
REVISTA QUINZENAL
Nº 643 -  ANY XLII

Artà, 27 abril 2001               (250 pts.//1,50 euros)

Perquè a la reforma de l’estació hi pugui entrar el tren...

Passat Festes

(planes centrals)

Es perfila la
inauguració
del nou teatre

El Govern
compra les
finques de
s’Alquer ia
Vella

Comencen les obres de reforma de l’estació del tren

Caos circulatori al nostre poble

El nou teatre a debat
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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 12 a 12,30 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:
* Arian ne Niesl i Catalina Caldentey,
odontòlogues. C/ Ciutat, 32 1r. e. Tel. 971 835735.
*  J. Llaneras, metge dentista. C/  C. Despuig, 7.
* Guillem Roser, metge estomatòleg.i Antònia
Puigserver, odontòloga,  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 - M. Jaume: 971 836 301-639 524 310.

SERVEIS RELIGIOSOS:
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 '30h, Convent:
19'30 h., Parròquia:20'30 h.
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19'30 h.
Parròquia: 12 h. i 20,30h. i Sant Salvador:18 h.
Ermita: 11 h.
Dies feiners: Centre 20,30 h. de dl a dj, els divendres
a la Residència i Convent 19'30h.. Funerals a les
20,30
Baptismes: 18,30 a la Parròquia.
Acollida-Despatx parroquial: Al Centre Social:
dill. i dij. de 19'30 a 20'30h.

FARMÀCIES:
Pl. Marxando, tel. 971 836524:
C. Despuig, tel. 971 836536:
A partir del 2 d'abril , canvi d'horaris:
De dilluns a divendres, de 9 a 13,30 i de 17 a 20 h.
La de guàrdia de 10 a 13'30 i de 18 a les 21 h.
Dissabtes: de 9 a 13'30 i de 19 a les 21 h.
Diumenges i festius: de 11 a 13 i de 19 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.
   A ca ses monges: dm i dj a les 18 h.
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AGAFAU EL TREN
DES D'INCA o SA POBLA

Aparcau el cotxe i fora problemes!!
HORARIS

INCA-PALMA
DIES FEINERS: 7, 8, 8'40, 9'20 10,
11, 12, 12'40, 13'20, 14, 14'40, 15'20,
16, 17, 18, 19, 20, 20'40, 21'20, 22,
22'40
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS:  hores
punta des de les 7 fins a les 22 i 22'40.

PALMA-INCA
DIES FEINERS: 6, 7, 8, 8'40, 9'20, 10, 11,
12, 12'40, 13'20, 14, 14'40, 15'20, 16,
17, 18, 19, 20, 20'40, 21'20, 22.
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS: hores
punta des de les 6 fins a les 22.

TOTS ELS VIATGES TARDEN 35 MINUTS
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R
T

P
Ú
B
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I
C

SERVEI D’AUTOCARS Horaris d’hivern:
Artà-Palma:       8,05-9,20, 14,50-17,30                                    Festius:   8,05--17,30
Palma-Artà:     13,30--19,30                                                «         19,30
Artà-Manacor:   8,05--14,50--17,30--18,30                                       8,05--17,30
Manacor-Artà:  11,00--14,30--18,30--20,30                                  20,30
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00--18,55--20,55           20,55
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7,45--14,30--17,10--19,15                 17,10
Colònia-Artà:  8,15--17,00    (horari escolar)
Artà-Colònia: 7,50-16,30              "      "

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.

TRANS
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CONSTRUCCIONES
MANUEL POZO S.L.

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

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

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

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

entrevista

El nou teatre, a debat

Sense cap tipus de dubte la
construcció del nou teatre
ha estat un dels temes amb
més polèmica. Primer va ser
perquè pareixia que mai
s’enllestirien les obres i
després perquè la
construcció de l’edifici no
ha estat exempt de
problemes. Cada vegada
pareix més proper el moment
que aquesta construcció
faraònica s’acabi, una gran
obra arquitectònica que serà
més recordada per tots els
problemes que va tenir, que
no pas per l’obra en si
mateixa.
Aquest tema, com és obvi,
ha motivat molts comentaris
a dins el nostre poble, per
això hem decidit de fer una
petita enquesta per saber el
que opina la gent d’aquest
tema.

-Home 58 anys

“Això ha estat un bon doi. No
havia vist mai fer les coses tan
malament. Ja no és només el fet
d’haver construït el teatre tan a
poc a poc, sinó que quan ja el
tenien quasi acabat van i se’n
temen que hi ha problemes amb
les canonades i han d’espenyar
el que ja tenien fet, incrementant
així el cost, ja de per si car, de
la construcció de l’edifici. El

que no entenc és com no varen
saber fer un estudi previ, amb
tant temps que tengueren abans
de construir-lo.”

-Home 19 anys

“La idea de tenir un teatre al
nostre poble em pareix
fantàstica, ja que consider que
és necessari de tenir-ne un. Ara
el que em pareix malament és
tot l’enrenou que ha provocat la
construcció del teatre, aquí crec
que l’Ajuntament s’ha
equivocat, haurien d’haver
pensat de fer millor el projecte
i tenir-ho tot més organitzat,
així ara no tendrien tants de
problemes i el poble no en
parlaria tant.”

-Dona 27 anys

“Encara record la primera
vegada que vaig veure la
maqueta, va ser a Na Batlesa un
dia de la Fira. Jo me’n record
que era petita, després passaren
anys i més anys sense saber si el
costruirien o no i quan a la fi el
comencen a construir comencen
a sorgir diferents problemes a
l’hora de concloure la
construcció. Si fos supesticiosa
crec que pensaria que aquest
teatre està gafat.”

-Dona 17 anys

“El que a mi realment em
preocupa és saber si serà o no
serà cine, perquè hi ha dies que
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C/ Ciutat, 42 - Artà
 Tel/fax : 971 836 690

T N T   MÚSICA
Tenda de
música

entrevista
diuen que sí i d’altres que no.
Per al jovent del poble estaria
molt bé que també fos cine, ja
que per als més joves que no
tenim mitjans per traslladar-
nos d’un poble a l’altre, això
seria fantàstic.
Del tema de la construcció i tota
la problemàtica no hi estic molt
al dia, l’únic que sé és que fan
molt poca via, i fa poc vaig
sentir que no tenien diners per
acabar l’obra, ara el que no sé
és si això darrer és veritat.”

Home 67 anys

“Vivim a un poble petit i no feim
servir un teatre tan complicat i
tan car, em pareix molt bé que
vulguin construir un nou teatre,
ara em sembla que s’han passat
un poc, no feim mester tants de
luxes i innovacions tecnolò-
giques, hagués bastat bé amb

un teatret més senzill, i així
s’haguessin pogut estalviar un
bon grapat de diners i aprofitar-
los per arreglar coses més
necessàries.
En quant al problema de la
construcció em pareix el que a

tothom, un desastre i una altra
tudadissa de diners.”

Dona 29 anys

“Al nostre poble sempre hi ha
hagut una gran tradició amb el
teatre, i era ben necessari que
el poble tengués un bon lloc per
poder gaudir més i millor del
teatre,  per això em pareix molt
bé que l’Ajuntament en cons-
truís un de nou.
 Ara el problema és que l’inici
de la construcció, desenvolupa-
ment i acabament d’obres no
ha estat exempt de polèmica i
crec que és aquí a on radica
realment el problema, ja en el
futur es recordarà més el teatre
d’Artà per tot l’enrenou que
provocà la seva lenta constru-
cció que no pas per tenir un
complet i fantàstic teatre.”

Future lounge 03 Cesaria evora
Säo vicente di longe

Ahora'01



 5
BELLPUIG

27 abril 2001  321

ESTANC CAN CABRER
caça i pesca

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

              FUSTERIA
               SANCHO

   MOBLES DE CUINA I BANY
DOBLE ACRISTALAMENT

HERMÈTIC
   C/. Ciutat, 63      -       07570 - ARTÀ

   Tel. 971 835 583

entrevista

Conveni entre
l’Ajuntament i l’IBAP
per a la formació del
personal

S’imparteixen cursos de català
per millorar el coneixement de
la llengua dins l’administració
municipal
El passat dijous dia 19 el batle
d’Artà, Montserrat Santandreu,
i el conseller d’Interior i
responsable de l’Institut Balear
de l’Administració Pública,
Josep Maria Costa, signaren a
l’Ajuntament un conveni de
col·laboració que permetrà,
d’ara endavant, establir i
executar els plans i les activitats
que fan referència a la política
de formació del personal al
servei de l’administració públi-
ca. Amb els objectius de millorar
el rendiment dels serveis
públics, modernitzar l’adminis-

tració i afavorir la promoció
personal i professional dels
treballadors  i el seu reciclatge,
aquest conveni permetrà la
participació dels treballadors de
l’Ajuntament d’Artà als cursos
del pla de formació que l’IBAP
aprovi anualment prèvia petició

municipal. Els cursos que ja
s’estan impartint enguany són
de llengua catalana en els nivells
B i C i hi assisteix gran part del
personal de la plantilla munici-
pal. La fotografia fou presa
moments després de la signatura
del conveni.

Home 35 anys

“A mi que facin un teatre em
pareix fantàstic, el que no em
pareix gens bé és la manera tan
desastrosa d’executar la cons-
trucció. Crec que un Ajuntament
ha de donar sempre bon exemple
i amb el tema del teatre no n’ha
donat gens.”
El que està ben clar és que tothom
coincideix que la construcció
de l’edifici ha estat mal execu-
tada. Ara el que hem de fer és
esperar la inauguració, que si
Déu vol serà enguany i podrem
comprovar si tanta espera ha
valgut la pena.
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 Clàssics - Novetats - Importació
TEIXITS LLEVANT

(Balín)
   Plaça Barcelona, 2 P M - Tel. 971 457 078

  (Davant l’Estadi Lluís Sitjar. Bus nº 8)
ATENCIÓ ESPECIAL ALS ARTANENCS

BAR RESTAURANT“FERRUTX”
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - COLÒNIA DE SANT PERE

Vos ofereix:
Cuina mallorquina- Berenars i menús del dia

Menjars a la carta i per encàrrec.
OBERT TOT L’ANY

noticiari
Diada de l’Àngel a
Albarca
Unes 150 persones passaren
el dia a l’Arenalet del Verger

El passat diumenge dia 22, dia de
l’Àngel, l’Ajuntament tornà a
organitzar una diada de portes
obertes a Albarca perquè tothom
que volgués hi pogués anar a passar
el dia. Amb la proposta de dinar
tothom plegat a l’Arenalet del
Verger de pa i taleca,  enguany
s’oferiren tres alternatives per
arribar a la finca pública: a peu, a
cavall o en carro i en bicicleta.
Aquesta darrera alternativa no
comptà amb gaire adeptes ja que
les prop de 150 persones que
s’animaren a anar-hi ho feren a bé
a peu o bé a cavall i en carro.
Els excursionistes arribaren a
l’Arenalet per l’anomenat camí den
Mondoi després de deixar els
cotxes al campament dels Soldats,

dins l’Alqueria Vella. Els cava-
llistes empraren l’accés tradicional
de son Puça i sa Vinyassa per arribar
fins a la mar. Tot i que l’oratge era
sa, varen gaudir d’un dia asolellat
en el que no es registraren incidèn-
cies i més de dos s’acabaren les

darreres panades de Pasqua.
A part del batle i alguns regidors
d’Artà, hi feren acte de presència la
consellera de Medi Ambient i el
director general de Biodiversitat.

L’Ajuntament tanca
l’abocador de son Fortè
Tots els residus de
construcció i voluminosos
s’hauran de tractar en
plantes de triatge
autoritzades

El passat divendres 30 de març
l’Ajuntament tanca definitivament
l’abocador d’enderrocs i volumi-
nosos de son Fortè i en paralitzà
l’activitat. El mateix dia, l’Ajunta-
ment publicà un Ban decretant la
prohibició d’abocar residus provi-
nents d’obres i construccions o

residus voluminosos a cap lloc que
no estigui degudament autoritzat
pel propi Ajuntament i per la
Conselleria de Medi Ambient.
D’aquesta manera, queden clausu-
rats tots els abocadors il·legals i
descontrolats del terme municipal
d’Artà restant un sol punt autoritzat
per aquest tipus d’activitat dins el
nostre terme municipal, que és la
planta de triatge de ses Fontanelles,
a la sortida d’Artà cap a Alcúdia.
Segons es desprèn del Ban i tal com
dicten les mesures transitòries del
futur Pla de Gestió de Residus,
qualsevol abocament fora d’aquests
llocs expressament autoritzats, ja

sigui de residus de construcció ja
sigui de residus voluminosos, resta
prohibit i serà sancionat d’acord
amb la normativa vigent per part
dels agents de la policia local, el
Seprona o la mateixa Conselleria
de Medi Ambient.
Així mateix, l’Ajuntament recor-
da l’existència d’un servei de re-
collida domiciliària gratuïta de
mobles i demés voluminosos per
part de DEIXALLES (971-829590)
i la disponibilitat dels parcs verds
d’Artà i de la Colònia per a petites
quantitats d’aquests tipus de residus
generats als domicilis particulars.
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MOTOS-BICICLETES

COMERCIAL SANSALONI

c/ fondo nº 5 - tel. 971 836 293 - ARTÀ
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Pla de Prevenció
d’Incendis: prohibit
cremar des de l’11
d’abril
Medi Ambient presentà el pla
de prevenció a propietaris,
pagesos, voluntaris i
particulars

La Conselleria de Medi Ambient
declarà època de perill d’incendis
forestals des de l’11 d’abril fins el
15 d’actubre, ambdós inclosos.
Durant aquest període, tots els
mitjans de la Conselleria de Medi
Ambient, amb la col·laboració
d’altres administracions i orga-
nismes, dediquen els seus esforços
de manera preferent a les tasques
de prevenció, vigilància i extinció
dels incendis forestals. Així, a les
zones forestals resta completament
prohibit fer qualsevol tipus de
crema, mentre que dins zones
agrícoles s’haurà de demanar la
corresponent autorització.
Aquesta informació fou trasmesa
per part dels responsables d’aquesta
consellerisa el passat divendres dia
30 de març al salonet del centre
social, on s’hi congregaren pro-

pietaris de finques, pagesos, par-
ticulars i voluntaris convocats per
la mateixa conselleria. A la reunió
s’informà als assistents de les
intencions que té la conselleria en
matèria de prevenció d’incendis i
s’explicà el pla de prevenció que es
pretén dur a terme dins aquests
propers anys. El director general de
Biodiversitat, Josep Manel Gómez,
demanà la col·laboració de pro-
pietaris, pagesos, caçadors i ciuta-
dans en general per prevenir
conjuntament possibles incendis i

els convidà perquè fessen aporta-
cions i suggeriments al pla que la
conselleris està elaborant, ja que
des de l’administració creuen que
la participació d’aquests agents és
fonamental per aquesta prevenció.
Es recolliren diverses aportacions
que se feren des del públic i
s’emplaçà els assistents a una nova
reunió per a principis del mes de
maig per donar compte del pla de
prevenció que s’està elaborant.

El Govern compra
les finques de
l’Alqueria Vella
380 hectàrees públiques
que s’unificaran a les
1128 d’Albarca i es
Verger

El passat dijous dia 5 d’abril
s’anuncià per part del Govern
de les Illes la compra de les
finques de l’Alqueria Vella
d’Artà, just veinades de les
d’Albarca i es Verger. Ja feia
mesos que per Artà s’especulava
amb aquesta possibilitat, ja que
la finca en qüestió feia anys que
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Cada dia,
bon pa

Despatx central:
Rafel Blanes, 51 - Artà

Tel. 971 836 172

registrals independents que
s’unificaran en una sola per
integrar-se a la finca major
d’Albarca i es Verger. Compta
amb un total d’11 construccions
recuperables que sumen una
superfície construïda de 2.822
m2 i es troba de ple dins l’ANEI
de les muntanyes d’Artà. El
Govern de les Illes Balears, que
pagarà 400 milions de pessetes
per la finca, ja compta amb més
de 1500 hectàrees de sòl públic
dins el nostre terme municipal
de les quals vol potenciar-ne
l’ús públic. L’Alqueria Vella,
per proximitat al poble i per la
seva confrontació amb la finca
des Verger, gaudeix d’una
situació estratègica per a l’ús
públic: bon accés rodat, diversos
indrets favorables a la implan-
tació d’usos recreatius i d’esbar-
jo, itineraris per a l’excursionis-
me en connexió amb es Verger i
la finca municipal de Betlem,

etc. D’altra banda, la finca
compta amb uns alts valors
biològics de flora i fauna, al
marge dels valors paisagístics
propis d’una finca d’alta mun-
tanya.

El passat dijous dia 19, el
president de la CAIB, tal com es
va fer amb Albarca i es Verger,
es traslladà a Artà per signar
davant notari l’escriptura d’ad-
quisició d’aquesta nova

El Consorci d’Aigües
d’Artà farà noves
captacions
S’analitzaran les possibilitats
del pous municipals i se’n
cercaran de nous

El Govern de les Illes Balears,
l’Ibaen, l’Ajuntament d’Artà i
el Consorci d’Aigües d’Artà sig-
naran pròximament un conveni
de col·laboració per a la perfora-
ció de nous pous i la construcció
de canonades de connexió a la
xarxa de proveïment d’aigua
potable. La Conselleria de Medi
Ambient considera que amb
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subministramenmt d’aigua a la
població del municipi. D’una
banda, s’estudiaran les possibili-
tats que ofereixen alguns pous
que s’exploten actualment i
d’una altra es duran a terme
noves captacions i sondeigs per

Comencen les obres
de reforma de
l’estació del tren
Rehabilitar els edificis i
recuperar els voltants
costarà 125 milions

Després de molts d’anys de
reivindicar les obres de reha-
bilitació i reforma de l’estació
del tren d’Artà, sembla que
aquesta vegada la cosa va de bo.
Els Serveis Ferroviaris de
Mallorca ja han adjudicat i
acceptat el projecte de reforma
dels edificis de l’estació i els
seus voltants. Aquesta setmana
vinent està previst que s’iniciïn
les feines de neteja, desbros-
sament dels voltants i moviments
de terres per entrar després dins
l’edifici i procedir a demolir els
forjats interiors, ja que està

a possibles nous pous que es
puguin connetar a la xarxa
mitjançant el dipòsit regulador
que es construí a la part alta del
poble. També s’estudiarà la
possibilitat de noves captacions
per al  subministrament d’aigua
a la Colònia de Sant Pere.El

pressupost previst per desenvo-
lupar aquestes obres és de 30
milions de pessetes i s’estableix
un termini de 24 mesos per dur-
les a terme.

previst de fer-ne uns de nous
que s’adequaran als nous usos
socioculturals que s’hi tenen
prevists.
Els projecte global de reforma
està quantificat en 125 milions
de pessetes, que costejarà
integrament Serveis Ferroviaris

de Mallorca, empresa pública
que depèn de la Conselleria
d’Obres Públiques i d’Ordenació
del Territori. L’empresa que
guanyà el concurs públic per a la
rehabilitació i reforma és
Edificaciones Goñalons Cons-
tructora.

Costa i Llobera, 5-B -Tel/fax 971-829186 07570 Artà
E-mail: nova3000@teleline.es

Construccions i Estructures
Bar-Restaurant

Ca’n Jaume
Carrer Oasis, 13 - 07570 - Artà -

Tel. 971 836 537

Menú diari
Menjars
Menjars per dur-se'n
Terrassa interior

Vos ofereix:
Cuina
mallorquina
Berenars
Variats
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Els grups de teatre i dansa d’Artà,
Desas-3, Fila 7, Majòrica, Grup
Escènic Artanenc i Art-à, a més de
la coral juvenil Aquatreveus, s’han
unit amb l’objectiu de preparar
l’espectacle inaugural del Teatre.

Aquest conjunt d’entitats han reunit
més de 40 persones per al primer
espectacle que acollirà el nou teatre
i que servirà per mostrar l’edifici a
la ciutadania. Es tracta d’una visita
guiada a l’edifici i les instal·lacions,
que mescla els elements d’una
jornada de portes obertes amb la
diversió i l’humor d’un espectacle
interactiu, on la gent participa, en
principi com a espectador, però
segons evoluciona la visita fins i tot
pot convertir-se en actor o actriu.

L’itinerari de la visita inclou els
espai més significatius del Teatre,
sales d’actes i reunions, platea,
escenari, fossat d’orquestra, came-
rinos, etc. A cada sessió el públic
seguirà un itinerari conduït pels
actors, que per a cada zona han
preparat una acció, actuació,
sorpresa o detall. Per aquest motiu
es caracteritzen dels personatges
més freqüents a un teatre: acomo-
dadors, taquillera, tècnic, director,
actors i músics, apuntador, maqui-
lladores, regidor, perruqueres i, en
tractar-se d’una inauguració,
hostesses, guarda-espatlles i auto-
ritats.

Els actors i músics s’estan preparant
per fer moltes representacions de
l’espectacle, ja que els espectadors
entraran en grups de 80 a 100
persones. Per organitzar els grups
es distribuiran invitacions per a
tothom, on s’indiqui el dia i hora de
cada representació, que seran durant
tot un cap de setmana. Aproxi-
madament cada hora o cada mitja
hora hi haurà una funció, per tal de
garantir que totes les persones
interessades puguin gaudir de
l’espectacle i de la visita al nou
edifici públic.

La il·lusió i la bona predisposició

de tots els grups i artistes que
col·laboren en l’espectacle és total,
i no es parla de l’esforç que suposa
un muntatge d’aquestes dimen-
sions, sinó del resultat positiu que
s’espera.

Per a la coordinació d’aquest acte
es compta amb la direcció de
Valentí Pinyot, actor i director
teatral. Aquest català va començar
la seva carrera professional amb el
grup Comediants i actualment
treballa sovint a les Illes Balears,
sobretot amb dos espectacles: “Una
classe amb Don Abili” i “Don Abili
a l’Olimp”. Segons Pinyot “el grup
de persones que s’han reunit per
aquest espectacle és molt agradable

ES PERFILA LA INAUGURACIÓ DEL TEATRE

i estic treballant molt a gust. Dels
dos objectius que ens havíem
proposat, el de crear un bon ambient
i bona sintonia entre els grups ja
està més que aconseguit, la inte-
gració i ganes de treballar en comú
és total. I per a l’objectiu de crear
un bon espectacle crec que anam
pel bon camí, ja que els resultats
que van sortint són molt positius i
crec que estarem molt satisfets del
resultat”.

Ara ja només manca fixar la data
definitiva, que serà la darrera de
maig o primera de juny.
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Ctera. Santa Margalida, 57  -Tel. i Fax: 971 83 66 35
ARTÀ  (Mallorca)

Gran acceptació de
l’àlbum de postaletes
d’Artà
La gent s’ha esforçat per
aconseguir el seu àlbum

L’entrega de les diferents parts
que componen l’àlbum de
postaletes d’Artà i de la Comarca
de Llevant ha estat seguida amb
emoció i entusiasme. Durant
aquests dies la gent que volia es
podia apropar a la taula que
havien muntat els membres dels
serveis educatius de l’ajun-
tament i fer-se amb els exemplars

de l’àlbum. Per donar més
emoció, cada una de les parts
s’ha donat en dies diferents
aprofitant els matins de mercat i
la festivitat del llibre. D’aquesta
manera, la gent interessada ha
hagut de col·leccionar les
postaletes per tenir-les totes.  Si
més no, els organitzadors ens
han comentat que la intenció és
que tothom que vulgui pugui
tenir el seu àlbum complet i per
això es pot passar els matins per
l’ajuntament i els capvespres per
la casa de cultura i aconseguir
un exemplar complet, o bé les
postaletes que facin falta.

L’àlbum està dividit en dues
parts clarament diferenciades:
per una banda hi ha la part que fa
referència a Artà i en la qual s’hi
poden veure imatges, llocs i
tradicions pròpies del nostre
poble; i per una altra, hi ha una
segona part dedicada a la
comarca de Llevant en general.
Ben segur que les persones que
vulguin tenir l’àlbum de posta-
letes completat tendran una bona
tasca per retallar cada una de les
imatges i col·locar-les al lloc
que pertoca, però l’esforç val la
pena ja que es tracta d’un referent
gràfic importantíssim a l’hora
de conèixer el poble.

Una de les conseqüències que
ha duit la reforma circulatòria
implantada a Artà (a més del
descontent popular general), ha
estat el notable augment d’em-
bussos a certs punts conflictius
del poble. És curiós observar
com algunes de les zones que ja
presentaven dificultats circula-
tòries abans de la reforma, han
vist com s’incrementaven nota-
blement els problemes que ja
existien. Potser els casos més
clars, tot i que no són els únics,
siguin davant el quarter de la
Guàrdia Civil i al creuer del
carrer Major amb Costa i
Llobera. Aquests dos punts solen
presentar llargues cues a les
hores puntes que aconsegueixen
desesperar els conductors que
opten per aquestes vies. Un altre
dels punts que ha creat més
controvèrsia i sobretot més
queixes, és la planificació que
s’ha fet a la part alta del poble.

La persona o persones que
s’endinsen per aquesta zona amb
un vehicle es veu immersa dins
un laberint de senyals de
direccions prohibides i de
direcció obligatòria que acaba
posant nerviós el més tranquil.
Finalment, un altre dels proble-
mes que ha creat rebumbori entre
els veïnats és el de l’aparcament.
Dins alguns carrers del poble
cada dia s’obre el concurs per
veure qui és el sortat que
aconsegueix estacionar el seu
vehicle en el menor temps
possible.
De totes aquestes coses se’n pot
fer una doble lectura, potser la
gent encara no coneix les
modificacions circulatòries i,
com que va despistada, els
embussos es veuen augmentats.
Si és així, el temps arreglarà la
situació i s’acabaran les queixes.
També pot passar, i molt ens
temem que és l’opinió de la

majoria, que la reforma circu-
latòria que s’ha aplicat no és la
més apropiada i, tot i que ha
donat més fluïdesa a alguns
carrers, ha servit també per
augmentar els problemes que ja
tenien algunes zones del poble.
En aquest cas també serà el
temps l’encarregat de dictaminar
qui té raó ... o les paperetes
electorals quan arribi l’hora.

E-mail:
revistabellpuig@terra.es

Pàgina web:
www.servibal.es/~bellpuig

Contestador
971 835 033

 automàtic

Caos circulatori al poble
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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 TELÚRIQUES
(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 -  ARTÀ

Us ofereix: Tramitacions d’escriptures, Traduccions
d’alemany, anglès i francès., Comptabilitats,
Assegurances i Servei immobiliari.

Durant tota la setmana que acabam de passar, i podríem dir que
durant pràcticament tot el mes, des de la casa de cultura de Na
Batlessa s’han ofertat multitud d’activitats encaminades a
celebrar la festivitat del llibre. El tancament de l’edició de la
revista no ens permetrà fer una crónica tan exhaustiva com
voldríem de cada un dels actes que han tengut lloc, tot i això,
podem comentar que la majoria dels actes han tengut una
acceptació notable i un bon nivell de participació. Sens dubte,
una de les activitats més destacables de les que s’han organitzat
va tenir lloc el dilluns 23 damunt la plaça del Conqueridor.
Coincidint amb el dia del llibre es va organitzar la confecció
d’un llibre gegant. Aquesta iniciativa va ser possible gràcies a
la col·laboració desinteressada d’un conjunt d’artistes amants
de la pintura que s’encarregaren de donar forma a cada una de
les frases que els infants havien pensat prèviament. Per això els
infants que volien escrivien una frase a un paper i la duien a
revisar a la taula on hi havia instal·lat el servei de Normalització

Celebració de la setmana del llibre

Des de la casa de cultura de Na Batlessa s’ha ofertat un important calendari
d’activitats encaminades a celebrar la festivitat del llibre.

Lingüística de l’ajuntament.  Amb la
frase corregida, l’infant anava a alguna
de les artistes que hi havia i aquesta
s’encarregava de pintar una imatge de
la frase damunt un full gegant. El
resultat de l’experiència s’enqua-
dernarà i es podrà veure a Na Batlessa.
A més d’aquesta activitat, els llibreters
locals muntaren una paradeta damunt

la plaça per oferir els seus productes i
la gent que volia els podia adquirir. Tot
això amenitzat per la música dels
xeremiers de l’Escola de Música.
Durant la jornada del 23 també es va
aprofitar per desvetllar quins han estat
els guanyadors del certamen de Narració
Curta i de Fotografia Literària, tot i que
d’aquesta notícia en feim una crònica

més detallada en les pàgines del
Bellpuig.
S’ha de destacar també la xerrada
prevista pel dijous 26 a càrrec de Miquel
Mestre, en la qual l’escriptor artanenc,
recentment guardonat amb el premi
Ciutat de Palma de poesia havia de
parlar de la seva obra.
A més, el calendari d’activitats prevista
per a la setmana del llibre abarcava
altres propostes dirigides a diferents
tipus de públic segons l’edat de cada un
dels participants: l’hora del conte, una
gincana cultural, la presentació de la
rondalla interactiva “l’amor de les tres
taronges”, ....
En definitiva, un ampli ventall de
possibilitats que han permés al públic
en general gaudir d’una festa singular i
entranyable.
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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!!

Coincidint amb la celebració del
dia del llibre, el passat dilluns es
varen fer públics els noms de les
persones guanya-dores tant del
certamen de Na-rració Curta
com del concurs de Fotografia
Literària. Com els nostres lectors
recordaran, ja fa uns anys que
des de la casa de cultura
s’organitza el certamen de
Narració Curta. Aquest és un
certamen que pretén estimular
la creació literària entre la
població més jove del poble.
Per això s’esta-bleixen tres
categories segons l’edat de cada
un dels parti-cipants: de 10 a 12
anys, de 13 a 15 i de 16 a 18.
Enguany els premiats en cada
una de les categories han estat
els següents:

Categoria de 10 a 12 anys:

1r premi per MIREIA ALZINA SOLER amb la narració “La
misteriosa ombra”

Finalistes:
ANNA-LINA MATTAR amb la narració “Ja soc famosa”
TAMARA PINILLA LLERA amb la narració “En Bernadet
des Canyamet”

Categoria de 13 a 15 anys:

1r premi per JAUME JOAN ALZAMORA LLULL amb la
narració “El professor Cugat”

Finalistes:
BEL ORTEGA SANCHO amb la narració “El seu veí d’enfora”
ANTONI GALMÉS ESTARELLAS amb la narració “En Narci,
l’heroi dels mags”

Categoria de 16 a 18 anys:

Accèsit per MARGALIDA JAUME LLITERAS per la narració
“Fils de llum”.

Entregats els premis del Certamen de Narració Curta
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MEDICINA GENERAL
REUMATOLOGIA
CIRURGIA
DIETÈTICA
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (chequeos)
GINECOLOGIA
PEDIATRIA
CERTIFICATS CARNETS d'armes i conduir
GABINET PSICOLÒGIC

CONSULTORI MÈDIC

  Clínic Artà

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

Boutique M.F. Chic

Carrer Juan Sebastian Elcano -  local n. 7 (Darrera l’església)
Cala Rajada – Tel. 971 818 616

Com cada any a l’agost, ja eren les festes del meu
poble, i avui vespre era el dia més emocionant, el
dia de la “Cursa Nocturna” i “L’espuma”.
Ja havia arribat el vespre i la cursa, i jo, com
sempre, ja era a la plaça, a poc a poc, es va anar
omplint de joves. La plaça ja estava plena i
començà l’espuma, jo anava tan a prop del tub que
si botava el podia tocar, però aquest any hi havia
una cosa estranya, el tun no era igual, era tot
negre, super-alt, i de tant en tant pareixia que hi
sortia una ombra que cercava qualque cosa, però
l’altra gent no ho veia, vaig decidir inspeccionar
el tub, i quan vaig estar a darrere, en lloc del tub
hi havia una gran porta negre amb un signe d’un
mirall, em gir i no hi havia ningú, tot era negre i
només sentien unes veus com si discutissen, obr
la porta i veig unes escales que van cap a dalt, les
pujo, i quan som al final veig una porta com la del
principi, l’obr hi havia un mirall com el del la
porta i a dalt un gerro transparent amb una llum
vermella, em gir i ja no hi era la porta, em torn
girar i veig un tros de diari damunt d’una taula,
agaf el diari i el llegeixo:
19/08/88
TRAGÈDIA A L’ESPUMA
“Ahir a les festes de Sant Llorenç des Cardassar
varen trobar baix el tub de l’espuma una ninamorta,
la nina era de 12 anys de nom: MARIA CRISTINA
SALES”.
Hem qued paralitzada perquè na Maria Cristina
Sales és el meu nom, alç un moment la vista i
després quan em torn a girar no hi era la taula,
només el mirall, però al mirall hi havia el meu
reflexe, em mira i diu:

Hola, som la teva germana, t’he enviat aquí
perquè m’alliberis.
Jo estava totalment quieta, no podia creure el que
deia, però ella va seguir.
Segur que t’estaràs demanant què passa aquí,
escolta:
“El dia 19 d’agost del 1988 jo estava a l’espuma,
no em vaig donar compte i un home em va venir
per darrere, em va ficar els seus claus al coll i de
sobte era un fantasma, i aquell home em va ficar
dins un gerro transparent la meva ànima, em va
tonar tancar a dins aquest mirall, i m’explicava
que m’havia agafat per no estar sol.
I ella segueix:
Escolta, ara per salvar-me, t’has d’enfilar pel
mirall, agafar el gerro i obrir-lo.
Sense pensar-ho dues vegades parteixo a córrer
cap al mirall i m’enfil, agaf el gerro i l’obr, i surt
la llum vermella i se’n va cap a la meva germana
i es produeix una gran explosió i quan obr els ulls,
veig la meva germana en terra, s’aixeca tot d’una
i m’agafa, partim cap a unes escales que no havia
vist, i les puja, i jo, li dic:
Per què correm?
Calla i travessa la porta
Alç la vista i veig una porta la través, i quan obr
els ulls veig la meva mare que em diu:
Què passa? – dic jo.
No passa res, has estat molt valenta, ja ha passat
tot, el vampir no ens tornarà a molestar – diu la
meva mare.
Però què passa?
Dorm, dorm, Maria Cristina has de descansar.

LA MISTERIOSA OMBRA
MIREIA ALZINA SOLER
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c/ Apol.lo, 5
Tel. 971 83 63 16 i Fax: 971 83 64 00

07570 - Artà

CONSTRUCCIONS
TONI MASSANET GINARD

Un dia d’agost de la’ny passar, per les festes, a
ca nostra fèiem un sopar al que convidàrem,
entre altres, al professor Cugat. Tots ja estàvem
asseguts a la taula quan per la porta aparagué
el Cugat més arreglat que mai. Després d’una
llarga sopàrem de carn i peix torrat. A les
postres el senyor Cugat ens va contar una
anècdota que li havia succeït anys enrere quan
ell treballava al laboratori de desenvolupament
de la NASA i segons va explicar, allà hi havia un
projecte altament secret del que n’era el màxim
responsable.
Com que a mi em va sorprendre tant aquesta
història vull contar-la ara i aquí.
Un vespre, Cugat va arribar gat al laboratori i
començà a fer una sèrie de modificacions a la
màquina del tempsque construïen allà. De sobte
i després d’haver punyit botons a dreta i
esquerra li va sortir per la porta principal de la
màquina un personatge vestit de romà que
afirmava ser “Julius Caesar”. Te’n pots avenir,
va ser el primer pensament que va tenir el
Cugat. Aquell homenet parlava llatí pels colzes,
i el Cugat tenia les classes del pare Coll
arraconades al darrer prestatge de la memòria,
la comunicació era dificultosa, però sortosament
Cugat sabia d’una pàgina d’Internet a la que hi
havia un diccionari de llatí i amb aquesta eina
i bona voluntat pogué aclarir que diantres deia
el Caesar. El primer que va esbrinar era que
maleïa la seva sort i els déus, estava sorprés de
trobar-se en aquell lloc tot ple de maquinotes i
coses rares en general. El Cugat li donà una
bona copa de conyac i el pogué tranquilitzar,
però julius ja no semblava parlar tant clar i
sorprenentment, el Cugat ara l’entenia millor,
possiblement era perquè ara anaven empatats
en la qüestió de l’alcohol.
Després d’una bona estona Julius li va referir
els seus amors amb la Cleopatra, una dona
llesta i perillosa com una fera, ell la va conèixer
amb unes circumstàncies estranyes per l’amor
... Roma evaïa Egipte. Però així i tot aquella

estranya parella s’estimava en secret sobre la
sorra del desert.
Un vespre al palau reial Julius li proposà
matrimoni i ella va acceptar, de seguida la reina
va enviar a cercar un sacerdot que els va casar
d’amagat als afores de la ciutat, davall una
palmera a l’extrem sud del jardí, mentre es
sentia al fons l’enrenou dels habitants del desert.
Segons explicà César els papers de la boda es
varen extraviar perquè aquell maleït sacerdot
els va trair i va tirar els certificats a la foguera
que hi havia a l’entrada del temple. D’aquesta
manera Cleopatra fou acusada de dona de moral
dubtosa- convivència amb l’enemic.- i aquell
gran amor es va fondre com el gel a l’estiu.
Cugat no sabia com retornar l’inesperat
convidat al seu temps, per això va trucar als
seus col·laboradors. Quan arribaren i veren
aquella figura històrica dreta davant ells s’en
feien creus i no tengueren més remei que creure
el seu cap de departament, perquè la veu per
telèfon tremolava, els havia semblat que allò del
caesar era fruit de la imaginació del professor.
Ara, era hora de posar la màquina del temps en
funcionament i retornar l’emperador al lloc
d’on havia vengut. L’inconvenient era que no
sabien com fer-ho i el Cugat, malgrat que ja
estava més clar, no recordava que havia per
engegar l’aparell. Per sort a John –un jove
col·laborador seu- se li va ocórrer revisar el
vídeo de la càmara de seguretat que estava
instal·lada al laboratori i d’aquesta manera
resoldre l’enigma. Això ho feren i després d’una
sèrie d’intents pogueren retornar Julius Caesar
al seu temps.
Així acabà el benvolgut Cugat el seu relat, tots
els que l’envoltàvem, no sabíem per on prendre,
per una part veia que els meus pares es miraven
en car de que no s’ho acabaven de creure i per
altra, ells estava amb el semblant il·luminat pel
seu ample somriure que donava a entendre que
per fi s’havia alliberat d’un pes que  covava en
el seu interior des de molt temps enrera.

EL PROFESSOR CUGAT
JAUME JOAN ALZAMORA LLULL
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MOBILIARI I FEINES
DE FERRO

Fabricació pròpia

US CONVIDAM A VISITAR
LA NOSTRA BOTIGA

Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829 179

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

Es prega demanar hora

Una de les fotografies que va presentar
Cristina Nicolau al concurs de
Fotografia Literària ha resultat
finalment la guanyadora. La proposta
que s’havia fet consistia en que els
participants havien de passar per la
casa de cultura de Na Batlessa a
recollir els haikús (composicions
poètiques breus) que hi havia i
il·lustrar-los amb una imatge foto-
gràfica. A continuació podeu veure la
fotografia que va resultar guanyadora
així com el haikú que il·lustra l’imatge.

El sol s’amaga
Les flors tristes l’enyoren
La nit arriba

Cristina Nicolau guanya el concurs de Fotografia Literària

Com els nostres lectors sabran,
a principi de mes va tenir lloc
una desfilada de modes una mica
especial ja que els doblers que
es recaptaren anaren destinats al
casal Can Gazà. La desfilada de
modes estava organitzada per
les tendes Seducció, Dissenys i
Tot Home i la Perruqueria Lina.
La resposta de la gent fou més
que satisfatòria i l’amfiteatre de
Na Batlessa es va omplir de
públic que va gaudir d’una
vetllada de moda i espectacle.
Jaume Santandreu, conegut
capellà i cap visible del casal de
Can Gazà va quedar tan satisfet
pel resultat de la resposta dels
artanencs que ens ha volgut
agrair el suport que li hem
atorgat.

Agraïment de Can Gazà a la desfilada de moda
“En nom de la Comuna auto-
gestinada de Can Gazà vull
expressar la més profunda i
sentida gratitud a tots els qui
feren possible l’esplèndida
desfilada de moda del dissabte
del Ram al pati de Na Batlessa.
Voldria que les nostres gràcies
arribassin per igual als trempats
i càlids organitzadors, als
simpàtics i valents desfilaires i
al nombrós i acollidor públic
que envoltava el festiu i artístic
espectacle.
Us agraïm que pensàssiu en
nosaltres els malalts terminals,
els desemparats de tothom, que
constituím com aquell qui diu el
darrer mot del credo , dins la
xarxa de les obres socials de
Mallorca.
Us agraïm la vostra substanciosa
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LLIBRERIA BUJOSA
C/. Despuig, 3 – Artà Tel/fax: 971836548

Ofereix:  A més de l’habitual (premsa, llibres,
material escolar, etc. ),

Fotocòpies en blanc i negre i EN COLOR.
També tenim servei de FAX.

EL PERLITA
els ofereix els seus serveis de guixaine escaiolista,
especialista en decoració, llums indirectes, estucats, etc.

Tel. 971 82 92 31 - mòbil 626 05 23 12
Manuel Martos Ortiz

C/ Rafel Blanes, 79, 2n dta. -  Artà

aportació. Quan el públic es
retirava alegre i admirat, rera
les bambolines, en un gest
simple i entranyable, els
organitzadors em lliuraren
una bossa amb tres-centes mil
pessetes. Val a dir tot el que
s’havia recaptat voluntà-
riament a l’entrada cèntim per
cèntim. No sé que suposaria
aquesta quantitat per orga-
nitzacions que gaudeixen de
milionàries subvencions. Per
a nosaltres que vivim de la
generositat de la bona gent
aquest regal és meleta pura.
Ens suposa una ajuda com no
us podeu imaginar.
Us agraïm la comunicaió, que
llegíssiu l’octaveta explica-
tiva que uns bons amics i
amigues redactaren i us
lliuraren a l’entrada. Pel
darrer escaló de la marginació
com som nosaltres no hi ha

present millor que el que ens
vulguin conèixer, compren-dre i
ajudar.
No seríem pobres, com pertoca si a

les gràcies no hi afeggísim una
petició.
Us demanam, com férem des
del primer moment que connec-
tàrem amb els organitzadors de
la desfilada, que ens vingueu a
conèixer d’aprop. Vivim rera el
Secar de la Real, carrer Vicari,
33. No us podeu equivocar mai.
Des de l’entrada veureu un gran
casal amb palmeres, una vaqueta
–tan marginades com estan ara
pobretes- una guardeta d’ove-
lles, gallines i indiots que
anunciaran la vostra visita amb
un atac d’estufera.
Pecant d’atreviment, ja que sou
tan comprensius, us demanaríem
que ens adopteu. Així les vostres
desfilades seran una festa
completa per a tothom.
Enhorabona i gràcies.
En nom de Can Gazà.

Jaume Santandreu.

noticiari

Pel proper dimarts, dia 2 de maig
hi ha prevista una xerrada a
càrrec de Jaume Santandreu a la
biblioteca. Jaume Santandreu
sempre s’ha destacat pel seu
caràcter amable i per dir les coses
talment les pensa. En un principi
l’activitat estava prevista dins el
cicle d’activitats de la setmana
del llibre però per causes de
força major es va haver de
suspendre i posposar la xerrada
per una setmana després. L’acti-
vitat que s’oferirà el proper
dimecres està emmarcada dins
el cicle Poesia d’Aprop que
oferta la Fundació La Caixa i el
conegut i polèmic capellà parlarà
dels poetes majors: Riera,
Huguet, ...  La xerrada tendrà
lloc a la biblioteca a les 8’30 del
vespre.

Poesia d’aprop:
Jaume Santandreu

Una de bona:
“...Jo demanaria al batle si realment
pensa llevar l’impost de circulació,
ja que ha llevat bona part dels
aparcaments de cotxes amb la
desastrosa reforma circulatòria del
nostre poble. Això és una grosseria
el que han fet amb la implantació
dels discos de prohibició...”

Una altra:
“...Per què els encarregats (o no
n’hi ha?) de vigilar les obres del
nostre poble no fan voltes per saber
si es compleixen les normes? Em
referesc als rasants -en van parlar
no fa gaire temps a un editorial el

Contestador automàtic

Hi ha moltes coses per alabar, criticar o senzillament fer-ne un
comentari o suggeriment, però la gent calla i observa... Segur que
qualque dia esclataran i els haurem d’escoltar i fer cas. Així mateix
dos han estat els ciutadans artanencs que aquesta setamana han alçat
la veu per cridar al nostre contestador demanant que es publiquin les
seves queixes.

Bellpuig- de les voravies.
Resulta que quan un veí vol
enrajolar davant ca seva no sap
si seguir el rasant de l’esquerra
o de la dreta. Parl per un cas
concret de fa pocs dies. Un veïnat
ha seguit el rasant més conve-
nient, o sia el més alt que un
veïnat seu havia fet també fa poc
temps amb un escaló, on molts
usuaris de la voravia peguen
sovint de nassos. Per què no hi
ha una mica més de vigilància
per part del nostre Ajun-
tament?...”
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Feines de:
Ingenieria
Electricitat
Fontaneria
Bombes submergibles
Recs
Antenes T.V.
Porters electrònics,  Línies elèctriques

C/. Amadeo, 20 i
 Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209/ 971 835 561
Mòbil: 608 630 791
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*Tancaments *Doble acristalament hermètic
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany
*Persianes Venecianes “Gradulux” *Gran varietat de
colors i imitació fusta

C/. Jacint Benavente, 4 - Artà
Tel/Fax: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323

III Certamen literari P.  Rafel Ginard Bauçà
La revista Bellpuig té el gust d’informar els seus lectors de la celebració del Certamen Literari Pare
Rafel Ginard Bauçà, en la seva III edició.
Enguany estarà dedicat a Narració i Poesia.

BASES:
Es presentaran les feines de narració en una extensió mínima de tres planes i màxima de sis, a
doble espai i a una sola cara, feina que se entregarà en un disquet de 3,5 sistema Word, totalment
escrit en català.
El tema és lliure.
Els poemes seran presentats en un màxim de 20 versos, tema lliure i escrits en català, feina que
serà entregada en un disquet de 3,5 sistema Word.
Les obres aniran sense firma. Hi constarà només el títol. Dins un sobre a part es farà constar a un
full el títol, el nom de l’autor, el DNI, l’adreça i el telèfon.
A l’exterior del sobre s’escriurà el títol de l’obra.
Es presentaran sis còpies, s’enviaran dins un sobre dirigit a: Revista Bellpuig - Certamen
Literari - Apartat de Correus 96 – 07570 Artà.
El termini d’admissió acabarà el dia 15 de juny de 2001.
Hi haurà un primer, un segon i un tercer premi per cada modalitat, amb les següents dotacions:
Primer, 25.000 ptes, segon 15.000 i tercer 10.000, per cada modalitat.
No es tornaran els treballs presentats.
Bellpuig es reserva el dret de declarar desert algun premi i també de publicar les obres presentades.
El fet de concursar implica l’acceptació d’aquestes bases.

L’entrega dels premis es farà, com ja tenim per costum, en el transcurs d’un acte de les festes
de Sant Salvador 2001, i es notificarà en el programa de festes.

Esperam la màxima participació.

«Acabada la Quaresma, acabat el bacallà.»
«Per l’abril tot pardal fa son niu.»
«Per l’abril no et treguis ni un fil.»
«Abril, més gentil.»
«Per l’abril, ous mil.»
«Les eugues i les vaques, per l’abril les més flaques.»
«Bon abril i bon cavaller molt escassos solen ser.»
«Per Sant Jordi mata l’aranya.»
«Per l’abril, molt ventar i poc anar.»

«Sant Marc porta panera, per davant o per
darrera.»
«Per l’abril bell, tota bèstia muda la pell.»
«Si l’abril trona, l’anyada és bona.»
«No hi ha abril sense espigues.»
«Si vols menjar pèssols pel segar, per
l’abril els has de sembrar.»

Refranyer popular
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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

Recordem noces...
records de noces

   Pastisseria i
Rebosteria

   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

 335

Maria Alzamora Canet i Gabriel Tous Cursach
Es casaren el 10 de gener de 1942

Angela Alzina Mascaró i Pedro Mestre Garau
Es casaren el 21 d’octubre de 1948

Catalina Ferrer Maria i Miquel Esteva Lliteras
Es casaren el 16 de febrer de 1952

Francisca Canet Piris i Damià Vives Casellas
Es casaren el 5 de febrer de 1952

Magdalena Amorós Artigues i Sebastià Massanet Llabrés
Es casaren el 23 de febrer de 1952

Catalina Oliver Fuster i Miquel Tous Cursach
Es casaren el 19 de febrer de 1952.
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Bar Restaurant  Cala Rotja
c/ Via de las Calas s/n
Urb. Costa Canyamel

Tel. 971 841 513

Especialitat en grups, sopars d'empresa, batejos, etc. Obert tot l'any

Cada dia obert a partir de les 12 h.
(dimarts tancat).

Del meu
confessionari.
Vendetta contrabandística.
Avui posaré a la benmereixença
del meu asidu imparell lector el
qual, de tan en quan al “Bellpuig”
espilla el nombre de faltes ortogrà-
fiques que ornamenten la meva
ensuperbida prosopopèdia grama-
tical, dos fets reals però de distinta
fesomia:  El més apressant compor-
ta la inapel·lable singularitat que
havent romput canons amb l’ordi-
nador pardalera borda, que em fa
dir, el codonyarro, personalment
he resolt enviar-lo a porgar els
tranquilitzadors oratges de l’oblit.
A ca déu aquest xisme electrònic
del mesquí Bill Gates, que per
altra cosa no serveix que no sigui
fer la traveta el que tu penses que
té que concebre. El segon versarà
sobre una tragicòmica epopeia que
de seguida intentaré resumir, i que
data de la primera dècada del s.
XX, concretament de 1904, la qual
només fa trenta anys que in situ,
sense dir ni piu però tot assentint
i assimilant les paraules del meu
confident, el cuc visual l’arxivà al
disc dur de mon cervellera. He
testimoniat el 1904 perquè el
promotor era de la quinta dels
notables Manuel Azaña i Joan
March, Verga. Per tant, al moment
d’encartar la gesta, el tàcit
furetejador tenia 24 anys.
Al vessant dels Recingles d’en
Colau, ja de ple dins la torrentera
de s’Arboceret, s’hi troben restes
del rotllo i la bracerola de la
primera sitja que cogueren els
ínclits fenomenals Jaume Mas-

caró, Valent, i Antoni Riera, Mulinet
els quals, sota el patrocini vegetal
d’es Coster d’en Pintat, abans, durant
i després de la cocció foren aliens
que suvora, a cosa de vint braces, hi
havia (encara hi és) un secret de
contraban, en complet desús però
en envejable aspecte de conservació.

Es d’habitud proverbial que les
catabaumes sarroneres són propietat
dels autors i no pas dels amos
capitalistes, tota vegada que si els
propis projectistes els xiulassin els
estratègics enclaus, dins una setma-
na, allargant molt l’estam del temps,
les boques dels llengueruts haurien
clos a finis mortis.
El dia i hora en què subaltern i
adinerat embiulonen tracte gadoller,
la revelació confidencial possessio-
nària, de per vides seguirà pertanyent
a l’artífex del niu. En cas que algú
s’interessi per l’amagatall, es pega
de preu i una volta l’assentiment és

unànim per ambdues parts, cabellet
denteta.
Havia plogut de fresc i la bufeta
torrental de s’Arboceret orinava
llampants tonells de cristall líquid.
Bon senyal perquè per poder cavar
un catau tranquilament, no hi ha
socis tan grans com aigua que córr
i la proximitat de la mar per
camuflar-hi les escombreries. El
nostre home, armat d’aixada,
senalla, càvec, bec-grua i martell
puntat, emprené la dificultosa tasca
que per espai de quinze nits el
tendria tens i enravenat, tant, que ni
el suspecte batec d’un bri de fenàs
li passaria per malla.
Cava que te cava i pica que te pica
les entranyes del subsòl, arribà
l’anhelat moment de dir Jesús a
l’última aixadada. Feliç per haver
dut a termini la complexa feina
artesanal, a un quern de llum
nocturna i quan un fil d’albada era
prompte en exasperar els endormis-



 21
BELLPUIG

27 abril 2001  337

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.

Passeix Ferrocarril, s/n
Tels. 971 552 424-971 843 053

07500 - MANACOR

Autovia Juan Carles I, s/n
Tel. 971 653 655

07580 - CAPDEPERA

cats ulls del tords, sense malpensar-
se del més mínim flocall traïdor,
clogué la inassolible badadura i cap
a vila a veure mare.
Assabentà el nostramo que el nou
pinacle era consumat i a punt de
reber escaldums prohibits. Queda-
ren entesos que la propera descà-
rrega clandestina allí dormiria la
sesta hermètica. El facinerós feu
rup a rup i ben alerta a inquirir
l’emplaçament de la verja cofurna.
A l’endemà, i quan el dia feia peus
amb la nit, el furtiu secretari de
l’incògnit, satisfet i cararient obrí
el nial. Dotat de poders nocturnals,
els seus ulls de fura notaren que les
eines havien desaparegut. Cec d’ira,
jurà venjança infinita, no pel valor
crematístc dels ormeigs sinó per la
grotesca forma en què mentre
engreixava els calls de les mans, un
pèrfid estaquirot de carn humana
havia tingut la gosadia mortal de
vetllar-lo. Una micoia aquietat però
amb els nirvis a flor de pell, sortí fet
un neró, tapant de bell nou la gorga
de l’escondit el qual, ja no valia un
caguet ni les coues d’un manyoc de
llana. Tot desfent campatge,
l’envelà vers el poble tenint per
cert que l’anònim espieta estava

observant-lo de fit a fit.
A migdia, però, retornà al clot
benvolgut. A l’esquena portava un
misteriós fardell el qual, acurosa-
ment, va ser arranjat al fons de la
gresola. A cosa d’una horel×la, altra
pic eixí de la secreta i tiranyant tot
dret cap a Na Clot de dalt, Sa Penya
d’en Rai, el Puig d’Es Corb i baixant
per dins Can Totdéu tot fregant Sa
Caseta d’en Llissa de Can Totdéu,
recte cap al Coll d’Es Romagueral,
s’Alzinar Guiot, i, sense perdre
calada, assolí Can Bisquerra i
s’Olivar Espès. In mente duia la
maganya que si després d’haver
contrapassat les Cases de Son
Morey Nou, aconseguia plantar
cames a la carretera de la vila, el
gall traïdorenc gallejaria. Ja dins el
callís de les cases de Sa Badeia i el
Codolar de Son Fang, entrevegé la
tan ansiejada disfressa que l’havia
sostret els accessoris laborals. ¿Com
l’haguí conegut? Idò, perquè de
temps enrera ambdós duien palla
vella moguda.
Ni un pèl s’esbarrà i davant
l’evidència, tot xarpat seguí de llis.
Vegent la seva i lliure de mals
ombratges, ve que el lladregot a la
corredissa espitxà per amunt. La

curolla vers el fardatge del sac era
tan força pretenciosa que el
clivellava el cervell. Fosca negre
baixà al fons del secret i recent
haver encès una espelma de forc,
restà emparpalat de recel perquè el
famèlic escurçó entenimental que
tota persona porta dintre, li rosegava
la freixura de debò, doncs sobre
cadascuna de les punxes del marcit
banyam d’una crisma de bou, hi
reposava la braga calçonera de
saqueta i les faldilles de la pròpia
esposa, mentre que un paperot
enrotllat a un aranell de la calavera,
allotjava un categòric judici, escrit,
segurament, per un capitost de
bones llums:
“Banyut. Eines per eines. Tu tens
ses meves i jo ses de sa teva dona,
i, barat per barat, tu n’ets es nafrat”.
El Verger.

col.laboració

Caja Explorer GrisPlaca EPOX
1 - CPU AMD THUNDER 750 MHZ

RAM 128 Mb /133
Tarjeta VGA AGP 8 Mb.

Tarjeta de Sonido
HD Samsung 20.4 G.B. ATA 100

Disquetera 1.44 Mb.
CD ROM *52 Samsung

Monitor Daewoo 15”
Teclado, mouse, etc.

Oferta

PIII 750 MHZ

129. 900
+ IVA

BELLPUIG
ÉS

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

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

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

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

LES ATENDEREMOS
LAS 24 HORAS DEL DIA, LABORALES Y FESTIVOS

Antoni Esteva
Ginard, el
nostre gran
desconegut...
A simple vista, el nom d’Antoni
Esteva Ginard no presenta cap
significació especial per a la
majoria d’artanencs. No obstant,
darrere aquest lamentable
desconeixement, s’hi troba
l’autor de la cançó més preuada
i emblemàtica per part del poble
artanenc: “Vós sou nostra llum
primera...”, composta per
Antoni Esteva i musicada per
l’eminent Mn. Antoni Mª
Thomàs, aquesta cançó-himne
ha esdevingut autènticament
popular, convertint-se en un
símbol de la nostra religiositat i
en sant i senya de la nostra
pròpia identitat de poble.
Antoni Esteva Ginard va néixer
a Artà l’any 1905. Després
d’aprendre les primeres lletres
a l’escola de la Vila amplià
coneixements sota les
ensenyances del seu parent i
sempre recordat mestre Andreu
Ferrer Ginart, Sagristà. És
traslladà a viure a Ciutat i de la
mà d’es Capellà Violí freqüentà
amb assiduïtat el convent de
Sant Felip Neri on sentí esclatar
amb força la seva vocació per la
música i el cant. Reprengué
l’aprenentatge del solfeig,
iniciat anteriorment a Artà, va
completar la seva formació
musical amb estudis de piano i
harmonia. El 1945 s’incorporà
a la Capella Clàssica en la qual

realitzaria diverses gires per la
península i l’estranger; el 1947
és fundador i primer director de
la Capella Oratoriana; el 1949
assumeix la batuta de la Coral
Polifònica de Mallorca
desenvolupant una inusitada
activitat en el camp de la sarsuela
i cant coral. Finalment, l’any
1966 és nominat per dirigir la
Coral Polifònica de Sóller amb
la qual enregistrarien un disc.
Antoni Esteva fou una persona
impulsiva, vehement i prou
expressiva. D’aquesta imatge es
desprèn el sobrenom de “El
Tigre”, amb el qual
afectuosament era conegut.
Entre el cabal de facultats que
adornaven la seva personalitat,
a més de la música que era la
més acusada, caldria afegir la
vena literària, especialment la
poètica. La seva poesia era més
bé íntima, una espècie de sortida
a la seva irrefrenable inquietud

artística. Semblava escriure pel
seu propi delit i regust, quasi
reservat i reduït a l’àmbit familiar
i amical. Malgrat això, adesiara
va anar publicant col.laboracions
a diverses revistes com “Ponent”
i “Ideas estéticas”, publicació
aquesta de la qual va ocupar el
càrrec de redactor en cap.
El 1982, data en què es va
complir els deu anys del seu
òbit, per iniciativa i a instàncies
d’un grup d’amics encapçalats
per Gaspar Sabater, i entre els
quals també es comptaven els
pintors Josep Coll i Bardolet i
Joan Miralles, sortí a la llum
pública el llibre-homenatge
“Poesies”, recull pòstum de la
seva producció poètica i de la
qual reproduïm un fragment de
la seva obra “Artà”:
Eixa terra que, vestida
de cel blau i verd pinar,
és la que dóna a la vida
homes de cel, terra i mar.
Santedat, saber, bravura,
poesia, art i valor,
hi ha fons, i pla i altura
tot cantant al Creador.
Tot i això, per damunt les seves
inquietuds literàries, Antoni
Esteva fou sobretot músic,
cantaire i compositor. Dins
aquest camp les composicions
Galatzó, Nadals, Cançó de bresol
i Salve Regina sobresurten com
les més conegudes o populars
del seu repertori.
Víctima de llarga i penosa
malaltia la vida d’Antoni Esteva
es va anar esvaint lentament fins
que, una tarda del 1972, les
campanes tocant a difunt
anunciaven el punt i fi de la seva
existència. A l’hora dels adéus i



 23
BELLPUIG

27 abril 2001

col.laboració
 339

c/ Rafel Blanes, 19 - 07570 - Artà
Tels: 971: 829 163/836 239/836 265 939 05 27 68
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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.

de les exèquies semblaven
ressonar profunds i sentits els
inoblidables versos escrits quan
ja sentia declinar el seu
pelegrinatge terrenal.
L’humanitat és plor, penar,
pobresa;
la vanitat, poder i orgull
s’enfonsa...

Noces d’or

Encara que faci uns mesos que va succeir i per
diversos motius no s’havia publicat, avui presentam
unes noces d’or que es varen celebrar a Artà el
passat dia 5 de novembre del 2000.
Els protagonistes foren en Josep Carrió Bernad, a)
Cunill, i la seva esposa Concepció Arbona Piñol.
Aquest matrimoni es va celebrar el 5 d’octubre de
l’any 1950 per “poders”, ja que en Josep aleshores
vivia a San Juan d’Argentina. El 14 d’abril de l’any
següent es reuniren al país on esperaven fer les
“amèriques” com molts altres mallorquins. El 19 de
gener de 1980 va tornar a Mallorca la seva família
i ell ho va fer el sis d’abril del mateix any.
Com dèiem al principi aquest matrimoni celebrà els
seus 50 anys de casats el dia 5 de novembre passat.
Anaren a missa de dotze a la Parròquia per després
convidar a un bon dinar els seus familiars al
restaurant de Can Ramon.
Enhorabona i que sia per molts d’anys.

Al primer buf de vent, el cel
suspesa
tota la fortitut d’un home
s’engronsa...
Quasi vint anys s’han complit
des que n’Antoni marxà a
l’infinit a ocupar el seu lloc “a la
més dolça i santa posada”.

Jaume Casellas Flaquer
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA * TROFEUS

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

Setmana Santa

D’una plomada es pot dir que
resumirem el que han estat enguany
les festes de la Setmana Santa 2001,
segons el programa que es va
repartir i publicar. Començaren el
diumenge del Ram amb la tradi-
cional beneïda dels rams i la
processó posterior. El capvespre
l’acte central, com sempre, el Pregó.
Va començar l’acte amb l’actuació
de l’Orfeó Artanenc, el qual va
delitar els presents amb una
magistral interpretació d’alguns
fragments de la Missa de Perosi.
Seguidament es va llegir el Pregó,
enguany en la seva XXX edició, el
qual va anar a càrrec del P. Bernat
Nebot, actual Provincial dels Pares
Franciscans. A continuació es va
celebrar la missa al mateix santuari.
El dimarts es va fer l’acte del perdó
a la parròquia i tot seguit l’acos-
tumat Via Crucis.
El Dijous Sant a l’horabaixa es va
celebrar la missa de la Santa Cena i
més tard l’Auto Sacramental a
l’escalonada del convent i processó
fins a l’església.
El Divendres, celebració de la mort
del Senyor i acte del Davallament a
Sant Salvador i processó del Sant
Enterrament a la parròquia.
El Dissabte Vigília Pasqual i el
Diumenge Processó de l’Encontre
i Missa Solemne de Resurrecció.
Així es va complir el programa que
s’havia previst i fet públic per
celebrar la Setmana Santa al nostre
poble.
Incidències: Les opinions i comen-
taris:
Un petit comentari sobre els actes
mai és de més i així fugim de la

rutina de contar uns actes que cada
any són els mateixos encara que
poden variar una mica com podeu
deduir de les opinions de la gent en
general, que passam a publicar. Els
comentaris generals i posteriors als
actes de la Setmana Santa han estat
els següents:

el Pregó, el qual va ser llegit per D.
Josep Sureda Blanes, e.p.d. Des
d’aleshores són ja 30 les persones
artanenques, o que han tengut una
forta relació amb Artà, que han anat
desfilant i presentant als nombrosos
assistents a aquest acte una pers-
pectiva de com ells veuen o viuen
la Setmana Santa.
Enguany en Miquel Nebot va donar
una sàvia lliçó podríem dir de pura
teologia cristiana en el seu Pregó.
La crítica sobre si el tema era l’idoni
hi va ser, per a la lectura d’un pregó
de Setmana Santa és molt personal
però els comentaris hi foren i variats.
El que podem assegurar és que
varen ser 30 minuts de tensió
espiritual que tothom segur que va
agrair per ser el dia i el lloc on ens
trobàvem.
Una altra cosa que potser fos motiu
d’alguns comentaris va ser la
predicació de Rosa Cursach Salas
al Via Crucis del Dimarts Sant. No
es van criticar els arguments
exposats als vuit Misteris que varen
ser prou ben enfocats en un tema
real i actual, i que els assistents
escoltaren amb recolliment i molta
d’atenció. Al final, les opinions
coincidiren. Com en el pregó, la
gent es plantejà si el tema en la seva
totalitat era l’adequat o no per a un
Via Crucis.
Una altra cosa que la gent va notar
va ser la falta d’alguns “passos” a
les processons. Segur que moltes
persones ho varen notar, no sabem
si en falta o no, però el cert és que
no hi eren. Se suposa que basten i
prou. També el Dijous Sant faltaren
algunes caperutxes de la Confraria
de Sant Salvador, concretament els
que duien el ritme amb els tambors,
encara que sí hi foren el Divendres.

L’acte principal del dia del Ram és
sense dubte el que anomenam “El
Pregó”. Aquesta és una realitat que
cau pel seu pes i a més va ser un
encert canviar l’acte dels tradi-
cionals però ja caiguts en desús
“Dotze Sermons” per la lectura del
Pregó. Era l’any 1972 quan es va
introduir aquesta nova modalitat
d’encetar la setmana de Passió amb

passat festes
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Pídanos presupuesto
sin compromiso

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

Especialitat en:
Berenars i tapes variades

Deixalles de Llevant
C/. Figueretes, s/n.-

Cantonada
C/. Sant Salvador

(Antiga Casa d’Exercicis)

També la gent que mira, comenta...
Un altre detall que segurament les
persones que esperen l’entrada de
les processons a la parròquia
notaren molt a faltar: ens referim a
l’actuació de l’Orfeó Artanenc a la
parròquia quan hi entra la processó.
Aquell cant dels darrers anys en
què s’acostumava a sentir el
Miserere, esgarrifava. De fet és una
cosa que ha fet molta falta ja que el
silenci que enguany regnava dins
el temple no era l’habitual que vol
la gent, i també sobren els comen-
taris... però no es poden evitar. Els
seus motius degué tenir l’Orfeó
per faltar a aquesta cita. Nosaltres
només ens limitam a publicar les
opinions de la gent...
El Dissabte Sant, una única funció,
però segons la litúrgia la més
important de la Setmana Santa. La
Vigília Pasqual, una celebració que
va perdent parroquians, com també
les del dijous i divendres, l’aglome-
ració de temps enrere ha anat a
manco... Enguany degut a quatre
batejos la funció va sortir molt
animada i al final hi hagué un petit
refresc...
En canvi la processó de l’Encontre
del diumenge de Pasqua i la Missa
Solemne a la Parròquia, sí que
realment s’omple de gent. Una gent
que compareix a aquesta funció
matinal i que tanca, per dir-ho de
qualque forma, els actes de la
Setmana de Passió i Resurrecció
del Crist.
I va actuar l’Orfeó...
Sobre les dues darreres cele-
bracions litúrgiques de Resu-
rrecció tampoc hi faltaren els
comentaris. A ningú se li escapà la
falta de l’orgue, millor dit de
l’organista, ja que l’orgue va restar

mut a les dues celebracions. És que
el que el feia sonar està malalt, es
preguntava la gent? Segur que no,
deien altres ja que va fer sonar el de
la Colònia.  Així mateix el Dijous
Sant hi hagué un voluntari artanenc
que hi pujà i va acompanyar els
càntics. Però si no ha de tornar, és
hora de veure si surt qualque
persona artanenca capacitada i amb
vocació per fer sonar el nostre
orgue. Només són quatre o cinc
vegades a l’any. Sant Antoni,
Pasqua, Sant Salvador i Nadal. Hala,
músics artanencs o artanenques,
animau-vos i feis que no es noti pus
la manca d’organista .
Molta gent, sobretot jove, era
d’acampada i altres de viatge,
tothom cerca la forma que més li
convé per passar una setmana de

vacances. Els únics que assisteixen
a la Setmana Santa són podem dir
els majors de quasi 60 anys, encara
que són dignes d’elogi els que
participen activament, i són joves
en la majoria, als actes que se
celebren.
Sens dubte l’acte on acudeix més
gent és el Davallament a Sant
Salvador, encara que el 80% dels
que hi assisteixen dins l’esplanada
són bona part estrangers i els altres
de fora d’Artà, del poble molt pocs.
Els artanencs, o ho tenim massa vist
o preferim veure els “toros” des de
la barrera...
Dignes d’alabar i encoratjar són els
que cada any participen activament
als actes del Convent i Sant Salvador
i també a les distintes processons i
altres actes de la Setmana Santa.
Gent que per ventura no participa
més de tot l’any, però que per
aquestes dates donen el do de pit i
sacrifiquen el seu temps en ajudar
que els actes de la Setmana Santa
siguin lluïts. També un encora-
tjament als que dirigeixen els actes
i als pocs i sofrits capellans i frares
que encapçalen i presideixen totes
les celebracions.
Molts d’anys a tothom.

passat festes
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PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4
tel. 971 83 56 88           Fax: 971 56 52 67
       971 836 461

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

CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA

ALQUILER MÁQUINAS

AGLOMERADO

EXCAVACIONES

PLANTA DE AGLOMERADO

CONSTRUCCIONES

DESMONTES

ASFALTOS

XVI Aniversari

El diumenge dia 13 de maig el
Club de la Tercera Edat d’Artà
celebrarà el XVI aniversari de la
seva fundació.
La Directiva té el gust de
convidar els seus socis als
següents actes:
A les 12 hores: Missa a la
parròquia en sufragi dels socis
difunts del Club.
A les 14,00 hores: Dinar de
companyonia, el qual consistirà
d’un bon plat de paella, rubiols
i plàtans.
A les 21 hores: Gran ball de saló
amb orquestra.

Altres:
Els dies 28 d’abril i 5 de maig, a
les 16,00 hores se celebraran
conferències sobre el “Regne de
Mallorca”, a les quals queden
els socis convidats.

Excursions:
El passat dia 11 d’abril el Club
va organitzar una excursió de
matances per a pensionistes a Sa
Gruta Nova, promoguda per
l’entitat bancària Sa Nostra d’Or.
Es va sortir d’Artà el matí per
anar cap a Sa Gruta (Manacor),
on foren obsequiats amb un
berenar de coca amb verdura i
begudes. Seguidament es diri-
giren a visitar el mercat de Sineu,
lloc on passaren més d’una hora.
Després i ja sobre les 13,30 es
desplaçaren altra volta cap a Sa
Gruta (passant per Cales de
Mallorca), on degustaren un
suculent dinar d’arròs i frit de
matances, a més de postres,
aigua, vi i licors.
Acabat el dinar es va celebrar
una hora llarga de ball amb
orquestra i al final es van rifar
una llarga col.lecció d’objectes,
obsequi de Sa Nostra. Sobre les
17,30 es va donar per acabada la
diada i es va tornar a casa tothom
ben satisfet.
L’enhorabona a la Directiva del
Club, Sa Nostra i a totes les
persones que feren possible
aquesta diada. Cal dir que a la
sortida de Sa Gruta els més de
300 excursionistes assistents
foren obsequiats amb un present

de matances.

Una altra excursió:
Com ja és costum, el Club
organitza el dia de l’Àngel una
excursió per celebrar la diada de
l’Àngel o “Sa Vega”.
Es va sortir cap a Lluc, lloc on es
va berenar, per després de visitar
la Mare de Déu seguir cap a
Palma i dinar al restaurant de
s’Hipòdrom. Varen ser 4 els
autocars que es desplaçaren per
fer aquesta bona excursió.

ATENCIÓ ALS
DONANTS DE

SANG

Es fa a saber a totes les
persones altruistes que periò-
dicament donen part de la seva
sang per poder salvar vides
humanes, que els pròxims dies
3 i 4 de maig, es desplaçaran a
Artà  les unitats mòbils
d’extracció de la Gerandat de
Donants.
El lloc com sempre serà a
l’Hospital i a les hores
acostumades.
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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.

El tinent alcalde del consistori
Pep Silva ens ha sorprés
positivament a molts de colo-
niers en les seves declaracions
als periòdics Última Hora i
Balears sobre la possibilitat de
què la Colònia s’aculli a la nova
normativa que sobre entitats
menors està elaborant el Govern
Balear. Un dia després, un altre
regidor, Julen, d’Esquerra
Unida  Els Verds, incidia en el
mateix tema en un escrit del
Diario de Mallorca.
En l’actualitat són molt poques
a les Balears les localitats
menors que gaudeixen d’aques-
ta mida descentralitzadora.
És digna de tot elogi, que el
pacte de progrés de l’actual
govern de les illes vulgui
potenciar l’ús d’aquesta entitat
administrativa i que per això
mateix estigui redactant un nou
reglament que amplii les seves
competències. Es tracta d’una
mesura administrativa que
afavoreix la participació, demo-
cratizació i, per tant, la descen-
tralització de l’activitat política
fins a uns nivells fins ara quasi
inexistents.
La Colònia de Sant Pere reuneix,
sens dubte, les característiques
que permeten el plantejament
de l’adopció d’aquesta forma

de govern. És un nucli separat
d’Artà (13 km.), amb caracterís-
tiques pròpies i peculiars i al
qual se li és reconeguda ja de fet
una certa personalitat jurídica
en quant a la prestació de serveis
a les persones que hi resideixen
( oficina municipal amb atenció
diària al públic, delegat del
consistori amb assignació econò-
mica, farmàcia, etc.).
El debat no ha fet més que
començar. És positiu i esperan-
çador que s’hagi engegat des del
Govern Balear i que s’hi hagin
adherit tot d’una regidors del
nostro govern municipal.
El fet que la principal força
política del municipi sigui
nacionalista fa pensar, que per
coherència amb els seus suposts
ideològics, donarà suport, si el
nou reglament d’entitats menors
ho permet, a una mida adminis-
trativa que ha d’afavorir una
major participació de la Colònia
en l’administració dels seus
propis recursos.
Els coloniers i entitats ciutadanes
de la Colònia haurien de prestar
atenció a la nova reglamentació
sobre entitats menors  i parti-
cipar activament en el debat sobre
la conveniència d’adherir-se a
aquesta forma de participació
prevista en el dret administratiu.

El Cami de
S’Estanyol
Les màquines d’asfaltar han
tapat el millor que han pogut els
clots. Es tracta d’arreglos que
duren de Nadal a Sant Esteva,
però qui dia passa any empeny.
Es fa necessari  un asfaltat nou.
També fan molta falta, tant en el
Camí de S’Estanyol como en el
de Cala los Camps, rètols que
limitin la velocitat dels vehicles
ja que es tracta de dos  camins
molt freqüentats pels vianants.

Montferrutx
Dimarts després de Pasqua es
varen començar les obres de
neteja de les zones verdes de
Montferrutx. Es fa una feina
ben feta i es té molta cura en
respectar les plantes existents,
mates, ullastres i garballons
principalment.

La Colònia de Sant Pere, entitat
menor ???
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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
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MATERIALS
CONSTRUCCIÓ

Nova Direcció: Andreu Riera i Guiem
Amengual

*Servei de camió i grua *Tot tipus de
material de construcció

C/. Llubiner, 7 - Tel. i Fax: 971  58 93 95 - Mòbil:
636  01 01 76

COLÒNIA SANT PERE (Artà).

Les festes de Pasqua

La Colònia té una forma peculiar
de celebrar els esdeveniments
bé siguin religiosos o profans.
Així doncs, les celebracions de
les festes de Pasqua s’han
caracteritzat  per la participació
dels creients en els diferents
actes, processions, celebracions
eucarístiques, pa amb caritat a
l’ermita, etc. . La secillesa i
autenticitat són els trets que han
presidit tots aquests actes. La
reflexió, la pregària i l’expressió
compartida d’uns sentiments es
fan manifests en unes funcions

Una vegada acabada la
neteja serà un bon moment per
fer el projecte d’ajardinament
d’aquestes zones.

Crist penjat a la creu, tot sol, en la processó del Divendres Sant.

Moment de l’encontre entre Jesús ressucitat i la seva mare Maria. Dia de Pasqua de
resurrecció.

on el silenci és condició i
necessitat per endinsar-se en el
misteri de l’home, del món i de
Déu, tema central d’aquestes
festes.

Les fotos ens mostren
alguns moments d’aquestes
celebracions:
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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
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Breus:

Associació de persones
majors Paella
Diumenge dia 29 d’abril, hi
haurà una paella en el quarter de
Betlem a les 13,30h.
La paella és gratis pels socis de
la tercera edat i costa 1000
pessetes per les altres persones
interessades que no siguin socis.
Podeu adquirir els tiquets a
travers de qualsevol membre de
la junta directiva.

Conferència
Dia 10 d’abril , en el local de la tercera edat es va fer
una xerrada sobre el funcionament del servei de
teleassistència destinat sobretot a persones majors,
o malaltes i que viven totes soles. Es tracta d’un
sistema que possibilita la comunicació entre l’usuari
i la central d’assistència. En cas de necesssitat es
prem un botó d’un aparell que du penjat la persona,
que ha sol.licitat teleassistència, i en poc temps tenen
l’ajuda necessària. Aquest sistema està subvencionat
per l’ajuntament d’Artà i l’usuari haurà de pagar una
quota mensual.
La majoria de persones que hi assistiren ho trobaren
interessant.

Centre Cultural
Aquest estiu tornarà  haver club d’esplai, amb les
mateixes monitores de l’any passat, na Carme Lòpez
i na Joana Gil. De dilluns a divendres de 9 a 13 h. Per
més informació dirigiu-vos al Centre Cultural.

Paella pro-orgue
Els Amics de la música organitzen una paella, dia 13
de maig a les 13,30 h. en el quarter de Betlem.
El preu de la paella i un tros d’ensaïmada és de 1000
pessetes.

Nota.-
Pensau que només falten dos mesos per les festes de
Sant Pere. Totes aquelles persones que vulguin
participar en el mercadet pro-orgue ja es poden posar
en marxa.

Celebració de l’eucaristia en l’esplanada al costat de l’ermita de Betlem. Dilluns de
Pasqua.

Cloenda de les festes amb dinar de paella.
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ermita 2001
Integració: un repte per el nostre poble

Integració: un repte pel
nostre poble.

Durant tota la història, molts
de mallorquins i molts d’arta-
nencs han hagut d’anar a països
llunyans per cercar una millora
en les seves condicions de vida
o simplement per subsistir.
Avui, gràcies a Déu, l’economia
de la nostra illa és capaç de
donar-nos a tots mitjans per
una vida digna. I ara, són
persones d’altres llocs i països
amb pitjor sort, les que venen
aquí per cercar unes millors
condicions de vida.
Ja fa molts d’anys que això és
així i que arriben aquí persones
d’altres llocs d’Espanya. Però
ara es tracta de gent amb
diferències ètniques més acu-
sades. Molts venen de països
pobres per poder subsistir ells i
les seves famílies. I també en
venen de països més rics,
especialment d’Alemanya, no
ja per visitar-nos temporalment,
sinó per viure d’una manera
estable entre nosaltres i disfru-
tar del nostre clima i el nostre
paisatge.
Hem de considerar aquesta
realitat com quelcom a agraïr,
com un do de Déu.  Han
convertit la nostra illa en un
lloc cosmopolita i obert a les
tendències més actuals que viu
la humanitat. Som una illa molt
distinta d’aquella que es descriu
al llibre “un hivern a Mallorca”,
tan tancada  i centrada només
en ella mateixa i els seus
costums i tan intolerant a tot el
que fos forà.
El punt de partida ha de ser una
visió positiva de la immigració:
és positiu que les persones
puguin trobar mitjans de
subsistència, és positiu que
persones joves d’altres països
suplesquin la nostra manca de

Un any més, el primer de Maig  vos convidam a tots a caminar  plegats cap a
l’ermita i a compartir la diada de germanor. Partirem a peu a les 9 de Sa Clota.
Els cotxes no podran passar fins a les 11.
Vos esperam.

capacitat per criar infants, és
positiu que viure a la nostra illa
sigui una cosa apreciada arreu
d’Europa, és positiu que la nostra
manera de viure i veure el món
s’enriqueixi amb aportacions
d’altres cultures ...
Però aquesta situació no deixa
de plantejar una sèria de

problemes que caldrà resoldre.
El nostre poble d’Artà ha estat
un exemple en aquest sentit: ha
sabut rebre persones de fora
sense desintegrar-se en dues
comunitats com molts de pobles
veïns i la mateixa Ciutat de
Mallorca. Ha sabut integrar la
gent que ha anat arribant sense
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Setmana Santa

Hem acabat ja els actes de la
gran celebració de la mort i
resurrecció del Senyor. Des
de la parròquia volem donar
les gràcies a tot el poble per la
seva participació, i molt
especialment per la serietat
que ha mantengut durant les
processons, celebracions i
altres actes.
En segon lloc, però no manco
important, una acció de
gràcies molt coral a tantes
persones i institucions que
heu dedicat esforç perquè
aquests actes es poguéssin dur
endavant.
I finalment, desitjar que el
goig de la pasqua arribi a
totes les vostres cases.

Vida parroquial

Batismes
La nit de pasqua, el dissabte 14
d’Abril, ens reunírem per
celebrar l’esdeveniment fona-
mental de la nostra fe: la
resurrecció del Senyor de la que
ratja la font del batisme. I vàrem
batejar quatre germans nostres:
Gabriel i Catalina Serra Ginard,
Miquel Rosselló Pasqual i
Bernat Esteva Sureda.

Noces
El capvespre del dissabte 21
d’Abril va ser mogut a St
Salvador, dues parelles, acom-
panyades dels seus amics i
familiars, segellaren davant Déu
la seva unió. Eren: Joan Sebastià
Orell amb Maria Àngela Moll i
Antoni Navarro amb Margalida
Genovard.

Funerals.
Dia 11 d’Abril, mentre a la Seu

perdre la identitat ni les tradi-
cions, ni el sentiment de poble
ni el paisatge. Cal que continuem
en aquesta mateixa línea.
Sabem que les autoritats munici-
pals no estan aturades, que s’han
posat mans a l’obra en aquest
sentit, fins i tot hem tengut
l’ocasió de poder-los prestar la
nostra col.laboració com a
parròquia. Però la tasca de la
integració ens atany a tots:
poders públics, centres educa-
tius, entitats ciutadanes i tots i
cada un individualment. De res
serviria la tasca de l’Ajuntament
si topàs amb una actitud negativa
del poble.
Per això, des de la parròquia
hem volgut elegir com a lema de
l’anada a l’ermita del primer de
Maig d’enguany: “Integració, un
repte per al nostre poble”. Perquè
tots siguem sensibles a aquesta

realitat i perquè ens prenguem
la integració com una tasca
col.lectiva de tots.
   Des de la parròquia ens
agradaria proposar algunes
actituds:
En primer lloc, s’ha de consi-
derar a la persona de l’immigrant
com a tal. Això ens demana una
primera actitud: l’acollida.
Emigrar per poder trobar millors
condicions de vida és un dret
recollit a la declaració universal
dels drets humans i acollir els
germans que es troben en una
situació precària enfora de la
seva terra és una obligació per
els que duen el nom de cristians.
En segon lloc, cal tenir en
compte la qüestió cultural.
L’arribada de persones amb
costums i maneres de veure
distintes, ha de ser apreciat com
una riquesa. La nostra cultura és

com un riu que s’ha enriquit al
llarg de la història amb les
aportacions de totes les cultures
del mediterrani que han anat
passant per la nostra illa. No
som fills del purisme, sinó de la
mescla i acceptació d’elements
forans. Ara, més elements
arriben per enriquir el cabdal
del riu que és la nostra tradició.
Però aquests elements nous, han
de ser integrats de manera
ordenada i sense provocar un
trauma o una destrucció de la
cultura mallorquina que ha de
ser enriquida i no arrasada.
I finalment, a les persones que
arriben, els hem de demanar una
actitud positiva i un desig de
convertir-se en part de la nostra
comunitat. Actitud que s’ha de
complementar amb camins que
hem d’obrir nosaltres perquè es
puguin integrar.

es consagrava l’oli del crisma,
en comunió amb aquella
celebració, alguns cristians
celebrarem aquí l’Eucaristia en
sufragi per l’Ànima de Catalina
Nebot Lago que havia mort als
94 anys.
Dia 16 d’Abril, segona festa de
la Pasqua, celebràrem la
resurrecció del Senyor i pregà-
rem que la seva força s’aplicàs
a dos germans nostres: Miquel
Cursach Tous, mort als 84 anys
i Maria Carrió Gili morta als
91 anys.
Dia 17 d’Abril, encara dins
l’octava de Pasqua, demanarem
que participàs de la resurrecció
de Crist el nostre germà Magí
Gili Carbonell que havia mort
als 82 anys.
Dia 23 d’Abril, a la celebració
del l’Eucaristia, acollírem la
família i pregàrem per l’ànima
de Josefa Grillo Garcia que
havia mort als 56 anys.

QUIROMASSATGE
María Martínez

Us ofereix entre altres els següents massatges:
* Esportiu * Relaxant * Dolors musculars *

Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores convengudes
Tel. 670 487 232 - Carrer des Tren, 2 - Artà

CRISTALERIA
ARTÀ

Carrer Ciutat, 48-A
  Tel-Fax 971  835 375
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c/ QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85

Bellpuig.- Andreu, explica’m una
mica com agafares aquesta afició
al pedal.
Andreu.- Tenia 61 anys, concre-
tament era a l’octubre del 87 quan
em vaig jubilar i per anar a l’hortet
de s’Aubelló hi anava amb una
bicicleta de la meva filla. Després
d’una temporadeta vaig tenir una
bici amb “varilles” i ja vaig
començar per arribar fins prop de
Canyamel, Coll des Vidriers i poc
més. Al setembre de 1991 vaig
comprar una “Ponti” de segona mà
a can Caldentey de Manacor, la
qual em va costar 40.000 ptes. (la
meva dona em deia si havia perdut
del cap), i als pocs dies ja vaig anar
fins a Capdepera però em cansava

molt, fins que 10 km avui i 20 demà
anava avançant en distàncies i en
bona forma física.
B.- Sempre voltes sol o també vas
en grup?
A.- Els dies feiners faig la volteta
tot sol ja que els altres companys
encara quasi tots estan en actiu,
però els caps de sermana vaig
començar a córrer amb en Sebastià
Sastre, en Pau Piris i en Toni
Figuereta. Més envant el grup tornà
més gros amb els germans Rafel i
Joan Pantalí, Toni d’ets Olors,
Jeroni Pobler, Julià Massanet, Toni
Garau, Jaume Sancho, etc. Aquests
tots són més joves que jo, ja que
molts d’ells no arriben als 60, en
canvi jo ja en tenc 74.
B.- Quines són les eixides que soleu
fer més sovint?
A.- En grup solem anar per la
carretera de Can Picafort voltant
per la de Cunies, Manacor, Porto
Cristo, Son Servera, Coll dels
Vidriers i tornada cap a Artà. En
total més o manco uns 70 km. Els

dies feiners i quan vaig sol no em
faig tan enfora i pedaleig a un ritme
més pausat. Així i tot em surt a una
mitjana de 25 km hora, i volt uns 50
km.  A l’any solec fer entre 6.500 o
7000 km.
B.- Els teus companys més cons-
tants qui són?
A.- En Sebastià Sastre, en Pau Piris,
els germans Pantalí i en manco
ocasions en Toni Figuereta.
B.- Però el que més t’ha ajudat ?
A.- Sens dubte ha estat en Sastre, el
qual m’ha donat molts consells i
formes d’estar a la carretera.
B.- Alguna anècdota t’haurà passat
durant aquests deu anys.
A.- Sí, he caigut cinc vegades, i la
darrera va ser vora les Coves d’Artà.
Vaig pegar a una vorera i a la caiguda
vaig quedar que no em podia
aixecar. El resultat, costelles
rompudes i uns mesos sense poder
fer la volta ni quasi caminar. També
una vegada que anàrem a Lluc, a la
tornada i devers Ses Pastores em
vaig retre i no podia pedalejar, els
companys seguiren cap a Artà i em
varen tornar a cercar emb un cotxe.
Però he de dir que altres també
quedaren retuts i són més joves que
jo. Vàrem deduir que un bocata
que havíem menjat a Lluc i sense
descansar havíem tornat a agafar
marxa podia haver estat el motiu
d’aquesta retuda. Però mai res ha
estat motiu per deixar de córrer.
B.- Què penses d’aquests grups
nombrosos de ciclistes que van molt
agrupats per la carretera?
A.- Pens que el que haurien de fer
és anar almanco de dos en dos. En
fila índia seria l’ideal però si el
grup és molt nombrós es faria massa
llarg l’avançament dels cotxes.
Realment és un perill i l’haurien de
llevar fent una línia per als

Una xerrada amb...
Andreu Caldentey Gil,
a) Garbeta

Veure ciclistes per les
nostres carreteres mallor-
quines no és cap cosa rara ni
cap secret, sobretot a la
primavera on compareixen
molts alemanys ben equipats
i recorren la nostra illa en
bicicleta.
Però el que ja no és tan
corrent és que es vegin massa
artanencs i manco de l’edat
del que avui hem duit a les
planes de la nostra revista.
Es tracta d’Andreu Calden-
tey Gil, més conegut com
per n’Andreu Garbeta, el
qual ens conta que des de fa
ja uns deu anys es dedica a
aquest esport tan complet i
que dóna molta salut als qui
el practiquen.

entrevista
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Construccions
Reformes
Pedra en general

Construccions Antonio González Flores PANEA

C/ Velleta, 21 - Capdepera
Tels. 971 565 759 - 609 603 611

biciclistes.
 B.- Hi ha molta afició a les bicicletes actualment, i quina
edat és la més corrent?
A.- Gent jove n’hi ha poca que corri. Els que més voltam
som gent madura, molts ja majors de 60 anys i qualcun de
més edat, com per exemple jo.
B.- Estàs content dels companys que volten amb tu, i
quins recordes de temps passat que es dedicaven a córrer
a les nostres voltadores?
A.- Sí, estic molt satisfet perquè a més d’ajudar-me em
respecten molt.  Dels antics record molt bé que a la pista
del “Cañaveral” hi compareixien els germans Flaquer, en
Nicolau de Lloret, en Garcia, anomenat “el Tanque”, i a la
voltadora de “Sa Pista”, a més del nostre campió Sebastià
Sastre, també hi corria en Nicolau de Vilafranca, en Llinàs
de Sant Llorenç, en Pascual de Capdepera, en Ferriol, el
célebre Tortella pels seus sprints, etc.
B.- Com és que amb dues voltadores que hem tengut a
Artà, s’ha perdut l’afició?
A.- A la retirada d’en Sastre no en va sortir cap altre per ser
un bon substitut seu, només en Julià Xoroi, el qual no va
tenir aguantada i la pista va acabar en solars. Actualment
ja no n’hi ha de pistes, a Mallorca, i només es fa carretera.
B.- A més de les caigudes, no has fet cap rompuda de
màquina o coses per l’estil? Duis recanvis per anar segurs?
A.- He foradat tres vegades en deu anys de circular per la
carretera, i jo sempre duc recanvis de 3 càmeres, un pot de
pega i parxes. És fàcil i aviat arreglar una foradada.
B.- La teva bici actual, quins aventatges du sobre per
exemple la primera que comprares?
A.- No es pot comparar. Actualment són molt lleugeres i
tenen moltes marxes. La que tenc té 7 corones: 13-14-15-
17-19-21 i 23 puntes. I dos plats, un de 40 puntes i l’altra
de 52.
Acabam la xerradeta amb n’Andreu, un bon amic que amb
74 anys a l’esquena diu que encara pot dur bé el ritme dels
altres companys, sobretot als plans, a les pujades ja queda

una mica endarrere, però els seus amics no
l’abandonen i li fan companyia sempre. No en va el
anys pesen, ens comenta que no és el mateix de fa
deu anys, així i tot pensa seguir el seu ritme fins que
el cos aguanti. N’Andreu, a més de la bici, té l’hortet,
molta afició a caçar tords, no li fa peresa aixecar-se
dematí i tot això li ajuda a dur una vida sana. Per
molts d’anys, Andreu.

G.B.

Gran Via, 22 – ARTÀ
OBERT TOTS ELS DIES

Obert de les 17 a les 22 h.

GRAN VARIETAT DE
PEL·lICULES EN DVD A LA

MÀQUINA

entrevista
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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.)
SERVEI D'AIGUA POTABLE 6000 l.

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

Bar-Restaurant
Can Ramon
Saló climatitzat

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

NOCES
COMUNIONS

BATEJOS
SOPARS ESPECIALS

(pandilles, esports, familiars, etc.)
ESPECIALITAT EN

BUFFETS
(Finançament fins a 9 mesos)

noticiari
Feis la foto, ara que encara podeu !

Polígon industrial: potser sí, però no a qualsevol preu

L’aprovació definitiva del
projecte de polígon industrial
d’Artà és imminent. Després
d’anys de rumors en relació a
n’aquest pla, una vegada com-
plerts –suposam– els terminis
legals, però amb una falta
completa d’informació i de
debat públic en un tema de
transcendència indubtable,
l’ajuntament d’Artà està a punt
de donar llum verda a un projecte
la concreció del qual consideram
més que discutible, i així, la

seva construcció serà imme-
diata. Ben bé tots els grups
polítics amb representació
municipal hi estan a favor, fins
on arriben les nostres informa-
cions. La construcció del polígon
està prevista als terrenys delimi-
tats per la carretera de Capde-
pera, la de Canyamel, i l’antic
barbacoa des Pujols. La seva
extensió serà de 167.957 metres
quadrats, amb la zonificació que
sol ser habitual en aquests casos
(sectors secundari i terciari,

equipaments comunitaris, co-
municacions i infrastructures,
espais lliures...).
Dóna la sensació que les
dimensions del futur polígon, a
parer nostre exagerades,  res-
ponen a unes previsions que per
ventura ja no es corresponen a
les necessitats actuals de les
empreses artanenques, i de fet,
després d’anys d’esperar unes
infrastructures adequades,
alguns empresaris han optat per
instal·lar-se a polígons ja



 35
BELLPUIG

27 abril 2001

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.

 351

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

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

noticiari
existents, mentre d’altres han
consolidat les seves empreses
dins Artà mateix. En aquest
sentit, pareix que un projecte
amb un impacte ambiental tan
brutal, hauria de fonamentar-se
en estudis actualitzats de les
necessitats del poble.
Volem pensar que si els partits
presents a l’ajuntament han estat
d’acord a aprovar el projecte de
polígon, és perquè la seva
necessitat deu ser imperiosa.
Segurament aquesta qüestió es
podria discutir. No ho farem
ara, si bé és cert que algunes
empreses situades dins el poble

causen problemes considerables
que demanen la seva instal·lació
fora del nucli urbà. Proposam,
en canvi, el replantejament d’un
projecte que no ha tengut en
compte cap mesura per pal·liar
amb eficàcia el seu impacte
estètic i visual damunt el paisatge
d’Artà, impacte que, tal com
està pensat en aquests moments
el polígon, serà desastrós i sense
remei.
Si ens atenem a raons estricta-
ment econòmiques, convé
considerar que un dels capitals
–ho direm així– més importants
d’Artà és justament el seu

paisatge i l’atractiu que exerceix
damunt uns turistes que no hi
vénen a cercar només sol i platja.
En uns moments en què l’ajun-
tament, per convicció o per
conveniència, sembla potenciar
aquesta imatge de poble preser-
vat que pugui interessar a un
turisme de qualitat, ens sembla
un contrasentit que, al mateix
temps, estigui a punt de perpetrar
un projecte com el del polígon
des Pujols.

Plataforma en defensa d’un polígon
respectuós amb el paisatge d’Artà

Rescatats un home i una dona al
penya-segat d’es Caló
El passat dia 24 de març, a la tarda, es va dur a terme
una operació de rescat d’un home i una dona per
part de la Policia Local d’Artà i Bombers. La parella
en qüestió, estigueren prop de tres hores a la zona
del penya-segat del camí d’es Caló. Després de
molts intents, es donaren per vençuts i, gràcies que
portaven un telèfon mòbil, cridaren al Centre
d’Emergències 112. Una vegada que donaren la
seva situació, Policia Local i Bombers es personaren
al lloc. Tot i la dificultat dels terrenys d’aquella
zona, es va haver d’emprar material d’escalada per
poder arribar fins al lloc on es trobaven, ja que
aquest era l’únic camí per poder-los rescatar. No cal
dir que el rescat fou laboriós i perillós per part de
tots els qui hi prengueren part, però al final els dos
accidentats pogueren sortir sense cap mena de
problema i sense haver de lamentar cap desgràcia
personal.
A la foto podeu veure el moment de l’inici del rescat
per part de la Policia Local i Bombers.
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esports

* INSTAL.LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IL.LUMINACIÓ
* ELECTRODOMÈSTICS
* TELICO: FAX I TELEFONSCALA RAJADA

c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795
Fax 971 565 411

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270

El passat 16 d’abril es va disputar a Son
Pardo la final del G.P. del Criador, generació
“E”, i l’únic cavall local participant fou el
representant de la quadra Es Pou d’Es
Rafal, Emilio Speed, i encara que fos
distanciat a la darrera recta va realitzar un
bon recorregut ja que el guanyador aturà el
cronòmetre a 1.17 sobre 2.100 m. A la
consolació de la final hi prengué part Envit,
de la quadra Sa Clota, el qual va guanyar en
un espectacular final de carrera amb un
temps de 1.19.4 sobre 2.100 metres, un
gran registre pensant sobretot que Envit no
estava en plenes condicions físiques a causa
d’una seriosa infecció. Quant als altres
resultats obtinguts  pels nostres cavalls cal
destacar el gran moment de forma d’Estar
de Nuit, fill de Nitanny Star i la mítica
Valse de Nuit, propietat de Sebastià Esteva,
que ha aconseguit un fet quasi impossible
en aquests moments, tres victòries
consecutives que li han servit per
convertir-se en el nou líder de la regularitat.
Altres cavalls que també han destacat són
els següents: de la quadra d’Alessia
Sanchez, Espera Prim fou quarta amb un
bon registre d’1.21, l’egua de Joan Suñer,
Dandreus M, va aconseguir un tercer a
1.21. L’egua francesa propietat de la quadra
Na Caduli, Hilda d’Urzy, aconseguí un
segon a 1.18. El cavall de la quadra Son
Frare, Duque Mora,va aconseguir un tercer
a Son Pardo i un quart a Manacor. De la

quadra Blaugrana el crac
Alcatraz TR aconseguí
una segona posició a 1.19
sobre 2.375 mentre que
la debutant, Festa
Blaugrana, va aconseguir
un punt a la seva casella.
De la quadra Es
Sementeret, Demia, es va
classificar en quart lloc a
Son Pardo. De la quadra
Sa Corbaia, el crac
Forever VX, va
aconseguir una nova
victòria demostrant una
vegada més la seva
superioritat i guanyant
sense cap dificultat a 1.19
sobre 2.100 m. Diane Of
Alpes va aconseguir dos
segons llocs i Canny

Comentari hípic

Star’s aconseguí una lluitada victòria i una
quarta posició. De la quadra Es Pou d’Es
Rafal, Emilio Speed, es va classificar en
quart lloc a 1.20 mentre que el seu company,
Dark Boy, aconseguia la mateixa posició
però a 1.17 sobre 2.200 m. L’altre crac de la
generació “F”, Filet d’Or, propietat dels
Germans Fuster, va aconseguir una
espectacular segona posició a Manacor amb
un gran registre de 1.18 sobre 2.050 mts, i la
seva companya de quadra, Eafterburner, va

aconseguir una fàcil victòria el mateix
hipòdrom. De la quadra Son Morey, E.
Cristina es va classificar en quarta posició
mentre que la nova adquisició de la quadra
Sa Carbona, Elit CL, aconseguí la segona
posició a Son Pardo. Per a finalitzar hem de
comentar que fa quinze dies a la pista de Son
Catiu es varen realitzar una sèrie de proves
no oficials on cal destacar la victòria del
francès Erlyss, muntat per Vicki Ginard, i la
del poltre Gafarró propietat d’A. Tous.
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HAPPY DAY

INMOBILIARIA
ARTÀ

Carrer Ciutat 28
Tel.: 971-82 95 14
Fax: 971-82 95 61
www.hdimmo.com

Se Buscan  Fincas y
Pisos en Cala Ratjada,
Capdepera y Artà para
alquilar a largo plazo

Gestionamos 100%
financiaciones, aunque

usted no haya comprado
la propiedad en  nuestra

oficina

Buscamos
para nuestros clientes,

apartmentos, fincas,
solares, casas

y locales

COSTA DE CANYAMEL
Chalét con hermosa vista al mar,

terreno  800 m², 180 m² de
vivienda, 4 dormitorios,  3 baños,
cocina, salón, comedor, lavadero,
150 m² terraza parcialm. cubierta,
jardín instalado, piscina 8 x 4 m,

instalación de descalcificar,
calefacción central, carport.

Precio: 75.712.300 Pts. N° 304

CALA RATJADA
Apartamento en establecimiento
pequeño, 8 unidades, 1a planta

con 45,5 m² azotea con vista mar,
planta baja con 60 m² de jardín,
71 m² de vivienda, 2 dormitorios,

salón-comedor, cocina, baño,
garaje, doble acristalamiento,
calefacción, buena calidad.

Precio: 22.382.000 Pts N° 002

ARTÀ
Casa con 6 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños,  2 terrazas,

patio, cocina amueblada,
chimenea, unos  320 m² de

vivienda.
Precio: 25.000.000 Pts. N° 055

Tenemos
permanentemente
ofertas en toda la

costa este.

Costa de los Pinos
Chalét con vista panorámica y al

mar,  terreno 1.250 m², jardín,
130 m² de vivienda, 90 m² para

usar, calefacción central, 3
dormitorios, 3 baños, cocina
amueblada, salón-comedor,

terraza, sótano, piscina 5 x 8 m,
aire acondicionado, garaje.

Precio: pide información N° 211

RANQUING corresponent al mes de  ABRIL

Lider:ESTAR DE NUIT(NITANNY STAR-VALSE DE NUIT)

Millor Pts
Total

MA SP MA SP MA SP
Pts

Nom del cavall Temps 07 08 13 16 21 22

Alcatraz TR 1.18.4 26 2on 3

Bambi Loyal 1.18.6 1

Beauty Woman 1.18.3 38

Canny Star's 1.19.4 23 4rt 1er 5

Casanova 1.20.8 9

Complice de Nuit 1.22.5 5

Curios HP 1.21.7 2

Dadiva CL 1.19.1 33

Dandreus M 1.19.2 15 3er 2

Dandy d'Abril GS 1.18.4 28

Dark Boy 1.17.7 5 4rt 1

Demia 1.24.5 1 4rt 1

Delsi De Retz 1.24.6 4

Diane Of Alpes 1.18.4 26 2on 2on 6

Diesolo 1.22.4 8

Dines 1.21.1 23

Distret 1.18.2 22

Duque Mora 1.24.8 5 3er 4rt 3

Eaferburner 1.20.2 10 1er 4

E.Cristina 1.23.4 13 4rt 1

Elit CL 1.23.2 5 2on 3

Elogi CL 1.18.2 21

Emilio Speed 1.18.6 32 4rt 1

Envit 1.19.4 41 1er 4

Espera Prim 1.21.9 14 4rt 1

Estar de Nuit 1.19.3 45 1er 1er 1er 12

Festa Blaugrana 1.26.7 1 4rt 1

Filet d'Or 1.18.9 14 2on 3

Flipo 1.25.0 1

Florencia Staro 1.23.2 3

Forever VX 1.17.7 24 1er 4

Hilda d'Urzy 1.18.4 3 2on 3

Varisol Lui 1.21.5 7
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Taller i Despatx: C/ Major, 107 Tels. 971 836 280 - 971 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà

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

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

A LA DECORACIÓ DE CASEVA.

esports
Bàsquet
Júnior Femení
Bàsquet Pla 60 (14-14-20-12)
Apa Institut Artà 33 (8-9-9-7)
Desastrós. Aquest és l’adjectiu
que millor qualifica el partit que
va jugar el nostre equip. I no
precisament per la superioritat
de l’equip rival sinó per la manca
d’encert i també la manca
d’actitud de l’equip d’Artà. El
Bàsquet Pla va ésser superior en
tot moment i es va imposar en
tots els aspectes. La seva defensa
va ésser molt bona, una defensa
individual que partia de mig
camp i no deixava que la pilota
sortís fàcilment del nostre camp
i un atac molt ràpid i eficaç basat
amb un gran contraatac i amb el
rebot ofensiu que en tot moment
va ésser de l’equip palmesà. Res
més a dir, victòria fàcil del
Bàsquet Pla.
Sènior Femení
Santa Maria 39 (12-8-9-10)
Hnos. Pallicer Pons 45
(16-6-9-14)
Important, molt important la
victòria aconseguida pel nostre
equip dins un camp on sempre
és difícil guanyar. El nostre
equip necessitava la victòria per
tal d’intentar quedar primer
d’aquesta lligueta i així ho va
fer. Si bé es va començar més o
manco bé guanyant el primer
quart per una diferència de 4
punts l’equip no acabava de
rodar, estàvem molt espesses en
atac i més o manco la defensa en
zona ens funcionava. Això va
propiciar que poc a poc l’equip
de Santa Maria anés retallant
diferències fins que en el minut

6 del tercer període es va situar
dos punts amunt. Però el nostre
equip no es va enfonsar i va
ésser en el quart període on
aconseguí una màxima diferèn-
cia de 9 punts que va ésser
impossible de recuperar.
Sènior masculí.
Hormigones Farrutx, 69
Santa Eugènia, 60
Partit jugat el diumenge dia 8 al
poliesportiu de na Caragol. En
teoria, havia de ser un partit
fàcil per als nostres jugadors
que s’enfrontaven al darrer
classificat. El partit va començar
que semblava que cap dels dos
equips volia inaugurar el marca-
dor, d’aquesta manera fins al
minut dos no s’aconseguí la
primera cistella. En el minut set
del primer quart, un cop invo-
luntari entre dos jugadors va
deixar lesionat el jugador visitant
número 14, cosa que va descom-
pondre completament l’equip
del Santa Eugènia, i els nostres
ho varen saber aprofitar i
aconseguiren un còmode avanta-
tge. En el darrer quart l’equip
visitant va pitjar de valent i els
nostres com de costum tornaven
a fer la sesta, a falta de dos
minuts per a l’acabament del
partit el resultat era de 58-57, un
sol punt de diferència. Un altre
cop, la inspiració divina va tornar
als jugadors artanencs que en
tan sols dos minuts aconseguiren
un parcial de 12-3 amb 8 punts
d’en S. Carrió, els únics.
Destaquem els 19 punts, els 12
rebots d’en M.A. Riera i els 11
punts d’en A. Gaya, J. Cabrer i
B. Dalmau.

Banana Disco, 61
Hormigones Farrutx, 37
Partit disputat el diumenge dia
22 a les 10 hores a una pista
descoberta enfront del Passeig
Mallorca de Palma. Les panades
i els robiols varen passar factura.
37 punts ho diuen tot, un 26%
amb tir de dos l’acaba de rematar.
La inspiració divina de l’altre
partit en aquest va estar molt
enfora. És molt difícil imaginar
que en vint minuts l’equip
artanenc tan sols aconseguís 11
punts.

Altres notícies
II Divisió Femenina
De l’equip de la segona divisió
femenina en xerram poc, però
d’estar quasi en places de
descens directe, s’ha situat amb
dues victòries seguides cosa que
encara el fan somniar en la
possible salvació. Aquesta passa
per guanyar el proper partit que
es jugarà aquest dissabte enfront
de l’equip del Son Carrió, sobre
el paper un rival accessible, si
no hi ha contratemps.
Sènior masculí
D’aquí al final del campionat
tan sols falten 4 partits, l’equip
artanenc, si aconsegueix la
victòria en tan sols un d’ells,
podem dir que tendrà la tercera
plaça assegurada. Aquest diu-
menge a les 12 hores al poli-
esportiu de na Caragol, jugarà
l’equip artanenc contra l’equip
del Ladrillerías de Felanitx,
aconseguir una victòria seria un
cop de moral molt alt per poder
acabar la competició en aquesta
tercera plaça. El Ladrillerías és
el quart classificat, per tant un
rival directe.
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Josep Genovard Tous
(Pep Barber)

Reflexologia podal-Quiromassatges
Flors del Dr. Bach

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

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

esports

Volei
El passat dissabte dia 7 d’abril
es celebrà al Poliesportiu “Na
Caragol” d’Artà una nova diada
dels “Jocs Escolars” organitzats
pel Consell de Mallorca. Hi
participaren 5 equips en la
categoria infantil-cadet i 7 en la
categoria aleví, dels quals 4 eren
d’Artà.

Infantil femení
05-04-01
C.V. ARTÀ 1
Alaró 3
C.V. Artà: Mª A. Grillo, I. Cantó,
N. Torres, C. Maria, M. Riera, M.
Brunet, Mª del Mar Danús, C.
Artigues, Mª del Mar Vives, Mª
A. Ríos i M. Flaquer.

Derrota de l’equip infantil
que acusà les dues setmanes que
ha estat sense jugar a causa de la
suspensió dels seus partits. Li costà
molt a l’equip artanenc entrar en
el partit, i quan se n’adonà ja tenia
el primer set pràcticament perdut,
amb un avantatge clar per a les
visitants per 4 a 19. Al final 14 a
25 per a les d’Alaró. El segon set
despertaren i anà molt ajustat, amb
intercanvis constants en el marca-
dor i sense cap dominador clar.
Així, empataren l’encontre a un
set. Anà més o menys ajustat fins
a la meitat, on les alaroneres
aconseguiren obrir forat i sapi-
gueren administrar molt bé
l’avantatge i acabaren imposant-
se. El quart set també començà bé
per a l’equip contrari, que
aconseguí un avantatge que li
permetia jugar amb comoditat. Al
final hi hagué una tímida reacció
local que situà el marcador en un

21 a 22, però les d’Alaró no
fallaren i se’n dugueren el
partit.

Sénior masculí
07-04-01
C.V. Sóller 3
APA INSTITUT ARTÀ 0
APA Institut: T. Puigròs, P.
Cabrer, P. Piris, J. Martí Maria,
Llucià, X. Rigo i J. Payeras.
Derrota de l’equip masculí en
un partit que si bé en un principi
començà de cara per als
artanencs, després no tengue-
ren pràcticament cap opció de
dur-se’n l’encontre. Gran part
de la derrota fou a causa de la
deficient recepció visitant, que
en cap moment va poder aturar
els serveis locals, i per tant no
podia construir atacs amb prou
garanties per poder sumar
punts.
17-04-01
APA INSTITUT ARTÀ 3
Son Carrió 1
APA Institut: T. Puigròs, P.

Cabrer, P. Alzina, J. Moyà, P.
Piris, Ll. Canet, J. Martí Maria i
J. Martí Munar.
Victòria treballada de l’equip
artanenc que al final va imposar
la seva major qualitat, però que
hagué de sofrir més del que
estava previst. El primer set
començà bé per als artanencs, i
aconseguiren obrir forat en el
marcador, però una sèrie de
punts consecutius dels visitants
els tornaren a ficar dins del partit.
Els d’Artà regalaven massa
punts al contrari, tant amb
serveis errats com amb remats
que anaven fora. A final de set
tornaren a fer el joc que els
havia permès escapar-se en el
marcador i es feren amb el primer
set. Al segon set es tornà a regalar
massa punts per part dels locals
i els visitants agafaren un
avantatge que ja no desaprofi-
tarien. A partir d’aquí els
artanencs canviaren una mica la
forma de joc. Passaren del joc
més espectacular i arriscat en el
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Natació
Mª ANTÒNIA RIBOT, 3a
CLASSIFICADA EN 50
PAPALLONA EN EL “XIII
OPEN DE NATACIÓ LA
SALLE”
Mª Antònia Ribot, del Club
Aigua Esport d’Artà, aconseguí
la 3a posició en el “XIII Open
de Natació La Salle” en la prova
de 50 m papallona, categoria
iniciació, amb un temps
d’1’03”04. L’edició d’aquest
any comptà amb una
nombrosa participació de
clubs, tant de Balears com de
fora. En total foren 12 clubs
els que hi prengueren part: La
Salle, C.N. Palma, C.N. Voltor
Balear, Sport Inca, C.N. Calvià,
SACASJO, Eivissa, Sta.
Eulàlia, Corazonistas
(Saragossa), C.N. Paraiso
(Saragossa), San Agustí
(Saragossa) i el Club Aigua
Esport d’Artà. L’Open de
natació La Salle comprèn les
categories d’iniciació,
benjamí i 1r any d’aleví. La
participació estava limitada als
nedadors que tenguessin les
mínimes fixades per
l’organització. El Club Aigua
Esport hi participà amb 10
nedadors, ja que dels 14
inscrits, 4 causaren baixa per
malaltia. Els registres dels
nostres nedadors foren
excel.lents, i a punt estigué de
caure qualque medalla més.

Les marques aconseguides pels
nostres nedadors foren les
següents:
Mª Angels Ribot (92), 100
esquena, 1’47”51; 100 lliures,
1’33”08, aconseguint el 3r lloc
a la seva sèrie.
Francisca Tous (92), 100 lliures,
1’29”82, rebaixant 4 segons la
seva marca personal i
aconseguint el 2n lloc a  la seva
sèrie.
Marc Bisbal (89), 100 estils,
1’32”86; 100 lliures, 1’20”61.
Javi Muñoz (92), 50 esquena,
44”19, aconseguint el 1r lloc
de la seva sèrie i la 3a posició a

la general de l’any 92; 50
lliures, 40”94, aconseguint el
3r lloc de la seva sèrie.
Miquel Pastor (91), 50 esquena,
46”39; 50 lliures, 38”71,
aconseguint el 2n lloc de la seva
sèrie.
Joan Cruz (91), 50 esquena,
47”44; 50 lliures, 36”55,
aconseguint el 1r lloc de la seva
sèrie.
Mª Antònia Ribot (93), 50
esquena, 53”38, aconseguint el
1r lloc de la seva sèrie; 50
papallona, 1’03”04,
aconseguint el 3r lloc de la
general i rebaixant 5 segons la
seva marca personal; 50 lliures,
48”65, rebaixant 3 segons la
seva marca personal i
aconseguint el 2n lloc a la seva
sèrie i el 5è a la general.
Pilar García (93), 50 lliures,
1’04”69.
Guillem Roser (90), 100 lliures,
1’28”04.
Albert García (90), 1’24”06

Si en el passat “Bellpuig”
anunciàvem el 6è lloc
aconseguit per Lourdes
Genovard al “Trofeu Nedador
Complet Voltor Balear”, un
altre nedador del Club Aigua
Esport d’Artà, Rafel Cruz,
també aconseguia medalla per
la 6a posició en la seva
categoria, però a causa d’una
errada informàtica en els

remat, a un joc més controlat
però més efectiu. Els remats
cercaven més la col.locació que
la potència i això es va notar en
el marcador. Tampoc s’erraven
tants serveis i tot això donà més
solidesa al joc. Al final 3 a 1 per
als locals.

21-04-01
APA INSTITUT ARTÀ 3
Cide 1
APA Institut: T. Puigròs, P.
Cabrer, J. Moyà, P. Alzina,
Llucià, Ll. Canet, J. Martí Maria,
P. Piris i J. Martí Munar.
Segona victòria consecutiva de
l’equip masculí que sembla que
en aquest final de temporada ha

consolidat una mica el seu joc.
El partit començà bé per als
artanencs, que sortiren molt
mentalitzats per guanyar el
partit. L’equip local apostà des
del principi més per l’efectivitat
que per l’espectacularitat, i així
anaren sumant punts un darrere
l’altre fins a fer-se amb el primer
set sense gaire problemes. El
segon set sortiren una mica
relaxats i començaren a fer les
mateixes errades de sempre, és
a dir, males recepcions, errades
en el servei, regals en atac... i
això ho aprofitaren els contraris
per anar sumant, i quan volgue-
ren reaccionar els locals ja tenien
el set perdut. El tercer set anà

bastant igualat fins a la meitat, i
fins i tot els col.legials disposa-
ren d’avantatge en el marcador,
però els locals reaccionaren i es
feren amb el segon set de manera
ajustada. Al tercer set, els
visitants sols aguantaren fins els
10 punts, després l’equip
artanenc desplegà tot el seu
repertori atacant, basat sobretot
en els potents i espectaculars
remats de Joan Martí Maria que,
una vegada i una altra aconseguia
superar la defensa, tant de
primera com de segona línia, de
l’equip ciutadà.
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Columbofília
Classificacions generals
columbòfiles de les proves de
velocitat disputades durant el
mes de març.

Classificacions Generals

Orihuela
17.03.01
Nom
Mestre Sureda
Terrassa Rosselló
Conesa Muñoz
Terrassa Rosselló
Cassellas Gelabert
Ginard Palou
Cassellas Gelabert
Ginard Palou
Ferrer Serra
Vives Canet
Escanellas-Páez
Mestre Sureda
Cassellas Gelabert
Cassellas Gelabert
Mestre Sureda

Tardena
24.03.01
Nom
Ginard Sureda
Mestre Sureda
Terrassa Rosselló
Conesa Muñoz
Escanellas-Páez
Cassellas Gelabert
Terrassa Rosselló
Mestre Sureda
Conesa Muñoz
Conesa Muñoz
Bauçà Bassa
Cassellas Gelabert
Infante Sureda

Eivissa
24.03.01
Nom
Ginard Palou
Vives Canet
Escanellas-Páez
Domínguez Moll
Escanellas-Páez
Terrassa Rosselló
Vives Canet

Baza
31.03.01
Nom
Ferriol Nadal
Mestre Sureda
Conesa Muñoz
Ginard Palou
Mestre Sureda
Cassellas Gelabert
Ginard Palou
Bauçà Bassa
Ferrer Serra
Nicolau Capó
Vives Canet
Vives Canet
Domínguez Moll
Riutort Perelló
Ginard Palou

Velocitat
1.735
1.712
1.709
1.708
1.653
1.642
1.641
1.627
1.625
1.625
1.620
1.618
1.614
1.614
1.612

Velocitat
922
818
683
662
600
436
405
373
328
320
285
264
241

Velocitat
1.290
1.283
1.270
1.130
1.043
   924
   937

Velocitat
941
919
918
880
863
746
728
720
703
636
587
511
443
430
290

Llabrés Massanet
Llabrés Massanet
Ginard Sureda
Bauçà Bassa
Terrassa Rosselló
Ferriol Nadal
Conesa Muñoz
Cassellas Gelabert

   936
   863
   649
   514
   514
   410
   403
   365

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

Els propers 28 i 29 d’abril,
una nombrosa representació
del Club Aigua Esport d’Artà,
participarà en el Trofeu
Ciutat d’Eivissa. Es despla-
çaran a l’illa Pitiüsa 30
nedadors del nostre club que
competiran juntament amb
3 clubs de Catalunya, un de
Múrcia i 2 d’Eivissa.

Si en el passat “Bellpuig”
anunciàvem el 6è lloc acon-
seguit per Lourdes Genovard
al “Trofeu Nedador Complet
Voltor Balear”, un altre neda-
dor del Club Aigua Esport
d’Artà, Rafel Cruz, també
aconseguia medalla per la 6a
posició en la seva categoria,
però a causa d’una errada
informàtica en els resultats no
se li va concedir el premi. Feta
la rectificació, el nedador ha
rebut la medalla que l’acredita
com a 6è classificat en la
categoria infantil any 85.

resultats no se li va concedir el
premi. Feta la rectificació, el
nedador ha rebut la medalla
que l’acredita com a 6è
classificat en la categoria infantil
any 85.

Els propers 28 i 29 d’abril,
una nombrosa representació
del Club Aigua Esport d’Artà,
participarà en el Trofeu
Ciutat d’Eivissa. Es
desplaçaran a l’illa Pitiüsa 30
nedadors del nostre club que
competiran juntament amb 3
clubs de Catalunya, un de
Múrcia i 2 d’Eivissa
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LLISTA DE NOCES - ELECTRODOMÈSTICS - JUGUETERIA - OBJECTES REGAL

C/ RECTA, 2 TEL. 971 836 293 - ARTÀ

Futbol

I Regional
Artà 4 – Xilvar 3
Gols: Nieto (2), Piñeiro, T. Femenias
Alineació: Pedro, Ferrer (Bernat),
Troya, Danús (Raul), Nieto, A. Tous,
Grillo, Kike, Ramon (Rufo) (Gomila),
T. Femenias, Piñeiro

Can Picafort 2 – Artà 0
A: Pedro, Ferrer (Palou), Troya,
Dalmau, Nieto, A. Tous, Grillo (Xavi),
Kike, Ferragut (Raul), T. Femenias
(Gil), Piñeiro
Partit emocionant i amb un final no
apte per a cardíacs ens oferiren Artà i
Xilvar a Ses Pesqueres, amb triomf
dels locals en el darrer minut del temps
reglamentat. Va començar dominant i
control.lant el joc l’Artà, però no
creava excessiu perill sobre la porta
rival, si bé molt manco feien els
visitants ja que en tot el primer temps
no xutaren ni un sol pic entre els tres
pals de la porta defensada per Pedro.
Avançaven els minuts i encara que
seguien control.lant els artanencs no
tenien les idees clares de cara a gol i va
haver de ser de penal tirat per Piñeiro
que es va obrir el marcador i als pocs
minuts Nieto feia el segon i amb aquest
resultat va acabar la primera part.
Amb 2-0 semblava que el partit estava
sentenciat però els de Selva cregueren
i es convenceren que no era així i
passaren a fer-se amos de la pilota,
dominant i atacant la porteria local
obtenint el premi fent tres gols que
giraven el marcador i els posava en
franquícia els tres punts ja que feren el
tercer gol a manca de 5 minuts per
acabar, però els locals tengueren
l’encert i un poc la sort de no caure en
el desànim i cercaren amb força i
ganes almanco l’empat que marcaria
T. Femenias en jugada individual,
plena de coratge i força deixant
perplexos el porter i la defensa forana.
Ja en el darrer minut Nieto feia de fort
xut i després de rebotar en un contrari,
elgol que els donava el triomf,
desfermant l’alegria en jugadors i

públic local i, com és normal, la
decepció en els visitants. Destacar que
en el darrer quart d’hora, va haver
sobre el terreny de joc cinc jugadors
juvenils en l’onze artanenc, tenint
alguns d’ells una actuació bastant
destacada i contribuint tots a aconseguir
una agònica victòria, per aixó, un
merescut mereixement pels més joves.
Després de diverses jornades de
resultats positius va arribar la decepció
amb la visita a Can Picafort, encaixant
una merescuda derrota. Actuació molt
gris per part artanenca que sempre es
veren superats pels locals, sense que
aquests fessin moltes coses destacables,
però repetesc que es trobaren amb un
Artà desconegut que els va donar totes
les facilitats per aconseguir els tres
punts.

Cadets
Artà 7 – Sineu 1
Gols: Joan Andreu (2), Terrassa, Pere
Joan, Reyes, José María, Rocha
A: Vives, Díaz (Gil), Juanma (Sureda),
Torreblanca (Rocha), Alfredo,  Terra-
ssa, Joan Andreu (Nieto), Pere Joan
(Endika), Reyes, Alex, José María

Felanitx 1 – Artà 2
Gols: Reyes, Joan Andreu
A: Vives, Juanma, Torreblanca,
Alfredo, Sureda, Terrassa, Joan
Andreu, Pere Joan (Gil), Reyes, José
María, Alex
Dos triomfs que tenen un valor
extraordinari i que han servit per enfilar-
se al segon lloc i de no fallar en les dues
jornades que falten, contra el Margari-
tense a Ses Pesqueres i Barracar a
Manacor, això significaria que
obtendrien el premi de l’ascens a la 1ª
Categoria. Contra el Sineu, equip situat
en la part baixa de la taula, no tengueren
cap problema per treure els punts
malgrat que no feren un joc mitjanament
acceptable, però ja dic que la feblesa
del rival els va facilitar els tres punts i
la clara diferència en el marcador. A
Felanitx ja foren figues d’un altre paner.
Els locals eren segons del grup amb
dos punts per damunt l’Artà i a més

jugaven amb l’avantatge que a Artà
havien empatat,per tant el resultat
final era de gran importància pels dos
rivals per sortir reforçats de cara a la
classificació final. Amb aquests
condicionants el partit va ser, si no
brillant en joc, sí en lluita forta i
ferotge i emocionant. L’Artà es va
avançar en el marcador en la primera
part i va estar més tranquil que el rival
en tenir el resultat a favor que va
mantenir fins al darrer minut que va
ser quan empataren els locals i que,
pel poc temps que mancava i pel cop
que va ser pels nostres, semblava ser
definitiu. Però els deixebles de Jeroni
tengueren la sang freda i la sabiduria
de control.lar els darrers moments del
partit i en un ràpid contracop molt ben
duit i executat per Joan Andreu,
marcaren un gol importantíssim que
els donava els tres punts, desfermant
l’alegria de tots, jugadors, entrenador,
delegat i acompanyants i que, repetesc,
significava desbancar el Felanitx del
segon lloc amb un punt més i a més
tenir el gol-average a favor. Ara no
han de fallar en les dues jornades que
queden i rematar la feina, assolint un
merescut ascens.

Alevins
Rtvo. La Victoria 3 – Artà 0
A: Alba (Virgili), Rosa, Carabante,
Dani (Molina), Font, Coll, Duran
(Serra), Ismael, Felip, Cattaneo, Nadal

Artà 1 – Santanyí 2
Gol: Sergi
A: Virgili (Riera), Carabante, Font,
Duran (Gil), Ismael, Felip (Sergi),
Cattaneo, Nadal, Rosa (Molina),
Serra, Coll
Mal inici de la fase de permanència
pels alevins en una competició tan
curta on no valen els errors, ja que es
paguen molt cars. En els dos partits
els ha pesat molt la responsabilitat ja
que poden donar més d’ells del que
han fet. Hi ha partits suficients per
refer-se essent importants els dos
propers contra Vilafranca i Andraitx,
als quals, per poc que se centrin al

esports
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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

cent per cent se’ls pot guanyar i adreçar
el camí cap a la permanència.

Benjamins F-8
Artà 10 – Margaritense 0
Gols: Abdon (5), Coll (2), Prol,
Torreblanca, Reynés
A: Reynés, Flaquer, Jeroni, Coll, Prol,
Cantallops, Abdon, Torreblanca.
Ignasi, Jordi, Pons

Llosetense 1 – Artà 7
Gols: Abdon (3), Coll, Prol, Pons,
Torreblanca
A: Ignasi, Flaquer, Jeroni, Coll, Prol,
Jordi, Abdon, Terreblanca. Reynés,
Pons, Cantallops
A falta d’una jornada per acabar
mantenen els benjamins remotes
esperances de ser primers de la taula.
L’empresa és difícil ja que juguen el
darrer partit en el camp del Pla de Na
Tesa, actual líder i aquests ja guanyaren
contundentment a Ses Pesqueres per
3-7, per la qual cosa tenen molt a favor
seu. De tota manera, sigui quin sigui el
resultat, s’ha de felicitar els compo-
nents de l’equip per la gran campanya
realitzada, ja que sempre han lluitat i
han anat classificats en les tres primeres
places. En els dos darrers partits jugats
no acusaren la inesperada derrota a
Son Servera i resolgueren amb clares
victòries en els dos casos, amb un joc
excel.lent i resolutius de cara a la
porta contrària con bé demostren els
gols marcats.

Pre-Benjamins F-8
Rtvo. La Victoria 1 – Artà 10
Gols: Rosa (3), Sergi (3), X. Cursach
(3), Alzamora
A: Jon, Zafra, Carrió, A. Cursach,
Alzamora, Rosa, Sergi, X. Cursach.
X. Darder, Arto, Llull

Artà 3 – La Salle 0
Gols: Rosa, Sergi, X. Cursach
A: jon, Zafra, Carrió, A. Cursach,
Alzamora, Rosa, Sergi, X. Cursach.
X. Darder, Arto, Llull
Segueixen comptant per victòries els
partits que han disputat els pre-
benjamins i van comandant la
classificació en la fase final del
campionat de Mallorca de la categoria,
essent clars favorits per aconseguir el
títol. Per tal cosa és important el partit
que jugaran aquest cap de setmana en
el terreny del J. Sallista d’Inca, ja que
de guanyar aplanarien molt el camí
cap a la resolució final.
La visita al Rtvo. La Victoria la
resolgueren clara i contundentment en
la segona part ja que a la primera el
partit va estar més igualat, amb
l’anècdota, ja que no es pot qualificar
d’una altra manera, de veure com
rebien el primer gol de la temporada i
va haver de ser a arrel d’un penal més
que discutible que es va treure de la
màniga l’àrbitre del partit. Però això
no els va desmoralitzar. Es va arribar
al descans amb 1-3 realitzant una
segona part esplèndida arrodonint la
clara victòria.
En el partit disputat a Ses Pesqueres,
La Salle va venir amb la lliçó ben
apresa, que no era altra que no sortir
golejat igual que havia passat amb tots
els altres equips i el seu únic objectiu
es va centrar en un fort marcatge sobre
el contrari, renunciant per complet al
joc d’atac i sols en una ocasió
remataren a la porteria de Jon amb
perill i que es va resoldre amb una feliç
intervenció. Amb el seu plantejament
La Salle, repetesc, l’únic que pretenia
era encaixar el mínim de gols i això ho
aconseguiren ja que ni tan sols podien
aspirar a empatar ja que malgrat tenir
fermats els davanters de l’Artà, en
qualsevol moment que badassin o en

ràpid contracop podien els locals
foradar la porta lasaliana i així va
succeir: Rosa i X. Cursach saberen
aprofitar les clares opcions que
tengueren i el tercer gol el va fer Sergi
Darder en un magistral llançament de
falta, impossible d’aturar pel porter
palmesà.
El La Salle ha estat el rival més difícil
que han trobat, no com per estrènyer
els artanencs i fer-los perdre sinó per
limitar-se a una forta pressió i no
deixar-los control.lar la pilota, moure-
la amb claredat, ajudes amb avantatge
i aconseguir ocasions òptimes de cara
a gol. Si aquest era l’objectiu de La
Salle, ho aconseguiren.

Altres notícies
En la nit d’ahir dijous dia 26, el C.
E. Artà, en el seu local social, va
celebrar Assamblea Extraordi-
nària, presentant diversos punts.
El principal i més important va
ser la dimissió del seu President
Ramon Càmara Torres i la seva
junta directiva; l’anomenament
d’una Junta Gestora i obrir el plaç
de presentació de candidatures a
la presidència dels que hi aspirin
o ho desitgin. En el proper número
de Bellpuig donarem ampla
informació del curs i decisions
que es prengueren en la referida
assamblea així com una entrevista
que intentarem mantenir amb el
president dimissionari per fer un
balanç dels sis anys que ha regit i
dirigit els destins del C. E. Artà.
Les resolucions i decisions que es
prenguin que siguin en bé del
futbol artanenc. El Club ha de
seguir la seva brillant trajectòria,
principalment en el futbol base.

esports
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De viatge per la xarxa

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

col.laboració

Per a aquest número hem preparat
un monogràfic de les pàgines web
de les cadenes de televisió a
Internet. Podem dir que totes les
cadenes han vist la importància de
poder donar uns serveis no tan sols
el de la programació, sinó que, a
més, donen serveis diversos com
fins i tot l’estat dels aeroports, el
temps, xats, web cams, etc. Vet
aquí un resum de les cadenes més
importants:

http://www.antena3tv.com Pàgina
de la cadena Antena 3 Televisión,
tenen un gran monogràfic de totes
les sèries que emet A3, com per
exemple, Los Simpsons, Compa-
ñeros, etc.
http://www.cplus.es Pàgina del
Canal Plus i Canal Satélite Digital
(CSD), a primera vista se sembla
més a un portal de notícies que a
una pàgina de televisió, però si ens
hi endinsam, dins de la pàgina, en
podem treure tot tipus d’infor-

mació.
http://www.rtvv.es  Pàgina de la
ràdio i televisió valenciana, on
podem trobar tota la programació
de Canal 9, Punt 2 valencià, etc.
http://www.rtve.es Pàgina de Radio
Televisión Española, on podem
trobar informació de TVE, el
teletext,  Radio Nacional de España,
etc.
http://www.telecinco.es Pàgina de
la cadena de televisió Telecinco.
Hi podem trobar una secció de
notícies, loteries, seccions de les
seves sèries, a més d’un enllaç amb
el programa estrella d’aquesta
cadena, Gran Hermano.
http://www.tvc.es/ Pàgina de
Televisió de Catalunya. A més d’un
servei de notícies, també ens dóna
la possibilitat de disposar d’una
adreça de correu electrònic, infor-
mació del temps, aeroports, etc.
http://www.euroesport.com Pàgina
del Canal Esportiu Euroesport.
http://www.canal-4tv.es Pàgina del

canal de televisió balear Canal 4.
http://www.viadigital.es Pàgina de
la plataforma Via Digital.
http://www.axn.es  Pàgina del canal
AXN, canal que es pot veure
mitjançant el CSD. És una pàgina
espectacular de disseny.
http://www.documania.com Pàgina
del canal Documania, canal que es
pot veure mitjançant el CSD.
http://www.discovery.com/ Pàgina
del canal Discovery, canal que es
pot veure mitjançant el CSD.
http://www.cnnenespanol.com
Pàgina de la Cadena Americana
CNN en espanyol.
http://www.40tv.com Pàgina del
programa musical 40 principales
emès al CSD, on podrem veure
informació de concerts, progra-
mació, etc.
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On és?
Sabries dir a quin
carrer del poble
trobaríem aquesta
cantina o aixeta

Sopa de lletres

Autonumèric
Realitzant les corresponents
operacions aritmètiques han
de sortir els números de la
dreta i d'abaix.

(Solucions a la plana 47)

entreteniment

Cercau els nom de 10 barriades del poble

+ - =6
x ÷ +

- 0 x =4
÷ + -

x ÷ =3
=6 =4 =3

F W E R P I U H O W R J H C Ó S U K P O

U P G H D Q S C A R A G O L Q G H F D F

K P W Z C X O L C W A O V U E A P J U A

M A B F E O L V S I J P L D F H C O X M

R T J M K Q L L W R M I I Q W G O V K E

O I G A K C V L N Z N S H P B C N R U R

Q P W F E Q U W E I S T N F G O V V M C

G U A I O X H B R T B A D B W M E G P N

S F P A C L O T A J O K I S M O N J O S

K G L O R Z L I D P L F Z L K A T N I X

G F D I H J L E X O A C S Q N W N E M O

R U S A N T A C A T A L I N A V A O P W
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Dissabte 18 d’abril de 1924.-
En els Dies Sants, títol normal per
aquests dies de Setmana Santa el que
duia la portada del periòdic d’aquesta
setmana. Comentava el cronista el
“Lavatori dels peus” i el “Miserere
mei Deus”, i una traducció de l’himne
“Vexil.la Regis”, del qual inserim una
estrofa:
Del Rei flametgen els penons
i de la Creu, ont el Senyor
de l’univers, morí pel món
esclata el gran misteri.

A la segona plana es feia una entrevista
al Consell Permanent de l’Ajuntament.-
Dirigits a la Sala demanam audiència
i ens va rebre el Batle Major D.
Francesc Ferrer i els dos Tinents de
batle D. Pere Amorós i D. Guillem
Morey. El Batle ens va dir que degut a
deutes familiars segur que no podria
acabar el seu mandat per haver de
canviar la residència a Barcelona, així
i tot va indicar els seus pròxims
projectes a fer al poble d’Artà.
1r.- Cuidar la neteja dels carrers i
camins del municipi, dur a terme la
construcció de la plaça d’abastiments,
dedicar especial atenció al problema
escolar. Un bon local escola és el que
es necessita però això sempre serà a
llarg plaç degut al precari pressupost
de l’Ajuntament.
La crònica de Capdepera parlava de
la visita del pares missioners Josep
Crespí, Guillem Monteros i Vicenç
Queralt a dita vila. Una gran gentada
havia assistit a la Santa Missió com
mai s’havia vist al poble.
També parlava que el dia 5 l’Ajunta-
ment havia rebut del contractista Pep
Rigo el nou matadero.
De Son Servera, el seu corresponsal
bravejava que el poble semblava una
capital ja que eren quatre els autos que
hi havia a la Vila. Un d’en Teula, un
altre d’en J. Botó, un del metge i el
quart de l’amo Antoni Fum.
Registre Civil.-
Defuncions mes de març: Catalina
Flaquer Melis, Pleta, 60 anys,
d’infecció gripal. Juan Lliteras Mestre,
19 mesos, de grip. Juan Llabrés

Alzamora, Capeller, 87 anys, de
bronconeumonia. Abril: Maria
Noguera Muntaner, Trossos, 76 anys,
d’angina de pit. Jaume Vives Alzamo-
ra, Tit, 76 anys, d‘arteriosclerosi.
Margalida Rosselló i Lliteras, Ratera,
de 58 anys, de gota. Juana Maria
Ginard Cantó, 81 anys, de vellesa.
Magdalena Massanet Ginard, 75 anys,
de vellesa. Margalida Flaquer Carrió,
Mangola, 78 anys, de bronconeu-
monia. Antoni Massanet Bisquerra,
86 anys, infecció gripal. Bàrbara
Massanet Servera, Cafena, 87 anys.
Naixements de març:
Miquel Fuster Vives, fill de Josep i
Margalida. Bartomeu Femenias Roig,
fill d’Antoni i Antònia. Catalina Danús
Bisbal, i Guillem Danús Bisbal, fills
de Jaume i Margalida. Antoni Ginard
Llinàs, fill d’Antoni i Catalina.
Abril: Manuel Bonnín Bonnín, Marín,
fill de Francesc i Catalina. Agustí
Martínez Mestre, fill de Ferran i Maria.
Margalida Bosch Grau, filla de
Francesc i Margalida. Antoni Reichach
Font, fill de Miquel i Catalina. Antoni
Llinàs Ferrer, fill de Pere i Maria.
Francesc Picó Gili, fill d’en Miquel
Salem.
Dissabte 26 d’abril de 1924.
Jocs Florals. Aquest era el títol de
l’article de portada, que començava
textualment: “Qui no ha sentit parlar
d’aquesta festa de la poesia que
anyalment se celebra a Barcelona el
primer diumenge de maig? Cada any
els periòdics en donen compte ben
detallat dels discursos que en ells se
pronuncien i de les poesies premiades.
Per escaurer-se enguany el centenari
d’aquesta institució, vet aquí una petita
resenya històrica: Al comensar el XIX
sigle uns amants de la poeesia es
reuniren a Tolosa en un jardí a peu
d’un llorer a recitar cansons i
sirvantesis desl grans mestres passats
per tal de conservar el foc sagrat de
poesia. El primer de maig de 1324
tengué lloc la festa de la primera
convocatòria a presencia dels magis-

trats de la ciutat i de tota la noblesa del
país. Obtingué el premi Arnau Vidal
de Castellnondary, per una poesia a la
Mare de Déu. Així naixia a Tolosa la
institució del Jocs Florals”.
Seguien les cròniques de Son Servera
i Capdepera, que per la seva llarga
extensió no podem publicar com seria
la nostra voluntat.
La secció De Ca Nostra parla primer
de la meteorologia i diu que el temps és
esplèndid, primaveral. Molt de sol
arribant a l’ombra als 23 graus. De
l’Estat Sanitari continua el grip i com
dèiem al registre se’n mor qualcun.
Telegrama: Per conducte del Delegat
Governatiu la Junta Central d’Abas-
timents ha cursat un telegrama al batle
d’Artà interessant que manifesti amb
urgència la quantitat aproximada de
patates que necessita setmanalment
per al consum de la nostra vila. El
Batle ha contestat que se’n necessiten
uns quatre-cents quilos setmanals.
Mercat els diumenges: “S.M. el Rei
s’ha servit disposar que atès al recurs
d’alsada interposat per el batle d’Artà
s’autorisi la celebració en aquesta vila
de un mercat dominical de bestiar que
fou suspés per un bandol del Govern
civil de Balears fetxa 19 d’octubre de
1905 quan sortí la llei del descans
dominical”.
Registre civil:
Defuncions: Rosa Lliteras Ferrer,
Sacristana, 61 anys, bronconeumonia.
Miquel Terrasa Esteva, Cirera, de 9
anys, miocàrdia aguda. Jaume Vives
Guiscafrè, Moliner, de 77 anys,
infecció gripal. Maria Amorós Sancho,
Capblanc, 21 mesos, de miocarditis.
Naixements: Damià Bisbal Ginart,
d’en Jeroni Capeller. Antònia Esteva
Massanet, de n’Amadeo Frare. Joana-
Aina Muntaner Ginart, d’en Tomeu
Barbassa.
Casaments.- Jaume Sancho Rosselló,
Blai, amb Magdalena Torrens Rayó,
de sa Carbonera.
Gabriel Carrió Sureda, Rectoret,
amb na Catalina Ginard

Artà ara fa 77 anys
Extracte de la segona quinzena del mes

d’abril de 1924, del periòdic local
Llevant.

(Recopilat per G. Bisquerra)
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Autonumèric

Publicava el Bellpuig

9+2-5=6
x÷+
2-0x2=4
÷+-
3x4÷4=3

=6=4=3

FWERPIUHOWRJHCÓSUKPO

UPGHDQSCARAGOLQGHFDF

KPWZCXOLCWAOVUEAPJUA

MABFEOLVSIJPLDFHCOXM

RTJMKQLLWRMIIQWGOVKE

OIGAKCVLNZNSHPBCNRUR

QPWFEQUWEISTNFGOVVMC

GUAIOXHBRTBADBWMEGPN

SFPACLOTAJOKISMONJOS

KGLORZLIDPLFZLKATNIX

GFDIHJLEXOACSQNWNEMO

RUSANTACATALINAVAOPW

GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

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

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

Sempre al seu servei

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

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

Fa 40 anys
Abril del 61

La revista va dedicar  una
plana sencera a destacar el fet
que la loteria nacional va
deixar 2 milions i mig de
pessetes ( del temps) a la nostra
localitat. Els números
agraciats les va vendre don
Rafel Bauçà Bernat, que venia
loteria de forma ambulant.
Per aquell temps també va ser
agraciat amb un premi Antoni
Ginard, de professió sabater,
que va encertar els 14 resultats
de la travessa. El premi total
fou de 8.000 pessetes.

Fa 25 anys
Abril del 76

Crida l’atenció un recuadre
que denunciava que a l’entrada
de “Sa Duaia” es va col·locar
una barrera. La queixa deia
així: “Pensamos que cualquier
día, quedará cerrado el paso a
las más cercanas y accesibles
playas de nuestro término (...)
es preciso oponernos con todas
nuestras fuerzas a que se nos
cierre el paso a nuestras zonas
marítimas (...)

Fa 10 anys
Abril del 91

El Bellpuig publicava que la
lleteria de Ca Na Cendra va
tancar les portes al públic. La
lleteria regentada des de l’any
1959 per Pere Riera i
Magdalena Garau tancava
després de molts d’anys de
funcionar (des de l’octubre de
1929).
La revista també dedica una
àmplia entrevista a Antoni
Lliteras, aleshores elegit com a
president del Club Hípic
Esportiu.
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TORNAREM EL DIA 11/VI

cloenda

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Solució a la publicada:

Racó
Fa poc que s’ha acabat fer el servei militar forçós, una
obligació que tenien tots els joves en edat i no estaven
impedits per malalties que els incapacitaven o bé per
algun dels motius que ens vénen a la memòria, com per
exemple i en temps primer ser fill de pare seixantí o tenir
germans majors que estaven “entregats” i els pares no es
podien mantenir, i també ser excedent de contingent, etc.
La foto que avui publicam data de l’any 1939 i els tres
soldats apareixen amb aquest aparell monumental, que no
era altra cosa que un reflector metàl·lic de procedència
alemanya, el qual feia la delicada feina de donar entrada i
sortida als avions-hidros que amaraven a la Badia de
Pollença. Els reflexos arribaven als 14 quilòmetres de
distància. Tenia una pantalla de vidre d’un diàmetre
d’1,20 metres i funcionava amb un motor marca Buic
procedent de Dinamarca. Estava situat entre el Far de
Pollença i la mar, quan encara aleshores no hi havia el
quarter.
Els tres soldats fotografiats eren: Joan Galeano, natural de
Palma, en Joan Brondo, també de Palma, el qual va jugar
a futbol amb l’equip de “l’Atlètic Balears”. El d’enmig és
el nostre col.laborador i autor de les endevinalles, Pere
Vicens, a) Xim. En Pere va fer un any de mili a Son Sant
Joan com a soldat d’aviació per després ser traslladat a
Pollença, on tenia la missió de l’esmentat reflector. Hem
d’afegir que el 6 d’octubre de 1939 li fou concedida pel
Ministeri de l’Aire una medalla al Mèrit Militar i una altra
de la Creu Roja per la seva campanya del 39.

És feina de cada dia
i sempre s’ha de cavilar,
el que s’hi ha de mesclar
i a tothom dóna alegria.

Hi ha molt per variar
tant al matí com migdia,
els vespres amb melodia
molta gent sol acabà.

Sa barba
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