i badoc,
que vincla cims, enyors i llunyanies.

Joan Mesquida
(Del seu llibre “Entre el Serral i l’Escuma”)
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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.

Cinema d’antany

“Turbante blanco” va ser el complement
de la gran pel.lícula protagonitzada per
Gary Cooper i Jean Arthur titulada
“Búffalo Bill”, una pàgina de la
colonització d’Amèrica.
Un programa que va ser posat en pantalla
al Saló de la Joventut Seràfica els dies 31
de desembre de 1945 i u de gener de
1946, dos dies de festa i de traspàs d’un
dels anys en què el nostre país no gaudia
de gaire baldor econòmica.

col·laboració

Els dies 12 i 13 de
gener de 1946 el
saló de la Juventud
Seràfica d’Artà
presentava en
escena una de les
pel.lícules més
taquilleres protago-
nitzada pel còmic
més genial de tots
els temps,
Cantinflas, que duia
per títol “Los tres
mosqueteros”.
La propaganda no
podia ser més
eloqüent: “Con
Cantinflas, la
pantalla, de un
golpe de risa
estalla.” “Con
Cantinflas te reirás
hasta que no puedas
más.” I així va ser.
Les dues sessions
foren insuficients
per donar lloc a les
ganes de veure
aquest popular
còmic a la pantalla.
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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

(J. Caldentey i E. Genovard)

Amb motiu de la  preparació
de la Pasqua un grup d'unes 25
persones s'han reunit durant quatre
vespres, a la capella de les monges,
per junts dedicar un temps a la
meditació. L'encarregat de dirigir
aquestes reflexions ha estat Mn.
Bartomeu Suau. El tema central
fou el Pare nostre.

En forma meditativa es parlà
de la pau, de  solidaritat i llibertat
com experiència. En la Bìblia
experiència i paraula estan sempre
interrelacionades, són, com en la
poesia, lo mateix. Es parlà també
d'integrar la pregària a la rutina de
cada dia, d'aquesta unió en surten
beneficiades les dues.

En un temps en què les
paraules pregària, meditació, ...
no estan de moda, crida l'atenció
que,precisament vora mar, Bsinò-
nim avui de turisme i negocis B hi
hagi grups , encara que minoritaris,
que donin valor als estímuls ètics i
estètics i cerquin en els texts arcaics
de la Bìblia inspiració per viure
més d'acord amb les raons més
profundes i nobles del cor humà.

Preparant la Pasqua

Breus.

Dilluns dia 24 d’abril, hi haurà la pujada a l’Ermita. La sortida serà
a les 9,30 des de la plaça.
Com és costum se celebrarà una missa, assaborirem una bona
paella i s’acabarà la diada  amb els jocs organitzats pels joves de
la Colònia.

La Germandat de Donants de Sang de Mallorca comunica que la
pròxima donació serà divendres, dia 28 d'abril a les Germanes de
la Caritat, de les 18:00 a les 21:00 hores.

Està prevista la inauguració del Bar Centro, entorn al primer de
maig. Gestionarà el bar la família José Luís Lucena i Maria del
Valle Flores.
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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

La vetllada musical celebrada
el diumenge, dia 2 d'abril, en
homenatge d'En Gori, fou un acte
molt sentit i al qual s'hi adheriren
molts de coloniers. El record d'En
Gori va unit a les festes populars
que El Centre Cultural i L'Associa-
ció de Persones Majors organitzen
durant l'any. El Duo Salvador i
Gori han fet passar moltes hores
agradables a la gent de la Colònia.
Era, doncs, just que els coloniers
rendissin homenatge a n'En Gori
en la manera i forma com a ell li
agradava: cantant, contant i
escenificant acudits.

Tots els artistes, tant els
locals, l'inefable presentador Joan
Forteza, com els convidats, Tomeu
Penya, Tolo i Acordions, Duo
Geminis i un llarg etc. d'amics d'En
Gori i de la Colònia, feren una gran
actuació i lograren que la festa fos
l'homenatge que volia ser, i que el
públic s'ho passàs bé.

Setmana Santa.

Molt prest serà Pasqua i des de la parròquia ens han fet arribar
el programa de la Setmana Santa:

Divendres, dia 14 d'abril, a les 20:30 celebració comunitària del sagrament de la penitència.

Diumenge, dia 16 d'abril, a les 10:00, benedicció dels rams a Ca les Monges, processó dels rams i missa
a la parròquia.

Dilluns, dia 17 d'abril, a les 21:00, Via Crucis per la plaça, dirigit per Mn. Pere Orpí.

Dijous Sant, 20 d'abril, a les 20:00, celebració de la Cena del Senyor.

Divendres Sant, dia 21 d'abril a les 20:00, celebració de la Mort del Senyor.

Dissabte, dia 22 d'abril, a les 20:30, Vigilia Pasqual.

Diumenge de Pasqua, dia 23 d'abril, a les 11:00, processó de l'Encontre i missa de Pasqua.

BONA PASQUA A TOTHOM!

Festa d'homenatge a n'En Gori.

Bella perspectiva de la Colònia en primavera
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Breus
Pujada a s’Ermita
  L’1  de maig, enguany, ens arriba de la
mà del Diumenge de l’Àngel. El dilluns
de l’àngel, dia 1 de maig, a les 9 del matí,
un coet ens anunciarà la pujada a l’Ermita.
Es demana que pugem junts a les 9. La
concetració serà a la plaça de
l’Ajuntament. Sa Vega i s’Ermita
enguany aniran una d’arrera l’altra. Bona
pujada a tots els que us animau!
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Entrevista
Gaspar Alemany, missioner dels Sagrats Cors

És el Prior del Santuari de Lluc. Durant
uns vespres ha estat amb nosaltres per
dirigir els exercicis espirituals.
Aprofitam per conversar amb ell.

Bellpuig:  -Qui sou els missioners del
Sagrats Cors?
Gaspar Alemany: -Som un grup de
preveres i germans que vivim en
comunitat i volem ser feels al ministeri
de la Paraula. Servir la Paraula de Déu és
el nostre carisma.
B.: -Sou el Prior de Lluc. Quina és la
vostra missió?
G.A.: -Acollir juntament amb els que
formam la comunitat tota persona que
arriba al Santuari. Amb la consciència –
això sí- de fer-ho en nom de l’Església de
Mallorca. No és una qüestió només nostra.
B.: -Què hi cerca la gent a Lluc
G.A.: -A Lluc s’hi puja  per moltes
raons. La primera, no en tenc cap dubte,
per motius de fe, per veure la mare de
Déu. Altra gent hi cerca distracció, bons
aires, trobar-se  amb els altres...
B.: Lluc és un els quatre llocs on és reb
el Jubileu. Què vol dir això?
G.A.: -Un espai elegit pel Bisbe de
Mallorca on s’ha de remarcar el perquè
del Jubileu.
B.: Ja ens el podeu dir el per què del
Jubileu.
G.A.: -Jubileu vol dir alegria, vol dir
goig. Les arrels bíbliques ens indiquen
que el Jubileu sobretot  descansa en una
certesa: Déu ens dóna gratuitament la
terra i vol la igualdat entre les persones.
Un dels objectius del Jubileu a la Bíblia
era la igualdat: una societat igualitària.

B.: -Què afegeix el gran Jubileu del
2.000 a la Pasqua d’enguany?
G.A.: Pasqua és la festa principal per tot
cristià. La d’enguany ens ha d’ajudar a
viure els elemetns centrals del  Jubileu.
D’entrada un cop d’ull an el món, com
participam en la construcció d’un món
més just. Un temps per penedir-nos. No
tot ho feim bé, això és ben cert. Un temps
per aprofundir la Paraula de Déu. Un
temps per cercar la presència amagada
del Crist en el germà necessitat.
B.: -Heu estat cinc dies amb nosaltres
ajudant-nos en els exercicis
G.A.: -Desd’un començament he volgut
“fugir” de l’esquema de fer conferències.
No he volgut donar receptes als altres. En
tot cas, compartir amb un grup de cristians
i cristianes un moment de pregària en
acabar el dia.
B.: -Per què els exercicis?
G.A.: - Exercicis, exercitar-se, significa
posar tot el nostre cos a disposició de la
Paraula de Déu. Deixar-nos transformar

per ella.
B.: -Us heu centrat molt en la Bíblia.
G.A.: -Evidentment la Bíblia és el punt
de referència de tot cristià: Déu ens hi
parla, sovint amb paraules ben
entenedores; altres pàgines necessiten
interpretar, però bàsicament la Bíblia és
un aliment fonamental per la nostra vida
cristiana, de fe.  La Bíblia és com un
mosàic –ho hem dit aquests dies- fet de
petites peces, que mostren la imatge de
Déu i la imatge de Déu la descobrim en
Jesús.
B.: -Com veis la situació religiosa de
l’home mallorquí d’avui
G.A.: -D’entrada vivim en una societat
autònomament secular. No sembla que
necessiti la religió. A vegades pareix que
hem de demanar permís per parlar de
Déu.  Tot i això, tenc constància que
l’Esperit de Déu actua i mou el cor de
moltes persones sense demanar-nos
permís.
B.:  -Com us heu trobat aquí, amb
nosaltres?
G.A.: -M’he sentit a plaer. M’he vist un
cristià més entre les persones que cada
vespre ens hem trobat fonamentament
per resar, per pregar. I escoltar la Bíblia.
B.: -Voleu afegir qualque cosa?
G.A.: -Sí. És un desig, una pregunta.
Davant una Església que ha celebrat un
Sínode, no hauríem de contagiar un poc
més el nostre entusiasme, dins una societat
mancada de bones notícies? I la nostra
bona notícia és Jesucrist.

  Durant 5 dies, ha fet 134 kilòmietres –
venir i anar- per ajudar-nos a preparar la
Pasqua. Li donam les gràcies de tot cor.

F.M.

Deixalles
  Dia 2 de maig, si no hi ha res de nou, està
previst que el Centre Comarcal Deixalles
es posi en marxa. Els baixos de la Casa
d’Exercicis seran seu provisional de la
primera etapa. Una vegada Deixalles
comarcal Artà estigui consolidat tal
vegada s’hauran de trobar unes
instal.lacions més pròximes i més ben
comunciades. Els grups d’Acció social de
les parròquies de la Comarca han treballat
amb constància i amb molta il.lusió per
tal de dur endavant aquest centre que
prest començarà el seu rodatge.

Pamboli
  El dissabte dia 13 de maig, el vespre a
les 21’00 h. hi haurà un pamboli per a fer
la presentació del Projecte Deixalles. Cada
una de les parròquies de la comarca s’ha
compromès a fer una aportació de 300.000
per a posar en marxa aquest centre
comarcal. Amb aquest pamoli es tractarà
de recollir l’aportació que hem de fer des
de la Parròquia d’Artà.
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Setmana Santa i Pasqua
  Un any més ja som a Pasqua. I amb
això de tornar dir que són els dies més
importants de l’any per als cristians,
sembla que ens repetim. Però no. Cada
celebració de la Pasqua (d’any en any,
de setmana en setmana, i ja en duim
tants... ) ens renova. O bé ens hauríem
de deixar renovar, per dins, i potser
fins i tot, per fora. I és que, quan algú
renova la seva vida, fins i tot en
l’aspecte se li nota.
  El camí de renovació el feim de la mà
de Jesús. Amb ell, farem l’entrada a
Jerusalem. Veurem com renta els peus
als seus deixebles. Rebrem d’ell el
memorial de la seva mort. Amb Pere el
seguirem de lluny en la seva passió.
Adorarem l’arbre de la creu, on morí el
salvador del món. I en la nit més santa,
amb Jesús, reviurem el pas del mar
Roig del baptisme, guiats per ell
mateix, la “columna lluminosa” que
ens va al davant. Amb Jesucrist serem
sepultats (ell al sepulcre, nosaltres en
l’aigua), amb ell, el ressuscitat d’entre
els morts, emprendrem una nova vida.
  Al mig de tot, una nit. La més bella
de tot l’any. La nit de Pasqua. Aquella
nit en què més es manifesta l’amor de
Déu per tots els homes i dones. La nit,
realment benaurada, “que allunya el
pecat, renta les culpes, fa innocents els
caiguts, torna l’alegria als entristits,
dissipa els odis, restableix la concòrdia,
converteix les nacions”. La nit que
uneix el cel i la terra. La nit en què
“l’home retroba Deu”.
  Enguany més que mai. El 2.000. Any
jubilar. Any en què, nosaltres, els fills
de la Pasqua, hem de reviure la joia de
la conversió i de la reconciliació. Any
en què l’home té l’oportunitat de
retrobar els seus germans i germanes,
de retrobar la creació, de retrobar Déu.

Excursió al Puig de Maria
 Diumenge dia 2 d’abril, erem una seixentena els que
vàrem passar un dia de convivència en el Puig de Maria
de Pollença. Nins, pares i catequistes vàrem pujar junts
els 330 metres del puig. En arribar dalt, un no sap si es
queda més sorprès del pasiatge que es contempla o del
conjunt arquitectònic del santuari del Puig: la capella, el
menjador, les cel.les, la torre, els jardins i terrasses
formen un conjunt que convida a assaborir la pau que es
respira en els santuaris. El matí vàrem jugar i el capvespre
vàrem celebrar l’Eucaristia. Tot plegat, una jornada
agradosa i de profit, aprop de la imatge bella i antiga de
la Mare de Déu del Puig de Pollença.
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Diumenge de Rams
  Sentirem el crit dels
infants. L’Hosanna
ens farà pensar en
Pasqua abans d’hora.
Però els textos de la
missa d’avui ens fan
tocar de peus a terra.
Podem rellegir el text de la passió, enguany
el de l’evangeli de Marc (capítol 14, 1 al 15,
47). Veurem com Jesús va viure la realitat
amb tota la seva cruesa, tal i com a nosaltres
ens toca de viure-la quan en la nostra vida
humana ens enfonsam de debò en el sofriment
i en el fracàs. Però creiem, confiam.
L’Hosanna ens anuncia la Pasqua.

Dilluns, Dimarts i Dimecres sants
  Cerquem moments de silenci. Cerquem
espais per trobar-nos amb nosaltres mateixos.
I veure com la nostra pròpia misèria es
reflecteix en la fogositat i en la feblesa de
Pere, i també en la traïció de Judes. Però el
nostre desig més profund s’emmiralla en la
gratuïtat de la unció de Maria de Betània.
Són tres actituds davant Jesús, i les llegirem
a l’evangeli de les misses d’aquests dies.
Només l’última d’aquestes actituds, la de
Maria de Betània, ens allibera i ens salva.

Dijous Sant
  El vespre convida
a la intimitat entre
amics, entre
germans. A seure al
voltant de la taula
per dir-nos “a
reveure” Els
apòstols estaven al
voltant de la taula. Nosaltres avui estam al
voltant de l’altar. A punt per menjar la carn
del nostre alliberament. Carn de pecat. Carn
crucificada. Carn viva per l’Esperit del
Ressuscitat. Com els apòstols, combregam
amb les nostres misèries; però com ells,
anunciam als quatre vents la joia del nostre
rescat.

 Divendres Sant
  “Estimau-vos com jo
us he estimat”. Ho hem
sentit fa poques hores,
després que ens rentàs
els peus, al voltant de
la taula de Pasqua.
Ara, miram la Creu.
Sense pressa. Ja ens
ho diu Joan quan narra la mort de Jesús:
“Miraran aquell que han traspassat”. El miram,
i ens sentim mirats. Adoram la creu en silenci.
En el mal, a través del mal, responem amb
coratge a l’Amor. “Estimau-vos”. I el nostre
dolor, com la Creu mateixa, ens transformarà.
Només l’amor és més fort que la mort.

Dissabte Sant
  Avui no hi ha cap celebració eucarística. Ens
podem reunir per pregar junts amb els salms,
per a escoltar la Paraula. Ens anirà bé trobar
espais per vetlar davora el sepulcre i meditar
en silenci. Com els apòstols i deixebles, al
costat de Maria, la Mare. Dejunam perquè
l’Espòs no hi és. El seu Cos reposa al sepulcre.
Sota terra, en el mes profund de les nostres
ànimes, s’ha encès una llavor de foc.

La Pasqua
  Foc, Vetla.
S’il.lumina el misteri
de la nostra nit.
Cantam al.leluia.
Alabam Déu. I totes
les nits es transformen
en Pasqua. I totes les
ferides, en cicatrius
resplandents. L’home nou dóna la mà a l’home
vell. La Mare de Déu eixuga les llàgrimes
d’Eva. Al voltant de la roca mortal, del
sepulcre, floreix el jardí de la nova creació.
Som fets homes i dones nous, oberts a l’alè de
l’Esperit que ens fa clamar: Pare!, perquè ens
engendra a la vida del Fill.
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VOLEI

Escola de volei
El dissabte dia 8 d’abril es

celebrà a Capdepera una diada
multiesportiva amb motiu dels 700
anys de la fundació del poble. En
l’apartat de voleibol, el C.V. Artà hi
participà amb 3 equips de la categoria
aleví, un dels quals, l’Artà A, guanyà
tots els seus encontres.

Aquest dissabte dia 15 d’abril
es disputarà a Artà la darrera diada de
volei,  just abans de començar les fases
finals.

CADET FEMENÍ
01-04-00
Pedro Póveda 1
C.V. Artà 3
C.V. Artà: Mª Francisca, Maria, Bel,
Clara, Marta, Neus i Núria.

Victòria molt important de
l’equip artanenc, ja que jugaven contra
el segon classificat d’aquesta segona
fase. L’equip del Pedro Póveda sols
havia perdut un partit, el que jugà a
Artà. El primer set el guanyà l’equip
artanenc, aprofitant-se del fort sol que
enlluernava l’equip contrari i de la
major eficàcia en el servei. En el segon
set el perjudicat pel sol fou l’equip
d’Artà, que tenia moltes dificultats per
construir jugades i no es trobava
còmode en el camp. Així, el marcador
reflectia un empat a un set. El tercer set
fou el més igualat, amb intercanvis
constants en el marcador i sense que
cap equip imposàs el seu joc. Al final
del set l’equip local s’escapà i semblava
que guanyarien el set, ja que el
marcador marcava un 24 a 19, però les
nostres reaccionaren i, amb un
excel.lent servei i acabant les jugades
de forma contundent, capgiraren un
set que s’havia posat molt costa amunt,
guanyant-lo 24 a 26. Al quart set

tenien la moral molt alta i arrodoniren
un partit que, com hem dit abans, era
molt important.

08-04-00
C.V.Artà 3
A.D. Inca 0
C.V. Artà: Bel, Clara, Marta, Maria,
Neus, Mª Francisca i Mercè

Un altre excel.lent partit de
l’equip cadet que en aquest final de
temporada està exhibint un gran joc i,
si durant la fase regular de la lliga
havia tengut molts problemes amb el
seu joc, ara es mostra molt sólid en
tots els aspectes. Com en anteriors
partits, la base és l’excel.lent servei,
que els dóna molts punts directes i
complica molt la construcció de
jugades per part de l’equip contrari.
Això els possibilita dur el ritme del
partit i dificulta molt el joc contrari.
La defensa és un altre aspecte que
funcionà a la perfecció, amb jugades
espectaculars aixecant pilotes molt
complicades que baixaven la moral a
l’equip inquer, al mateix temps que
augmentava la seva. El remat, tal com
hem comentat en els darrers partits
també comença a funcionar i ja es
pogueren veure remats potents i ben
dirigits, que culminaven tot el joc de
conjunt. Sols en el segon set tengueren
qualque dificultat però que saberen
resoldre sense massa complicacions.

CADET MASCULÍ
01-04-00
Sant Josep B 0
C.V. Artà 3
C.V. Artà: X. Rigo, Ll. Canet, J. T.
Carrió, I. Bernad, E. Serrat, P, Cabrer,
X, Ginard i T. Massanet.

Victòria còmoda contra un
equip bastant jove que sols donà
qualque problema al segon set, a causa
de la relaxació dels d’Artà.

L’entrenador artanenc aprofità per
donar minuts als jugadors benjamins
de l’equip, i així, Xerafí i Toni jugaren
tot l’encontre i no decepcionaren,
realitzant un bon partit, igual que la
resta de l’equip.

08-04-00
Sant Josep A 3
C.V. Artà 0
C.V. Artà: P. Sureda, Ll. Canet, X.
Rigo, J. T. Carrió, I. Bernad, E. Serrat,
P, Cabrer, X, Ginard.

Partit contra l’altre equip del
Sant Josep, el primer classificat, i la
veritat és que no donà cap opció als
artanencs que veren com una vegada i
una altra eren superats en tots els
aspectes del joc. Respecte al partit de
la primera volta, el que jugaren a Artà
els dos conjunts, els d’Artà milloraren
bastant en la recepció i això els permeté
construir més jugades d’atac i no perdre
tan fàcilment els punts. En defensa
tengueren bastants problemes per
aturar el desplegament ofensiu del Sant
Josep, que superava tant la defensa de
primera com de segona línia.

SÈNIOR FEMENÍ
08-04-00
Manacor A 3
C.V. Artà 0
C.V. Artà: Mª. A. Cladera, M. Jaume,
A. Gelabert, M. Gelabert, Y. Cabrer,
Almudena i A. Obrador.

Començà el passat dissabte el
“Torneig de Primavera” on l’equip
artanenc ha quedat enquadrat en el
tercer grup, juntament amb els equips
del Manacor A, Cide i Inca. Tot i fer
dos mesos que l’equip d’Artà no jugava
cap partit jugà a un alt nivell contra el
segon classificat de la segona divisió
femenina (recordem que l’equip
artanenc juga a tercera divisió). El
primer set fou el més igualat i ràpidament
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les nostres se n’adonaren que la diferència
no era tan gran si es jugava concentrats i
sense perdre les posicions dins del camp.
Dos aspectes fonamentals eren la recepció
i el bloqueig i funcionaren a un alt nivell.
En recepció pràcticament no es tengueren
errades, cosa que permetia construir
jugades d’atac, i en el bloqueig estigueren
bastant encertats, sobretot en el primer i
el segon set, on es tocaren moltes pilotes
que pogueren ser continuades per la
segona línia. En atac, el punt més feble
artanenc, tampoc es tengueren errades i,
si bé no s’aconseguien molts punts
directes, complicava la construcció de
l’atac manacorí. El tercer set fou el que es
perdé amb més claretat ja que no pogueren
mantenir el nivell dels dos anteriors.

SÈNIOR MASCULÍ
C.V. Manacor 3
C.V. Artà 0
C.V. Artà: T. Puigròs, P. Cabrer, P.
Jaume, P. Piris, J. Miró i J. Ll. Palmer.

També començà el “Torneig de
Primavera” per a l’equip masculí que ha
quedat enquadrat en un grup amb els
equips del Sant Josep, Rafal Vell i
Manacor.

L’equip del Manacor era una
barreja de jugadors de segona i primera
divisió i per tant el nivell era molt superior
al dels artanencs. En el remat va estar la
gran diferència, ja que ni el bloqueig ni la
defensa de segona línia podien fer res per
aturar-los. En recepció també tengueren
molts problemes, igual que al llarg de
tota la temporada. És un aspecte que no
ha funcionat tal com s’esperava i això
condiciona molt la resta del joc de l’equip,
ja que no poden contruir jugades amb
comoditat i molts cops s’ha de limitar a
passar pilotes que no desaprofita l’equip
rival.

NATACIÓ
Es disputà el passat dia 1

d’abril la 6a i darrera jornada
de la lliga aleví, benjamí i
iniciació a les piscines
municipals de “Son Moix”. Els
resultats més destacats foren el
tercer lloc d’Albert Garcia (90)
en una de les sèries de 100 m.
estils, amb un temps de 1’44”23
i el tercer lloc de Mª Angels
Ribot (92), també en una altra
de les sèries de 100 m. estils,
amb un temps de 2’02”98.

La resta de resultats foren:
· 100 estils masculí: Marc Bisbal
(89), 1’41”32; Guillem Roser
(90), 1’45”04; Toni Ginard (90),
2’12”45; Miquel Pastor (91),
2’00”24 i Joan Cruz (91),
2’08”92.
· 100 estils femení: Mª
Montserrat Artigues (91),
2’10”51 i Francisca Tous (92),
2’12”78.

· 200 estils masculí: Rafel Nadal
(88): 3’48”92.

Aquest cap de setmana,
dissabte dia 15 i diumenge dia
16, es celebra a la piscina de “La
Salle” el trofeu “Open La Salle”,
per categories iniciació i
benjamí. Per tal de poder
participar-hi s’han d’haver
aconseguit unes marques
mínimes. Els nedadors del Club
Aigua Esport que han aconseguit
aquestes mínimes són Mª Angels
Ribot en 50 papallona, 50
esquena i 50 lliures; Xisca Tous
en 50 papallona i 50 lliures;
Miquel Pastor en 50 esquena i
50 lliures; Joan Cruz en 50
lliures; Albert Garcia en 50
esquena i 50 lliures; Guillem
Roser en 50 esquena i 50 lliures
i Marc Bisbal en 100 lliures i
100 estils.

Cadets masculí de volei
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SERVEI CAMIÓ-GRUA (30 mts)
SERVEI CAMIÓ-GRUA (16 mts)
SERVEI GRUA AMB  CABLE
CONTENIDORS SERVITS
AMB GRUA (1 m3)
SERVEI CULLERA (500 i 300 L.)
CAMIÓ+REMOLC (18 PALETS)
SERVEI CANASTRA (2 PERSONES)
CUBILOTS PROPIS (450 i 250 L.)

TEL. 971 83 58 74 – MÒBIL 608 435 830
C/ Joan Alcover, 1 2n Artà (Balears)

Venc Citroën 2 cv.
color groc, lletres AN

Té passada la revisió ITV i
es troba en molt bon estat
Preu: 250.000 pessetes.

Interessats cridar al telèfons:
971 832 073 // 629 139 127/76

Restaurant Es Coll d'Os
C/ Hernàn Cortés (cantonada l'Esperança)

Telèfon 971564855
Cala Rajada

Restaurant acollidor
amb especialitats mallorquines

Cap de setmana: peix fresc
dimecres tancat

ES VENEN DOS PISOS A ESTRENAR A ARTÀ
primer i segon, al carrer 31 de Març, 43.

Distribució dels pisos: Extensió 140 mts.2
2 dormitoris dobles i un amb suit.
2 banys complets i un amb suit i banyera
hidromassatge.
1 sala menjador i terrassa amb vista a montanya.
Informes: Tels. 606 938 219 /  971 736 865.
Tel. contacte a Artà: 971 836 288.
També està en venda o arrendament el local comercial de la
planta-carrer, extensió 140 mts més un pati exterior de 60
mts.

Preus a convenir personalment.

Moviment de Població
Mes de Març

NAIXEMENTS:

25-01-00 Estrella Teresa Serrano Dols, filla de Lorenzo i
de María Carmen.
24-02-00 Shayan Mari Alemany Monke, filla de Miguel
Ángel i de Karin Marlies.
06-03-00 Antònia Massanet Piris, filla de Julián i de
Margarita.
10-03-00 Jordi Ginard Jaume, fill de Antonio i de Maria
Teresa.
16-03-00 Pere Joan Colom Vaquer, fill de Jerónimo i de
María.
23-03-00 Margarita Torres Terrasa, filla de Jaime i de
Bárbara.

MATRIMONIS:

18-03-00 Miquel Daniel Capó amb Catalina Mislata
Torres.

DEFUNCIONS:

06-03-00 Eugenia García Fernández. 67 anys. c/. Penya
Roja, 6.
22-03-00 Guillermo Garau Cursach. 77 anys. Camí de
Carrossa.

Cadet femení
Llucmajor  69
Apa Institut Artà  29
Partit disputat el diumenge dia 2 de
març al poliesportiu de Llucmajor.
Primer partit del playoff. Una
primera part bastant bona per part
de les nostres representants va fer
que els dos equips es tractessin de
tu a tu. Però en els primers minuts
de la segona part l’equip artanenc
no va sortir centrat en el partit,
cosa que varen aprofitar a la
perfecció les jugadores locals que
en ràpids contraatacs varen rompre
el partit. La falta d’encert sota la
cistella i el gran nombre de pilotes
perdudes varen destrossar la ja
fluixa moral de les nostres
jugadores.
Apa Institut Artà  54
Llucmajor 65
Segon partit del playoff jugat el
diumenge dia 9 d’abril en el
poliesportiu de na Caragol. Vist el
resultat del primer partit, la sorpresa
no es podia esperar. Al partit tan
sols hi varen assistir cinc jugadores
de l’equip local, que varen lluitar
de valent durant tot el partit. A la
primera part el partit va transcórrer

Bàsquet
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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.

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

ens proporcionava ràpids
contraatacs, el marcador va canviar
i ens va permetre guanyar el partit
per 9 punts de diferència.

Sant Salvador 60 (27-33)
Hiper Manacor 43 (14-29)

El partit que vàrem perdre dins
Manacor va fer molt de mal al
nostre equip i les nostres jugadores
tenien una agulla clavada que
s’havien de treure. Aquest seria el
resum del partit. Tota aquesta ràbia
es va anar acumulant, però a l’hora
de començar el partit es va convertir
en una molt bona motivació i ganes
d’agradar i sobretot guanyar el
partit. El nostre equip va fer un bon
bàsquet, molt seriós en defensa i
fàcil en atac, assegurant el rebot
defensiu i amb alts percentatges
amb el tir exterior i sobretot amb

els tirs lliures. Vàrem saber
respondre a les constants mostres
d’agressivitat amb un treball seriós
i amb una victòria que pot ésser
decisiva a l’hora d’ésser el primer
classificat d’aquesta lligueta pel
descens. De moment cal assaborir
la victòria i la primera posició
d’aquesta lligueta.

amb diferències mínimes per part
de l’equip visitant. A la segona
part, veient els resultats de l’equip
artanenc durant tota aquesta lliga
i essent tan sols cinc jugadores
s’esperava el pitjor, cosa que no
va ser així. L’equip artanenc va
sortir molt centrat i amb una
discreta defensa zonal va
aconseguir posar nervioses les
jugadores del Llucma-jor que no
veien clar cap opció de tir còmode
en els atacs estàtics. Les nostres
representants no varen perdre
pilotes fàcils, a sota de la cistella
es va treballar de valent i, amb
totes aquestes opcions ben
apreses, es va aconseguir un mínim
avantatge a favor de l’equip local
que fins a falta de tres minuts per
a l’acabament del partit va tenir
opcions de guanyar-lo. En els
darrers tres minuts l’encert des de
la línia de 6.25 per part de l’equip
visitant i el cansament i les
personals en contra de l’equip
artanenc va fer impossible que
s’aconseguís aquesta victòria.

Júnior femení
Hispània 29 (17-12)
Sant Salvador 38 (16-22)
El nostre equip notà la manca de
competició durant dues jornades,
ja que el partit que havia de jugar
contra el Pollença no es va disputar
per falta de jugadores de l’equip
de Pollença. Per aquest motiu el
nostre equip va resultar guanyador
amb un resultat de 0-2.
Aquest factor va jugar molt en
contra del nostre equip ja que
vàrem sortir molt despistades i
amb molt poca motivació. El
resultat al final de la primera part
ho diu tot, 16-17 a favor de l’equip
local. A la segona part es va notar
una mica de millora i, simplement
pitjant una mica en defensa i
assegurant el rebot defensiu que

Cadet femení.
Patrocinat per l’Apa Institut Artà.

Dretes, d’esquerra a dreta: Nina Piris, Catalina Hernández, Raquel Bover, Maria
Mascaró, Margalida Amer, Rafel Carrió (entrenador). Acotades: Maria Pastor,
Glòria Llodrà, Lorena Llodrà, Margalida Quetgles, IsabelPastor. Faltava: Margalida
Nicolau.

E-mail:
bellpuig@servibal.es

Pàgina web:
www.servibal.es/~bellpuig

Contestador
971 835 033

 automàtic
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AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DE
LLEVANT, S. A..

C/. Camp Roig, 1 (Polígon Industrial de Capdepera)
Tel. 971 81 80 13 – Mòbil: 629 68 15 00 – Fax: 971 56 45 16

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
Ciments, Coles, Termoarcilla, Marès, Teules, Bovedilles, Escalons de fang, Fioles, etc.

EXPOSICIÓ DE RAJOLES: PAVIMENTS, REVESTIMENTS, ETC.
Millors marques nacionals: Porcelanatto, Diago, Azulev, Halcón, Incea, Creativa, etc.

BALAUSTRADES, GELOSIES I PEDRES NATURALS.
(Imitació de marès i fang)

FERRETERIA
Maquinària construcció, fosses sèptiques, productes químics, teles i tubs de pvc. canals...

SERVEI PROPI DE TRANSPORT

Columbofília

Classificacions de les diverses
proves de volocitat disputades
durant el mes de març i el dia 1
d’abril.

ORIOLA 1
18-03-00

Nom:
Escanellas-Pàez,
Xavier Conesa,
Guillem Vives,
Guillem Vives,
Xavier Conesa,
Joan Ferriol,
Guillem Vives,
Joan Ferriol,
Joan Ferriol,
Guillem Vives,
Terrassa Canet,
Llorenç Mestre,
Terrassa Canet,
Terrassa Canet,
Llorenç Mestre,
Ginard-Ginard,
Terrassa Canet,
Arturo Nicolau,
Xavier Conesa,
Ginard-Ginard,
Tomeu Ginard,

Tomeu Ginard,
Joan Llabrés,
Llorenç Mestre,
Llorenç Mestre,
Ginard-Ginard,
Tomeu Ginard,
Jaume Ferriol,
Jaume Ferriol,

Temps:
15.33
15.34
15.34
15.34
15.36
15.44
15.43
15.47
15.48
15.48
15.51
15.58
15.58
16.02
16.05
16.05
16.05
16.05
16.08
16.12
16.18

16.20
16.22
16.24
16.46
16.58
17.03
19.27
19.28

EIVISSA 6
18-03-00

Nom:
Jaume Ferriol,
Guillem Vives,
Llorenç Mestre
Guillem Vives,
Llorenç Mestre,
Joan Ferriol,
Xavier Conesa,
Ginard-Ginard,
Ginard-Ginard,
Joan Llabrés,
Tomeu Ginard,
Escanellas Pàez,
Escanellas Pàez,
Joan Ferriol,
Xavier Conesa,
Terrassa Canet,
Terrassa Canet,

Temps:
11.32
11.38
11.39
11.39
11.41
11.43
11.42
11.43
11.43
11.43
11.43
11.44
11.49
11.51
11.51
11.57
12.01

CALPE 3
25-03-00

Nom:
Escanellas Pàez,
Jaume Ferriol,
Terrassa-Canet,
Xavier Conesa,
Terrassa-Canet,
Joan Ferriol,
Tomeu Ginard,
Llorenç Mestre,
Terrassa-Canet,
Ginard-Ginard,
Llorenç Mestre,
Escanellas Pàez,
Guillem Vives,
Joan Llabrés,
Xavier Conesa,
Llorenç Mestre,
Ginard-Ginard,
Ginard-Ginard,
Tomeu Ginard,
Joan Llabrés,
Escanellas Pàez

Temps:
13.32
13.29
13.34
13.43
13.44
13.47
13.45
13.52
13.52
13.55
14.01
14.02
14.07
14.11
14.12
14.12
14.14
14.23
14.32
15.02
16.00
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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

NOU SERVEI EN PERSIANES VENECIANES
GRADULUX

esports
EIVISSA 7
25-03-00

Nom:
Escanellas Pàez,
Terrassa-Canet,
Guillem Vives,
Terrassa-Canet,
Jaume Ferriol,
Ginard-Ginard,
Joan Ferriol,
Joan Ferriol,
Ginard-Ginard,
Guillem Vives,
Llorenç Mestre,
Joan Llabrés,
Escanellas Pàez,
Tomeu Ginard,
Joan Escanellas,
M. À. Infante,
Xavier Conesa,

Temps:
11.58
11.59
11.58
12.00
11.55
12.02
12.04
12.04
12.02
12.01
12.03
12.03
12.05
12.05
12.09
12.18
12.27

ORIOLA 2
01-04-00

Nom:
Xavier Conesa,
Biel Ferrer,
Joan Ferriol,
Xavier Conesa,
Joan Ferriol,
Terrassa-Canet,
Guillem Vives,
Guillem Vives,
Llorenç Mestre,
Terrassa-Canet,
Terrassa-Canet,
Guillem Vives,
Joan Ferriol,
Joan Ferriol,
Ginard-Ginard,
Jaume Ferriol,
Xavier Conesa,
Arturo Nicolau,
Guillem Vives,
Joan Llabrés,
Llorenç Mestre,

Temps:
15.36
15.48
15.56
15.56
16.10
16.41
16.41
17.02
17.38
17.39
17.45
18.04
18.17
18.27
18.27
18.25
18.35
18.35
18.49
19.42
20.35

BAZA 1
01-04-00

Nom:
Tomeu Ginard,
Joan Ferriol,
Xavier Conesa,
Xavier Conesa,
Guillem Vives,
Tomeu Ginard,
Guillem Vives,
Escanellas Pàez,
Escanellas Pàez,
Ginard-Ginard,

Temps:
17.19
17.37
17.37
17.53
17.53
18.55
22.00
23.00
23.30
23.55

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.
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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.
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Comentari hípic
Les classificatòries al Gran
Premi del Criador 2000 per a
cavalls de quatre anys han estat
sense cap dubte s’al.licient més
important a les darreres jornades
hípiques celebrades tant a
Manacor com a Son Pardo. Dels
cavalls locals cap ha aconseguit
passar a les dues semifinals a
disputar a Son Pardo però sí
obtengueren una col.locació a
les carreres classificatòries.
Dandreus M. propietat de Joan
Suñer que fou quart a a Manacor.
Distret, de la quadra Es Pou
d’Es Rafal, que va lograr la
segona posició a Son Pardo. Dit
Star’s, propietat de A. Tous, que
aconseguí un quart lloc i Dandy
d’Abril GS, propietat de la
quadra Blaugrana, que sumà una
tercera posició a Son Pardo. Per
altra banda també‚ es
classificaren a les seves
respectives carreres l’egua
propietat de Sebastiá Esteva,
Complice de Nuit, que fou
tercera a Manacor. De la quadra

Es Pou d’Es Rafal, Casanova va
sumar un punt més al seu casiller
particular. De la quadra Sa
Corbaia, Diane Of Alpes va
lograr una tercera posició, Canny
Star’s sumà un quart lloc i el
poltre Edil VX, va rebaixar una
altra vegada més el seu registre
i fou quart a 1.23.6, i l’únic que
aconseguí la victòria va ser
Diesolo, propietat dels germans

Fuster,que va guanyar la seva
respectiva carrera a Manacor.
Per a finalitzar només ens
cal anunciar que el proper
diumenge a Son Pardo es
celebrará la «Diada del Ram»
que contará amb una
programació a més d’extensa,
amb carreres de caire estel.lar
per a poltres, cavalls nacionals i
internacionals.
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RANQUING corresponent al mes de MARÇ-ABRIL

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 08 09

Alcatraz TR 1.19.7 37

Arisol 1.21.2 8

Bambi Loyal 1.18.6 29

Basinguer BG 1.22.3 2

Beauty Woman 1.20.6 3

Canny Star's 1.21.4 8 4rt 1

Casanova 1.21.5 2 4rt 1

Complice de Nuit 1.24.1 14 3er 2

Crion d'Ovillars 1.24.4 1

Dadiva CL 1

Dandreus M 1.20.2 25 2on 3

Dandy d'Abril GS 1.21.3 14 3er 2

Daulia 1.25.2 6

Daurat Llar 1.22.5 13

De Na Meravella 1.23.2 16

Diane Of Alpes 1.23.2 5 3er 2

Didac 1.20.5 21

Diesolo 1.23.4 13 1er 4

Distret 1.20.3 8 2on 3

Dit Star's 1.24.0 5 4rt 1

E.Cristina 1.26.2 11

Edil VX 1.23.6 6 4rt 1

Emilio Speed 1.24.5 9

Espera Prim 1.26.0 9

Estar de Nuit 1.25.2 2

Siver 1.19.3 1

Ulises 1.23.1 4

Varisol Lui 1.21.5 4

Vengal GS 1.21.9 4
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I Regional
Escolar 1 – Artà 1
Gol: Piñeiro
Alineació: Martí, Mouzo, Tous,
Mascaró, Dalmau, Ramon (Palou),
Raul (Cursach), Kike (Ferrera),
Jordi, Ginard, Piñeiro

Artà 2 – Sta. Eugènia 0
Gols: Nieto, Dalmau
A: Amer, Ginard, Tous, Mascaró,
Nieto (Danús), Ramon (Raul),
Dalmau, Kike, Jordi, Piñeiro,
Ferrera (Cursach)
Partit fad i avorrit va ser el que
oferiren en el derby comarcal
l’Escolar i l’Artà, passant la majoria
dels 90 minuts en el centre del
camp amb molt poques idees en els
dos contrincants i quedant decidit
el resultat en el primer temps on
l’Artà es va avançar en convertir
un clar penal per mans d’un defensor
local, arribant l’empat en el darrer
minut. La segona part va sobrar ja
que cap dels dos equips es va acostar
a la porteria adversària sense gens
ni mica de perill, essent el resultat
final sobradament just.
Contra el Santa Eugènia, victòria
pels locals que foren qui més la
cercaren ja que els forans es
limitaren a defensar la seva àrea
amb molt poques idees d’acosta-
ment a la porteria d’Amer amb la
qual cosa a l’únic que podien aspirar
era a mantenir la seva meta a zero,
cosa que feren fins el minut 10 de la
segona part, moment en el que
Nieto, després d’una jugada ben
trenada, feia el primer gol que obria
el camí pel triomf i que es va
consolidar amb el segon gol a la
sortida d’una falta, amb molta
picardia per part de Dalmau. Per
tant, victòria justa per a l’Artà.

Juvenils
Artà 3 – Cide B 4
Gols: Tous, Grillo, Ferrer
A: Pedro, Canet, Troya, Cabrer
(Xavi), Tous, Ginard, Grillo,
Ferrer, Femenias, Vives, Palou
(Gomila)
Primer partit de la Copa President
pels juvenils que no han partit amb
bon peu ja que foren superats i
derrotats pel Cide que va arribar a
tenir un clar 1-4 a favor. Els locals,
en tenir el marcador tan desfavo-
rable va ser quan despertaren de la
sesta en la que havien caigut i
tengueren els millors moments del
partit en que acurçaren diferències
i inclús haguessin pogut empatar,
que en certa manera mereixien pels
10-15 minuts finals de partit, però
pel que havien fet abans de l’1-4
també era més o manco just. Però
els partits són de 90 minuts i és en
tots ells que s’ha d’estar ficat en el
partit.

Cadets
Artà 14 – Montuïri 1
Gols: Gayà (4), Gil (2), Mikel (2),
Bernat, Cruz, Alex, Pere Joan, Joan
Andreu, Reyes
A: Xavi, Gamaza, Bernat, Cruz,
Guillem (Sureda), Gil (Gayà), Alex,
Pere Joan, Joan Andreu, Mikel,
Reyes

Cardassar 0 – Artà 6
Gols: Gil (3), Joan Andreu, Pere
Joan, Reyes
A: Xavi, Gamaza, Cruz, Guillem,
Gil, Bernat, Alex, Pere Joan, Joan
Andreu, Mikel (Juanma), Reyes
Dues clares i contundents victòries
pels cadets en aquests dos darrers
partits i que gairebé els asseguren
la quarta plaça de la classificació.
En els dos casos la superioritat va
ser manifesta com bé diu el resultat,
més contra el Montuïri  que si en la
primera part haguessin materialitzat
la quantitat d’ocasions de que

disposaren, com feren a la segona,
el resultat, tot i ser ample, hagués
estat de vertader escàndol. A Sant
Llorenç tampoc no tengueren
massa oposició per part local per
aconseguir el triomf ja que Xavi va
tenir una tarda molt tranquil.la,
essent gairebé un espectador
privilegiat del partit.

Infantils
Petra 0 – Artà 3
Gols: Gil, Gayà, Nieto
A: Vives, Esteva, Cruz, Sureda,
Alfredo, Gil, Gayà, Terrassa,
Endika, Jordi, Nieto

Artà 1 – Rtvo. Mallorca 4
Gol: Gayà
A: Cantó (Vives), Esteva, Cruz,
Sureda, Alfredo, Gil, Gayà,
Terrassa, Endika (Pons), Jordi
(Ramon), Nieto
Una de freda i una de calenta pels
infantils en els dos primers partits
de la Copa President. A Petra es va
anar amb respecte, ja que en la lliga
els artanencs havien encaixat una
severa derrota, però en aquesta
visita les coses les anaren millor.
Varen estar molt encertats, con-
trol.lant el partit des del principi
per treure un merescut triomf. En
l’altre partit es va veure l’altra cara
de la moneda malgrat que els locals
fossin els primers en obrir el
marcador però molt aviat el
Mallorca empatava i a partir d’aquí
es va fer amb el mando del partit
que dominà i control.là bastant bé,
no donant opció als de Jeroni a que
s’acostassin amb perill a la seva
porteria i ells ho feien marcant tres
gols més que els donarien un clar i
merescut triomf.

Infantils F-7
Artà 4 – At. Calvià 4
Gols: Rocha (3), Acuñas
A: Pere Miquel, Fuentes, Díaz,
Rocha, Massanet, Genovard,
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Acuñas. Carrió, Gaspar

Artà 1 – Murense 7
Gol: Rocha
A: Pere Miquel, Díaz, Genovard,
Acuñas, Massanet, Fuentes, Rocha.
Gaspar, Carrió
Segueixen desconcertants els
infantils de futbol-7, ja que contra
el Calvià feren més o manco un bon
partit, però en els darrers minuts i
quan semblava que podien guanyar
amb un 4-2 a favor, tengueren uns
moments de badades en els quals
reberen 2 gols per acabar empatant
i contra el Murense va ser a la
segona part on caigueren ja que la
primera va estar igualada arribant-
se al descans amb 1-2 però a la
segona, com deim, va ser fatal i
encaixaren una clara derrota.

Alevins
Artà 0 – Rtvo. Arenal 0
A: Manolo (Pere Vicens), Obrador,
Coll, Terrassa, Font, Jose (Serra),
Pau, Grillo, Carrió (Bernad), Gines,
Serralta

San Francisco 1 – Artà 1
Gol: Gines
A: Manolo (P. Vicens), Obrador
(Bernad), Pau, Terrassa, Font, Jose
(Carrió), Coll, Grillo, Nadal (Serra),
Gines, Serralta
Mateix resultat en els dos partits,
que ens semblen justos, ja que en
els dos el joc ha estat bastant igualat
entre els contendents. Els de Toni
Nadal, acabada la lliga aquests
partits són també de la Copa
President, han jugats massa rela-
xats, com si fos sols per cumplir el
compromís de participació.

Alevins F-7
Sineu 9 – Artà 2
Gols: Antoñito (2)
A: Bryan, Duran, Antoñito, Gil,
Dani, Cattaneo, Gili. Toni Arnau,
Reynés, Bosch

Artà 5 – S’Horta 0
Gols: Felip (2), Sergi, Antoñito,
Carabante
A: Bryan, Gil, Sergi, Gili, Toni
Arnau, Duran, Antoñito. Reynés,
Carabante, Felip, Bosch, Alba
Partits amb signe oposat pels alevins
de futbol a 7 com bé diuen els
resultats d’ambdós. A Sineu
realitzaren una primera part molt
bona i malgrat acabar 2-1 en contra
pitjaren els locals mereixent un
millor resultat, però a la segona
part i a arrel de rebre el tercer gol
s’enfonsaren i va ser una desfeta.
En l’altre partit donaren la cara
bona assolint una clara i merescuda
victòria per llevar-los el mal gust
de boca del resultat de vuit dies
abans a Sineu.

Benjamins F-7
Badia 2 – Artà 1
Gol: Sergi
A: Riera, Ginard, Carabante, Sergi,
Ismael, Felip, Nadal. Oca, David,
Alberto, Soler
Una altra derrota contra el Badia,
equip que li té presa la mesura als
deixebles de Jordi. Vist el partit és
increible que els artanencs sortissin
derrotats ja que tengueren la pilota
molt més temps que els locals,
creant multitud d’ocasions clares
de gol, però en no aprofitar-les va
passar el que va passar, de tres o
quatre màxim pels locals, en feren
dos i varen ser aquests els que
s’endugueren la victòria, amb la
natural desil.lusió per als compo-
nents de l’Artà

Benjamins F-8, 1er Any
Manacor 4 – Artà 4
Gols: Rosa (2), Brazo, Torreblanca
A: Reynés, Franco, Dani, Coll,
Rosa, Gil, Brazo, Torreblanca.
Ortega, Jordi, Alzamora, Julio
Resultat bo i dolent pel desenvo-
lupament del partit pels benjamins
de primer any ja que també com els

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.

seus homònims a Son Servera, foren
els que dugueren el pes del partit,
els que el dominaren en la major
part del temps, però erraren massa
de cara a porta i això els va privar
d’aconseguir la victòria que es
mereixien sobradament. En la
tornada a Ses Pesqueres tendran
moltes possibilitats, si guanyen,
d’arribar a la final de la Copa
President de la seva categoria.

Pre-Benjamins
Sallista 4 – Artà 0
A: Ignasi, T. Cursach, Flaquer,
Sergi, X. Cursach, Rosa, Prats,
Alzamora. Jeroni, Carrió, Canta-
llops, Pons

Artà 6 – La Salle 2
Gols: Rosa (3), Prats (2), Sergi
A: Ignasi, Flaquer, T. Cursach,
Sergi, X. Cursach, Rosa, Prats,
Alzamora. Bosch, Jon, Carrió,
Cantallops
Va arribar la primera derrota de la
temporada pels més petits i amb
justícia, potser massa ampla, però
va ser el pitjor partit que han fet.
Possiblement estranyaren un poc
les reduïdes dimensions del terreny
de joc, però aquesta desfeta no els
va baixar la moral ja que en l’altre
partit contra La Salle es referen
amb amplitud, ja que aconseguiren
la victòria amb brillantor i diferèn-
cia, forjada en una primera part
esplèndida que va acabar 5-0 a
favor. El segon temps va ser més
igualat però mai no es veren
agobiats ni presionats pels rivals.
En el número anterior de Bellpuig
vàrem dir que el torneig en el qual
participaven era la Copa President,
quan en realitat és la fase final del
Campionat de Mallorca, amb els
components dels diferents grups.
Valgui la rectificació i demanam
disculpes per la confusió.
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LLISTA DE NOCES - ELECTRODOMÈSTICS - JUGUETERIA

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

En els dies 7, 8 i 9 d’Abril Artà va
rebre una delegació d’Hinojosa del
Valle (Badajoz) en un acte d’ager-
manament entre les dues pobla-
cions. Vengueren un nombre de 50
persones representant la vila
extremenya i estava encapçalada
pel seu batle D. Juan Durán López,
així com tres membres de la Junta
de Extremadura.
Aquest esdeveniment va començar
a gestar-se fa dos anys, en una de
les visites que anualment fan a
Hinojosa del Valle el matrimoni
compost per Antoni Nadal i Amalia
López, ella nadiva del poble
extremeny, els quals regenten i
s’encuiden del manteniment del bar
i instal.lacions del camp de futbol
de Ses Pesqueres a Artà. Iniciaren
converses amb el batle i el president
de l’equip de futbol per organitzar
un viatge a la vila mallorquina en la
qual hi ha un bon nombre de nadius
d’Hinojosa del Valle i descendents
seus que viuen i resideixen aquí.
Els va semblar que podia ser
interessant i agradable per a tots la
visita a Artà, no deixant caure la
proposta en sac romput. Se seguiren
mantenint contactes entre els
ajuntaments i els dos clubs de futbol
per a la fi rebre la delegació
extremenya el passat cap de
setmana.
Arribaren a Artà la nit del divendres,
essent rebuts al bar Ca’n Ramon,
seu del C.E. Artà, per membres de
la directiva, de l’Ajuntament i
residents a Artà oriunds d’Hinojosa.
Com que ja era tard, després de les

Agermanament amb Hinojosa del Valle

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
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El batle d’Artà i el de Hinojosa  junts al brindis del sopar a Can Ramón.

Els dos equips abans de començar el partit
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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

salutacions i benvingudes, tothom
es va retirar a descansar.
El dissabte es va organitzar una
visita al poble d’Artà, acompanyats
per guies de l’Ajuntament. Es va
retre visita a la Casa Consistorial,
Museu, Talaiot de Ses Païsses, Sant
Salvador, Polisportiu i casc urbà.
Complit el recorregut es va donar
temps lliure per a estar amb familiars
i amics fins a la nit en que es va
celebrar en el Bar Restaurant Ca’n
Ramon un sopar de germanor,
presidit pels batles D. Juan Durán i
D. Monserrate Santandreu a la qual
assistiren uns 250 comensals,
quedant bastants sense poder
participar ja que el local no donava
per a més capacitat, amb l’assis-
tència de tots els que es desplaçaren
en el viatge des d’Hinojosa, nadius
d’aquesta localitat que actualment
resideixen a Artà, així com a
Capdepera, Son Servera, pobles
veinats, de Campos i inclús alguns
desplaçats expressament des de
Palma. Va transcórrer la vetlada en
plena cordialitat, podent compartir
unes hores amb familiars i amics
que feia anys que no es veien, inclús
alguns, els més joves, que ni es
coneixien ja que vengueren perso-
nes de totes les edats. La festa es va
perllongar fins a altes hores de la
matinada. El diumenge al matí,
concretament a les 12 h. i sense
temps de descansar i com a cloenda
de l’acte d’amistat entre els dos
pobles es va disputar a Ses
Pesqueres un partit de futbol entre
el C.E. Artà i el C. F. Hinojosa del
Valle, amb gran assistència de
públic. Va haver intercanvi de
plaques entre els capitans dels dos
equips com a recordatori de la data
de tal esdeveniment. Els dos equips
es comportaren amb excel.lent
esportivitat ja que el que menys
importava era el resultat. Es
pretenia compartir unes hores més
tots junts, aunar els llaços d’amistat

que era el fi que se cercava i el que
és segur es que es va aconseguir
amb un excel.lent per a tots els que
participaren en la festa. Per tancar
l’encontre dels dos pobles es va
preparar el que en mallorquí deim
una torrada (barbacoa) per a tots
els presents essent aquesta una
invitació i costejada per l’Ajunta-
ment d’Hinojosa en agraïment al

poble d’Artà pel tracte i compliment
que se’ls havia dispensat durant
aquests curts però aprofitats dos
dies que han convivit entre
nosaltres. Al final es va brindar per
a que segueixen els encontres entre
les dues localitats i refermar
l’amistat entre els dos que s’ha
iniciat en aquest. Gràcies a tots i
per a tots.
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Intercanvi de regals entre els dos capitans dels equips.

D’esquerra a dreta: Juan Duran López, batle de Hinojosa del Valle, segueixen
tres representants de la Diputació de Badajoz. Montserrat Santandreu, batle
d’Artà i el president de la «Casa de Extremadura» a Mallorca. (Moment en què es
jugava el partit de futbol a Ses Pesqueres d’Artà).
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TORNAREM EL DIA 12/V

cloenda

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Solució a la publicada:

Racó

Avui presentam una foto molt
familiar feta a la placeta de Sant
Salvador amb motiu de la visita
d’un cosí dels germans Xina.
No en sabem la data però per les
fesomies dels retratats seria a la
dècada dels anys 1970.
Hem de ressenyar que llevat de
pocs quasi tots pertanyen a la
dita família dels Xines.

Dels retratats els qui eren de
més edat ja no són per aquest
món però sí n’hi ha bastants que
encara hi pasturen i algun ja
passa dels noranta anys.
Segur que molta gent
reconeixerà la major part dels
components de la present
fotografia, però per si de cas no
els coneixeu tots, ara els vos
anomenam.

Els anomenam com sempre d’es-
querra a dreta:
Rafel Cantes, Maria de Sa
Carbo-nera, Tunina Guideta,
Maria Vela, Bel Ruiz, esposa
d’Andreu Guidet, Don Joan
Servera aleshores rector de la
nostra parròquia, Guillem Pons,
el cosí vengut de les Amèriques,

una monja de nom Sor Maria,
Magdalena de Sa Cova,
Magdalena de Ses Coves, Maria
Xina, Colau Xina i Margalida
Xina, tres germans, Maria
Coloma, Maria Guideta, Toni
Xina i Catalina Guideta.
Acotats hi trobam na Maria de
Ses Coves i dos nins de la seva
germana Magdalena.

Es juguen sempre la manya
pel personal conquistar
si els escoltes comprovar
lo que volen els atanya.

Sa Corema

Si la sort les acompanya
ell molt llarga la treurà
més content es posarà
amb papers damunt la taula.
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