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Els passats dies 20 i 21
de setembre es
celebraren les Jor-
nades informatives
sobre el futur parc
natural de Llevant.
 Més informació a la
pàgina 6.
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agenda
AJUNTAMENT
 (Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37)
ajuntament@arta-web.com
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, dv de 12,30 a 13  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.

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: 609 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 829613
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

P
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T

P
Ú
B
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I
C

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 SERVEI D’AUTOCARS     Horaris d’estiu/tardor:
Artà-Palma:       8,05- 9,30 - 14,50--19,20                                    Festius:   8,05 -17,30
Palma-Artà:      10,00 - 13,30-17,30 - 19,15                                     "         10,00 - 19,15
Artà-Manacor:   8,05- 9,30 -14,50-19,20                                         "        8,05 -17,30
Manacor-Artà:  11,00-14,25 -18,30 -20,15                                      "      11,00 - 20,15
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,40                             "      11,30 - 20,40
C.Rajada -Artà:            7,45 - 9,05 - 14,30 - 19,00                           "      7,45 - 17,10
Artà - Canyamel:             8,50 - 12,15 * (13,45 juliol i agost)
Canyamel - Artà:         19,35 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i a (*tots els dimarts)
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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

PARC SÍ, PARC NO, TEMA POLÈMIC
Que el poble està dividit en dos bàndols
en la qüestió del PORN i en definitiva
de la creació o no del PARC
NATURAL DE LLEVANT, és un
tema que està a l’abast de tothom. Les
dues parts lluiten per fer la seva part
bona, cosa natural, i fan actes,
conferències, torrades i fins i tot
jornades informatives per tal de donar
el màxim d’informació als ciutadans.
Sense anar més enfora, els dies 20 i 21
de setembre foren dos dies en els quals
les parts enfrontades, Conselleria de
Medi Ambient i Associació S’Alou,
celebraren actes per tal d’assabentar
els seus adeptes. Aquests dies, a
l’horabaixa i al saló d’actes del Teatre,
es feren dues sessions informatives
sobre el Parc Natural de la Península
de Llevant, convocades per la
Conselleria de Medi Ambient amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
No entrarem en detalls sobre la
informació que es va donar a dites
jornades, només direm que hi assistiren
persones implicades en parcs com la
mateixa consellera Margalida Ros-
selló, el batle del Brull, el Parc Natural
de Montseny (Barcelona), el de
Cocabelos (Lleó), el director del Parc
Rural d’Anaga (Canàries), el responsa-
ble del Parc de la Garrotxa, el de Sant
Feliu (Barcelona), i un llarg etcètera,
que varen omplir les dues jornades.
Bellpuig hi va assistir convidat
personalment com ho feren quasi totes
les persones assistents, entitats
ciutadanes, alguns pagesos d’Artà i
Capdepera, representants de la
Federació de Caça de Mallorca,
periodistes provincials i de la comarca
del Llevant, i altres personalitats de
distints punts de Mallorca.

L’objectiu es veu que era el d’informar
de què és un Parc i dels avantatges que
suposa estar-hi integrat. Els convidats
dels distints parcs estaven d’acord que
el principal objectiu del parc era la
conservació de les terres i el seu entorn.
Ajudes: qualcuna, no moltes, però sí
un ordre respecte a la protecció de
l’agricultura i la ramaderia. La gestió
i ajuda a les petites finques, sense cap
perill d’expropiació, la conservació
de les tradicions, la defensa dels
productes naturals autòctons per tal
que els visitants puguin gaudir de la
natura que es troba dins els parcs...
Tot això molt bé, segons les seves
explicacions. Però tampoc no van ser
massa explícits ni es varen definir
totalment a l’hora del debat en
qüestions bàsiques per als agricultors.
També s’ha de dir que pocs foren els
pagesos que hi acudiren, no sabem si
perquè no estaven tots convidats o si
l’horari de les jornades, en temps de
feina, impedia la seva natural
presència. La qüestió va ser que no hi
hagué massa assistència, sobretot de
la que realment interessava que hi fos.
Quant a l’altra part, o sia dels opositors
al Parc, el divendres dia 21 de setembre
varen celebrar una torrada de vedella
vora l’Institut. Els convidats eren tot
el poble, i segons els diaris foren uns
dos mil els assistents. La gent es mou
per aquestes coses, convits, sopars i
berenars on només s’han de seure a
taula i menjar. No és gens estrany per
tant que la gent hi assistís massivament,
segur que si només haguessin parlat
no hi hauria hagut tanta assistència.
Molt bé pels organitzadors, un gran
auditori els escoltava. El que ja no va
ser del gust de molta gent varen ser els

greuges per part d’un dels organitza-
dors-patrocinadors i portaveu de
“s’Alou” dirigits al batle d’Artà amb
frases com aquesta: El batle d’Artà,
Montserrat Santandreu, és un analfabet
i impresentable, paraules pronunciades
per José de Luna, segons el Diari de
Balears del dia següent.
La nostra opinió i la de molta gent fins
i tot dels assistents i adeptes a s’Alou,
és que aquest “senyor” es va passar
amb aquestes declaracions en públic.
Una cosa és estar en contra d’un fet o
una opció i l’altra és entrar en una
dialèctica d’insults i sobretot si
l’insultat no està present. Tota una
falta d’ètica, aquí i allà on sigui.
Així que sembla que serà molt difícil
arribar a un consens entre les dues
parts afectades. Uns per manca
d’informació o almenys per informar
a tingudes i petites dosis, semblant que
no tenen tota la veritat, i els altres amb
poca base per informar degudament, i
recorren a aquestes celebracions que
semblen més voler comprar “els vots”
que no convèncer. I la majoria de gent
amb molts dubtes. Segur que per cridar
més fort no es té tota la raó, però
també és cert que quan s’ha d’informar
s’han de dur les opcions ben clares.

Bellpuig ja va dir a l’editorial del
darrer número que no volia prendre
part de cap bàndol. El que vol
només és exposar els pros i els
contres dels que intenten convèncer
la gent del carrer. De fet és una
papereta molt difícil perquè fins
ara cap de les dues parts ha
convençut ningú, o sinó a poca
gent.
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P R Ò X I M A
O B E R T U R A

  T O T
——————

T A P Í S

Fàbrica de tapissats

Carrer Ciutat, 42 - Tel. 971 811 715 - A R T À

Amb l’assistència de tots els
regidors va començar aquest
Plenari amb l’aprovació per
unanimitat de les Actes de les
sessions dels dies 31 de maig i
27 de juny de 2.001.
La resta de punts aprovats foren
els següents:

-Designació dels representants
polítics del Patronat de la
Fundació Teatre Municipal
d’Artà. Els regidors que forma-
ran part de l’esmentat Patronat
són: per part dels IA: M.
Santandreu, E. Piris i A. Tous;
per part del PP: X. Forteza i
M.B. Sansó; per part del PSOE:
P. Llinás i P. Silva; per UM: A.
Genovard i per EU-EV: Julen
Adrián.

-Projecte per a l’execució de
l’obra «Remodelació i pavi-
mentació dels carrers Ciutat i
Antoni Blanes». El portaveu del
PP, Jaume Sureda, diu que estan
d’acord amb la millora de la
zona d’aquests carrers, però
mostra el seu desacord per la
manera com s’ha tramitat el
projecte, ja que segons ells,
s’hauria d’haver fet un concurs
d’idees per tal de poder triar la
millor.
La resta de grups mostren el seu
acord. El representant d’EU-EV,
Julen Adrián, diu que s’hauria
d’haver donat més participació
als veïnats d’aquests carrers per
tal de poder expressar la seva
opinió.
El Batle va remarcar que en una

PLENARI  DEL  DIA  27  DE  SETEMBRE

reunió feta amb els veïnats es va
dir que qualsevol podia fer les
suggerències que trobés oportu-
nes.
La proposta es va aprovar amb
10 vots a favor i 3 abstencions
(PP).

-Plec de clàusules economico-
administratives per a la con-
tractació, per concurs en
procediment d’urgència, de
l’obra «Remodelació i pavi-
mentació dels carrers Ciutat i
Antoni Blanes». El batle va
explicar que el procediment
d’urgència implicava que el
projecte només estaria 13 dies a
exposició pública per tal que es
pugui començar el més aviat
possible. El termini d’execució
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ESTANC CAN CABRER
caça i pesca

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

              FUSTERIA
               SANCHO

   MOBLES DE CUINA I BANY
DOBLE ACRISTALAMENT

HERMÈTIC
   C/. Ciutat, 63      -       07570 - ARTÀ

   Tel. 971 835 583

és de 8 mesos; el pressupost
total és de 176.600.000 ptes. de
les quals 56.000.000 hauran de
ser aportats pels veïnats mitjan-
çant contribucions especials.
Quan els mòduls a aplicar
estiguin definits es convocarà
una reunió amb els veïnats.
Els portaveus del PP i d’EU-EV
són partidaris d’aplicar una
penalització a l’empresa en cas
de retràs en les obres. La
Secretària va apuntar que les
penalitzacions ja estaven con-
templades per la Llei.
La proposta es va aprovar per
unanimitat.

-Gratificacions del personal de
la brigada, la neteja i del teatre
corresponents als mesos d’abril
fins a setembre de 2.001, per
hores extraordinàries. La
quantitat total és de 1.596.800
ptes.
Es va aprovar per unanimitat.

-Moció de rebuig al recurs
d’inconstitucionalitat presen-
tat pel Govern Central contra
la Llei de l’impost sobre les
estades a empreses turístiques
(ecotaxa). El portaveu del PP,
Jaume Sureda, va dir que en sis
mesos el tribunal decidirà sobre
la inconstitucionalitat o no
d’aquest impost i que calia
esperar la decisió del tribunal.
Va apuntar que el Govern
Autonòmic no havia sabut fer
un bon plantejament d’aquest
impost.
La resta de grups es mostraren
d’acord i la moció es va aprovar

amb 10 vots a favor i 3 en contra
(PP),

-Proposta conjunta dels ajunta-
ments d’Artà, Capdepera,
Manacor, Sant Llorenç i Son
Servera demanant a la Conse-
lleria d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports una
actuació ràpida a la C-715 al
seu pas per Manacor. Tots els
grups es mostraren d’acord que
el pas per Manacor a certes hores
del dia era un desastre i que era
necessari agilitzar els tràmits per
fer la via de circumval.laciò el
més aviat possible.
El representant del PP va
presentar una proposta en el
sentit que es demanés a la
Conselleria la construcció d’una
autopista en lloc del desdo-
blament de la carretera. La
proposta fou rebutjada amb 9
vots en contra (IA,PSOE i EU-
EV), 3 a favor (PP) i 1 abstenció
(UM).
Per altra part, la primera proposta
fou aprovada amb 10 vots a favor
i 3 abstencions (PP).

-Moció de condemna dels
atemptats als EEUU. Aquesta
proposta fou presentada pel
regidor d’EU-EV, Julen Adrián.
Es demana que siguin castigats
els terroristes però respectant la
resta d’habitants de les nacions
afectades.
Fou aprovada per unanimitat.

A continuació i a l’apartat de
precs i preguntes, el regidor
d’EU-EV va presentar 2 precs i

25 preguntes.
Els precs feien referència als
següents temes:
-Manteniment diari, recollida
de fems i buidat de papereres
de la plaça de na Caragol. La
causa és que aquesta plaça es fa
servir com a zona de jocs dels
alumnes del C.P. Na Caragol
mentres duren les obres al Centre
Escolar.
El Batle va contestar que es
tindria en compte i que es
netejaria diariament.

-Encomanar un altre projecte
pel solar municipal de la
Colònia, ja que l’escola pro-
jectada es construirà a un altre
solar.
El Batle va dir que s’estudiarà
aquesta possibilitat i que ara ja
no era tan urgent perquè l’as-
sumpte de l’escola estava
solucionat. També s’ha de tenir
en compte la disponibilitat
econòmica de l’Ajuntament.

A continuació en Julen Adriàn
va formular les 25 preguntes que
foren contestades pel Batle. Com
sempre, en Julen va mostrar la
seva disconformitat amb algunes
de les respostes i es va organitzar
la corresponent polèmica i
discussió entre l’Equip de
Govern i el regidor d’EU-EV.

Comentari: Aquest cronista no
acaba d’entendre el motiu pel
qual tots els projectes d’infraes-
tructures projectats pel Govern
Balear, s’aturen a Manacor i no
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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

Cada dia,
bon pa

Despatx central:
Rafel Blanes, 51 - Artà

Tel. 971 836 172

Jornades informatives sobre el futur parc natural de la
península del
Llevant
El Teatre d’Artà va acollir aquestes
jornades organitzades per la
Conselleria de Medi Ambient
Els dies 20 i 21 de setembre el Teatre
d’Artà va acollir unes jornades
informatives sobre el futur parc natural
que afectarà la península del Llevant
de Mallorca. Durant aquests dos dies,
i sota la moderació de Montserrat
Santan-dreu, batle d’Artà, i de Mateu
Castelló, president d’Europarc
Espanya, hi va haver diferents
intervencions que un nombrós auditori
va escoltar atentament. La presentació
de les jornades va anar a càrrec de
Margalida Rosselló, consellera de
Medi Ambient del Govern Balear.
Durant el primer dia les persones que
hi interven-gueren foren Jaume Vicens
i Perpinyà, gerent de Minuartia
Estudis; Jordi Falgarona i Bosch, en representació del Parc Natural de la Garrotxa; Josep Muntal Rovira, batle
del Brull, que va parlar de l’experiència del Parc Natural del Montseny; i Joan Mas, representant d’Unió de
Pagesos, que va parlar des del punt de vista del foraviler.
El divendres, les jornades continuaren i el torn de paraula va ser per a Modesto Pascau, de Prames S.A., una
empresa mixta que, amb el Govern d’Aragó, ha duit a terme noves activitats a Aragó; Joan Coll, que va versar
sobre els ajuts europeus; Josep Coll, que va explicar les àrees de protecció marines; Joan Casas, batle de Sant
Feliu de Pallerols, que va aportar la visió municipal del Parc Natural de la Garrotxa; i Cristóbal Rodríguez
Piñero i el batle de Cacabelos, José Luis Prada, varen cloure unes jornades molt intenses. Després de les
ponències es va obrir un torn de debat perquè els assistents poguessin expressar les seves opinions respecte al
tema. Fou en aquest moment que algun dels presents va aprofitar per formular preguntes i exposar les seves
queixes. Tant el dijous com el divendres, les jornades van discórrer sense cap tipus de problema i en tot moment
els participants saberen guardar la compostura i el civisme, la qual cosa demostra que (per sort) ja s’han superat
aquelles polèmiques absurdes que varen fer perdre els papers a més d’un. El resultat de les quals fou donar una
mica més d'informació sobre la proposta de la conselleria.



 7
BELLPUIG

7 octubre 2001

noticiari

MOTOS-BICICLETES

COMERCIAL SANSALONI

c/ fondo nº 5 - tel. 971 836 293 - ARTÀ
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Artà va gaudir del Dia sense cotxes

Dissabte, dia 22 de setembre,
els carrers d’Artà varen ser una
festa. A les 10 h del matí, els
més petits del poble ja tenien
les seves armes preparades per
viure un matí sense cotxes.
Aquestes armes no eren altres
que guixos de colors, bicicletes,
patins i cordes que ajudaren a
fer jocs enmig de l’asfalt. De les
10.30 h a les 12.30 h, part del

carrer de Ciutat i tot el d’Antoni
Blanes restaren tancats al trànsit
rodat. Els nins i els seus acompa-
nyants s’ensenyoriren, aleshores,
de la calçada i donaren mostres
de la seva gran creativitat fent
dibuixos de tota casta i color:
homes, dones, cavalls, sols i llunes
ompliren per unes hores un espai
que, normalment, és territori dels
cotxes. Els Serveis Educatius

Municipals programaren carre-
res de cintes, el joc de la corda
o el de fer xengues, activitats
que feren que la jornada fos tot
un èxit. La música dels xere-
miers, per una vegada, es va
sentir amb molta de claredat ja
que no hi havia renou de cotxes
que pertorbàs la tasca dels
músics.

Durant el ple celebrat el passat dia 27 de setembre es va aprovar el
projecte de remodelació dels carrers de Ciutat i Antoni Blanes.
Aquest projecte, que incideix en l’eix comercial del poble per
excel·lència, contempla la semipeatonització (la via es podrà tancar
sempre que es vulgui), el canvi de mobiliari urbà i el soterrament de
les xarxes d’aigües netes, de clavegueram, de llum i també de gas. El
projecte parteix amb un pressupost total de gairabé 176 milions de
pessetes i compta amb el finançament de cent milions per part de la
Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria. Els veïns i botiguers ja
varen conèixer, de primera mà, aquest projecte redactat pelts tècnics
Mateu Carrió, Antoni Ramis i Miquel Oliver durant la presentació
que va tenir lloc el mes de juliol al teatre. Acte seguit a l’aprovació
per unanimitat del projecte, els regidors varen passar a aprovar el
plec de condiciones que regirà el concurs d’adjudicació. L’equip de
govern es va fer ressò de la preocupació que hi ha entre els veïns
afectats perquè les obres no es perllonguin més del compte. Així, en
el plec de condicions, que s’ha tret a concurs pel procediment
d’urgència, es contempla que es valorin en les pliques que es
presentin que l’execució de l’obra es redueixi de vuit a sis. També
s’ha de comentar que el procediment d’urgència permetrà que les
obres comencin en els primers dies de novembre.

L’Ajuntament aprova en ple la remodelació dels carrers de
Ciutat i Antoni Blanes
Preveu que les obres comencin pel novembre

La nota
Una de les tradicions que dissortadamant marca cada una de les obres municipals que es fan al poble és
la manca de compliment tant dels plaços d’execució com del pressupost previst inicialment. El problema
és que les obres previstes als carrers de Ciutat i Antoni Blanes, per força, han de causar un fort impacte
al carrer més cèntric d’Artà, i per derivació, les conseqüències es notaran a tot el poble. Hem de pensar
que el carrer de Ciutat no només és el “carrer comercial d’Artà”, sinó que és una de les principals artèries
d’entrada al poble. A aquest fet li podem afegir que les principals festes (Reis, Sant Antoni, Rua, Sant
Salvador) tenen com a escenari aquests dos carrers. En suma, inutilitzar durant molta estona el carrer de
Ciutat i el carrer d’Antoni Blanes pot suposar pel poble un fort impacte tant a nivell comercial com a nivell
cultural, per tot això esperam que es compleixin els terminis prevists i que no es perpetuïn les obres més
temps del que sigui necessari.
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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

PROMOCIONES  POZO  C.B.
Pròxima construcció de vivendes entremitjaneres a Artà

Situació: C/ Hernan Cortès, Nº 3
Parets exteriors de totxo termoargila. Parets interiors de totxo súper H-6.5, acabades
amb aïllament de perlita. Cuina i banys alicatats fins al sostre i les bugaderies fins a
1.5m amb sanefa decorativa. Rajoles de gres en interiors i gres antirelliscant en
exteriors. Carpinteria interior de fusta Nord amb doble vidre a les vidrieres exteriors.
Persianes de Teka (inclús tractament d’oli per a Teka). Elements sanitaris marca
“Roca” amb aixetes monocomandament. Instal.lació completa de calefacció a gas.
Porter automàtic. Porta de garatge automàtica amb comandament a distància.
Antena de TV nacional. Cuina totalment instal.lada amb vitroceràmica i forn. Plaça de
garatge d’aproximadament 14 m2.

Telèfons de contacte: 629 730 392 ò 971 835 810
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Costa i Llobera, 5-B -Tel/fax 971-829186 07570 Artà - E-mail: nova3000@teleline.es

Treballs realitzats per
picapedreria.

Demanin pressupost sense
compromís i els atendrem de

seguida

Informació: Rafel Corraliza García

Construccions i Estructures
NOVA 3000 S.R.L.

CRISTALERIA
ARTÀ

Carrer Ciutat, 48-A
  Tel-Fax 971  835 375

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

Dos-cents alumnes es matriculen a l’Escola de Música
d’Artà
L’Escola Municipal de Música
d’Artà, ha començat les seves
classes del curs 2001-2002.
Gairebé dos-cents alumnes
(sense anar més enfora, Manacor
considerava tot un èxit que fossin
tres-cents els matriculats per
aquest curs) s’han matriculat en
les nombro-ses assignatures que
s’impar-teixen des d’un centre
que s’ha consolidat com un
referent cultural en la vida del
poble. El grup més nombrós
d’alumnes és, com cada any, el
de solfeig i llenguatge musical
(amb 117 matriculats), seguit
dels de piano (28) i violí (23).
Enguany, segons va comentar
Bartomeu Ginard, director del
centre educatiu, s’ha
incrementat molt el nombre de
matrícules de violí perquè
l’escola ofereix el mètode
Suzuki. Així, infants a partir de

dos anys, sempre acompanyats
del pare o de la mare, poden
començar a inter-pretar peces
sense tenir necessi-tat del solfeig
i, per això, són nombrosos els
pares d’altres pobles costaners
que s’han interessat perquè els
seus fills aprenguin a tocar el
violí amb aquest mètode. Un
dels intru-ments que més
demanda ha tingut per part dels
alumnes ha estat la flauta
travessera, ja que gairebé s’han
doblat les matrícu-les respecte
de l’any passat. I, encara que no
sigui una assigna-tura que
tradicionalment tengui molta
demanda, a Artà hi ha nou
persones que s’han matriculat a
percussió, la qual cosa significa
un important augment en relació
a l’any passat. Cal destacar que
una de les novetats d’enguant és
que es mantenen els tres alumnes

matriculats a violoncel, però
enguany tenen la gran sort de
comptar amb la professora Liz
Davies, una violoncel·lista que
ha treballat amb les més presti-
gioses orquestres angleses i que,
ja retirada, ha volgut compartir
els seus sabers. Per això, no ha
dubtat en cedir un violoncel a
l’escola d’Artà. Els seus alum-
nes, l’any passat, ja varen fer
concerts davant la sorpresa de
l’auditori. Per la seva banda, els
instruments de corda, guitarra
clàssica i moderna, mantenen
pràcticament el mateix nombre
d’alumnes de l’any passat.
Bartomeu Ginard ja ha comentat
que una de les curolles que té el
centre per a aquest curs és la
celebració de Santa Cecília d’una
manera molt diferent ja que
s’està pensant en la possibilitat
de fer tot un mes musical.
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Carrer Antoni Blanes, 24-baixos
ARTA - Telèfon 971 835777

Es prega demanar hora

Bar-Restaurant
Ca’n Jaume

Carrer Oasis, 13 - 07570 - Artà -
Tel. 971 836 537

Vos ofereix:
Cuina mallorquina
Berenars
Variats

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

L’Ibavi adjudica la construcció dels habitatges socials
d’Artà a l’empresa FCC
L’Ibavi, Institut Balear de
l’Habitatge, va adjudicar la
setmana passada la
construcció dels 48
habitatges socials i sis
locals comercials a
l’empresa FCC (Fomento
de Construcciones y
Contratas). Aquesta
empresa i una altra de la
zona d’Artà varen ser les
que varen optar a la
construcció d’aquests
habitatges però finalment
l’Ibavi decidí atorgar
l’adjudicació a FCC. Els
pisos de dos, tres i quatre
dormitoris ocuparan el solar
municipal que hi ha a la
illeta entre la Gran Via i Pere Amorós. El desenvolupament del projecte, redactat per l’arquitecte
Mateu Carrió, es preveu que serà imminent, ja que l’Ibavi confia que serà a principis de novembre quan
comencin les obres que tendran una durada prevista d’entre setze i devuit mesos. La construcció
d’aquests habitatges ha estat possible gràcies a l’acord al qual arribaren l’Ajuntament i l’Ibavi.
L’Ajuntament va cedir el solar municipal per tal que l’Ibavi fos el promotor d’aquests habitatges
socials que serviran per respondre a la forta demanda de cases i pisos que existeix en l’actualitat a Artà.
Abans que acabin les obres, l’Ibavi ha d’obrir el període de sol·licitud d’aquests habitatges que es
publicarà a la premsa i per altres vies per tal que arribi la informació a totes les persones o famílies
interessades. Aleshores, en un mes o mes i mig s’han de presentar les sol·licituds amb tota la
informació. Posteriorment, amb les sol·licituds es faran unes llistes de puntuació. Això vol dir que,
per adjudicar les cases, s’establiran uns barems. Una vegada es publiquin les llistes provisionals
s’obrirà un període d’al·legacions (una o dues setmanes). Finalment, després d’haver-se estudiat i
resolt les al·legacions presentades sortiran les llistes definitives, que han de sortir poc abans de
concloure les obres perquè, una vegada finalitzades, es puguin ocupar els habitatges immediatament.

Trobada comarcal de donants de sang a Artà
Diumenge dia 14 d’octubre el nostre poble serà l’amfitrió de la Trobada comarcal de la Germandat
de Donants de Sang, que aglutinarà socis d’Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç i Manacor.
Com ja és tradicional en aquests actes, després de la missa es lliuraran les insígnies a les persones que
més donacions hagin fet i, també, unes plaques a les entitats que hagin col·laborat en fer possible
aquesta celebració. De l’Església està previst que tothom parteixi de cap a la Central, on hi haurà un
bon refresc patrocinat per l’Ajuntament.
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Ctera. Santa Margalida, 57  -Tel. i Fax: 971 83 66 35
ARTÀ  (Mallorca)

Associació de pesca recreativa de llevant
Durant aquests darrers mesos
un grup d’aficionats a la pesca
esportiva han anat tramitant tota
la documentació necessària per
poder crear aquesta associació.
La finalitat d’aquesta associació
és la de defensar el dret del
pescador esportiu tant sigui de
canyeta, de puu, de barca o de
pesca submarina.
De moment, durant la setmana
passada es varen presentar a la
Conselleria de Medi Ambient
del Govern Balear  les
al·legacions per poder pescar a
la zona de màxima protecció del
PORN (que en el cas d’Artà
ocupa tot l’anomenat Puig). Qui

ha estat el pescador artanenc
que no ha sentit anomenar mai
aquestes pesqueres com “es
Puig”, “sa Punta de na Brafi”,
“sa Vaca”, “es Single”, “Penya
Roja”, pesqueres que sempre
han estat una àrea on els
pescadors artanencs han accedit
des de temps immemorials?
Un altre avantatge d’aquesta
associació serà la de poder tenir
un membre amb dret a vot dins
la junta del consell de pesca del
Govern, dependent de la
Conselleria d’Agricultura i
Pesca.
Durant la setmana passada va
començar una campanya per a

la captació de socis per formar
part d’aquesta associació. De
moment, totes les persones
interessades, podran recollir el
seu carnet i un obsequi, a un
preu simbòlic, a les oficines de
Màrmols Artà.

Hem rebut les següents cridades:
“...Faig una cridada per demanar
al nostre Ajuntament que per favor
cuidi una mica més els accessos
(escales) que condueixen al nostre
temple parroquial, que si bé no té
molta afluència a les misses, sí en
té als funerals. Resulta que dites
escales, tant la del carrer de la
Parròquia com la de l’Escala,
sovint es troben amb molta brutícia
(papers, llosques, bosses i altres
escombraries), que desdiuen la
nostra imatge de poble...”

Una altra cridada:
“...Darrerament el nostre poble
ha sofert un canvi radical quant
als discos de senyalització. Segur
que és per al millor funcionament
del trànsit rodat, no ho discutesc.
El que sí demanaria és que fessin

un repàs a algunes direccions
prohibides, en pos com a exemple
dues que segons l’opinió de molta
gent estan del tot equivocades:
Una, la que priva el tros de carrer
de Santa Margalida des del carrer
M. Blanes fins al de Margalida
Esplugues. Davallant per aquest
darrer carrer, quan finalitza el de
Margalida Esplugues no es pot
voltar cap al de les Roques, fent
que per quinze metres lineals el
trànsit hagi de voltar cap al carrer
de Pep Not per anar, per exemple,
a l’Ajuntament.
L’altra: El tram prohibit del
carrer de Rafel Blanes entre els
carrers Estrella i Rosa. Un vertader
descontrol, ja que per deu metres
s’ha de donar la volta a l’Ajunta-
ment per poder accedir al carrer
de Pitxol. Vaja, que crec que

sobretot en els dos casos estau
equivocats, sinó donau-nos raons
acceptables...”

Una altra:
«...Una cosa és donar llum i s’altra
donar fum...idò això sembla que
és el que fa el partit d’EU-ELS
VERDS. M’explicaré: Feis una
passada per la plaça conqueridor
i podreu observar com alguns dels
arbres allà plantats tenen la soca
envoltada de propaganda política
del partit abans mencionat. Ells
que volen donar exemple de bones
maneres, civicament parlant,
empren un lloc que crec ben cert
que no és adient. Altres llocs són
més idonis per aferrar la propa-
ganda dels seus actes a celebrar...»

Contestador automàtic
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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.

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

Boutique M.F. Chic
tallas de la 40 a la 60

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

Malestar veïnal per l’estat d’abandó de la Plaça del Progrés

Ens han arribat algunes queixes
de part dels veïns de la barriada
de Sa Pista causades pel
lamentable estat d’abandó que
presenta la Plaça del Progrés.
Segons els veïnats, és lamentable
constatar com l’ajuntament s’ha
desentès totalment de la
conservació de la plaça. Els
veïnats es queixen per la manca
de neteja de la plaça la qual cosa
fa que arreu hi hagi brutícia
escampada. A més, alguns dels
aparells del parc infantil estan
espatllats quasi bé des de la
inauguració de la plaça sense
que, aparentment, ningú no faci
res per solucionar-ho.
Finalment, els veïnats s’han
queixat de l’estat de degradació
que presenta el sòl d’una part de
la plaça ja que, com que no està
ben subjecte enterra, s’aixeca a
la mínima pressió que s’hi fa. A
tot això s’hi ha d’afegir

l’agreujant que algunes persones
duen els seus cans perquè hi
facin les seves necessitats, tot i

que just al costat hi ha uns bons
descampats.

El grup EU-EV reclama un manteniment diari de la plaça de Na Caragol

Esquerra Unida-Els Verds demanarà que l’equip de govern es faci càrrec de la neteja diària
de la plaça de Na Caragol. Està previst que aquesta plaça es faci servir com a pati o zona d’esplai
de tots els alumnes d’Educació Infantil durant el temps que durin les obres d’ampliació del
col·legi. La mala neteja de la plaça implica que els alumnes es troben el parc infantil ple brutor,
bosses de plàstic, restes de llepolies, llaunes i a vegades, també vidres quan surten al pati. Les
obres tot just acaven de començar i és probable que és perllonguin durant tot aquest curs i la
major part del següent.
El problema de la neteja de la plaça no és nou ja que l’any passat els mestres també van demanar
en el consell escolar, a la regidora de cultura, un manteniment adequat d’aquest espai públic,
perquè es corre un greu risc per a la salut dels alumnes més petits, al·lots de menys de dos anys
que encara se fiquen qualsevol cosa a la boca, o que poden tenir una desgracia amb un vidre
inoportú. A més, tant la plaça de Na Caragol com el seu parc infantil es tracten d’espais públics
per la qual cosa també s’utilitzen fora d’horari escolar, per al·lots i joves de totes les edats.
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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!!

Inaugurada la cafeteria del Teatre d’Artà

A partir de dijous passat, Maria Ginard i Maria
Antònia Riera són les dues persones que
s’encarregaran de gestionar la cafeteria del Teatre
d’Artà. A l’acte d’inauguració hi assistiren un
gran número de coneguts i curiosos que no es
volgueren perdre aquesta ocasió tan especial. La
cafeteria del Teatre romandrà oberta cada dia
entre les 9 del matí i les 11 del vespre i comptarà
amb una oferta ben completa de begudes i
d’entrepans, tot això dins el marc incomparable
que suposa l’edifici del teatre d’Artà.

Desfilada de modes a benefici de Can Gazà

El proper 14 d’octubre tendrà lloc una desfilada de modes que mostrarà les noves tendències
per aquesta temporada. La desfilada de modes ha estat organitzada per les tendes Dissenys,
Petits Dissenys, Tot Home i Seducció. En principi hi ha prevista una primera sessió a les 7
del capvespre i una a les 9 del vespre. El preu de l’entrada serà de 500 pessetes i la recaptació
total que es faci es destinarà al casal de Gazà de Palma.
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El regidor d’EU-EV ens ha fet arribar aquesta nota de premsa la qual publicam íntegrament

EU-EV exigeix al Batle que tramiti correctament l’expedient d’infracció de
l’obra del tancament il·legal de Bellpuig

Segons EU-EV la concesió de la llicència i la paralització de l’expedient solament s’expliquen per un tracte
de favor cap l’empresa que va executar el tancament, amb la qual el batle té relacions familiars.

En el plenari ordinari de setembre,
Esquerra Unida-Els Verds va tornar
a denunciar la manca de voluntat
de l’equip de govern per restaurar
la disciplina urbanística en el cas
de l’expedient d’infracció per obres
de tancament de les finques de
Bellpuig. Les obres en qüestió es
tracten del tancament amb reixeta
de malla estreta (de tennis), de 1,50
metres d’alt, suportades per tubs de
1,80 metres d’alt i coronades per
dues línies de fil de pues. Es tracta
d’una finca amb la qualificació
d’ANEI on només es poden fer
tancaments de paret seca i/o tancats
de reixeta ampla (d’ovella), sobre
suports de fusta i una altura máxima
de 1,50. A més, per la seva
proximitat a la carretera, no pot
estar coronada per fil de pues,
segons l’informe de la DG de
Carreteres.
Les obres es van iniciar sense
llicència i només després d’una
denuncia presentada pel GOB, a
mitjan març i després de que
l’ajuntament obrís un expedient
d’infracció van demanar llicència.
Llavors el Gabinet d’urbanisme de
l’ajuntament va fer una valoració
de les obres realitzades, que
importaven 2.338.000 PTA.
Només llavors el propietari va
demanar llicència. Una llicència
que al correspondre a un ANEI i, a
més, veinat de la carretera de Palma,
necesitava els informes de Medi
Ambient i Carreteres, i que va
informar favorablement amb les
prescripcions adalt esmentades.
Amb aquestes prescripcions l’A-
juntament mai no podia haver donat
una llicència per a unes obres, ja
realitzades, i de les que tenia
coneixement que incomplien les
prescripcions de Carreteres i Medi
Ambient. Més encara, l’Ajun-
tament,  en tot cas, havia d’haver
tramitat la petició de llicència de
les obres realment realitzades (que
incomplien les prescripcions), i no

d’un genèric tancament sense
concretar amb quina mena de
materials i especificacions ja estava
fet.
Aquest paripé de donar una lli-
cència (en el mes de juny), sapi-
guent que no s’ajustava -ni es podia
ajustar a les obres ja realitzades- va
ser el subterfugi utilitzat per l’equip
de govern per a paralitzar durant 6
mesos l’expedient d’infracció. Per
això Julen Adrián, regidor d’EU-
EV, va anunciar en el plenari
ordinari de Juliol que si el batle
seguia fent els ulls grossos amb
aquest expedient, demanaria la
subrogació a la Comissió Insular
d’Urbanisme (com ja ho va fer en
juliol del 99 amb les infracciopns
de Carrossa que llavors l’equip de
govern estava permetent).
Així tot, abans de la subrogació va
demanar a Medi Ambient que
verifiqués  si les obres realitzades
al tancament de Bellpuig s’ajus-
taven a les seves prescripcions, i el
resultat va ser l’esperat. L’informe
de Medi Ambient del passat  18 de
setembre posa en evidencia totes
les il·legalitats ja esmentades i
conclou que “les obres executades
no s’ajusten a la normativa vigent,
el que comportaria l’adopció de les
mesures adreçades a restaurar
l’ordre jurídic infringit i el físic
alterat, procedint a legalitzar l’obra
una vegada sigui adaptada l’es-
mentada il·legalitat”. En roman
paladino: canviar la reixeta em-
prada, canviar els tubs de metall, i
llevar els fils de pues, en una
paraula, demolició, i si volen, que
en facin un altre tancament nou,
d’acord amb les prescripcions.
Carreteres encara no ha dit res.
Però segons la Llei de Disciplina
Urbanística, si per a legalitzar una
obra s’ha de demolir, les multes
seràn del 50 al 100% de la valoració
de l’obra executada, i si és una zona
protegida, com és aquest cas, del
100 al 200% de la valoració

(recordam  2.338.000 ptes.). I
reordem també que la multa cau, a
més de damunt el propietari (un
senyor de Manacor), sobre el
contractista o empresa que ha
realitzat l’obra, una empresa
d’Artà, amb la que curiosament el
batle té relacions familiars.
Només després de l’arribada a
l’ajuntament d’aquest darrer
informe de Medi Ambient, l’equip
de govern ha mogut peça i ha enviat
a l’aparellador a constatar el que ja
sabien, és a dir, que l’obra no
s’ajusta a les prescripcions de Medi
Ambient i Carreteres.
Només després que en el plenari
de setembre el regidor d’EU-EV li
tornés a acusar al Batle d’estar
dormint l’expedient d’infracció i,
ara més encara, de fer-lo per la seva
relació familiar, el Sr. Santandreu
va afirmar als mitjans de comu-
nicació que tot eren calumnies i
que l’expedient continuava la seva
tramitació normal i acabaria,
previsiblement, amb la demolició
del tancament realitzat i les
corresponents multes, que en la
més benevolent de les hipótesis
seràn de  2.338.000 PTA., una pel
propietari i altra per l’empresa que
va realitzar les obres.
Per arribar aquí han estat neces-
sàries una denuncia del GOB, una
pregunta al plenari de juliol i altre
al de setembre, la publicació de les
denúncies d’EU-EV en la prensa
diària i una visita de l’agent forestal
i el consegüent informe de Medi
Ambient. I encara el batle diu que
tot són calumnies i nega qualsevol
tracte de favor.
L’excusa és encara pitjor que
l’acusació, ¿què vol dir el Sr.
Montserrat Santandreu? ¿Per
ventura tots els expedients de
disciplina urbanística tenen un
tractament tan lent i tant tort com
aquest? ¿És necessària tanta pressió
per fer complir la disciplina
urbanística?
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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

Bona acollida de la campanya de l’Ajuntament per a l’adquisició de menjar per al bestiar

Cent vint-i-cinc explotacions s’han adherit a la iniciativa

   L’Ajuntament d’Artà va
decidir destinar un fons eco-
nòmic de fins a dos milions de
pessetes per a l’adquisició
d’alfals granulat i ordi per a
ovelles, xots i anyelles. La
iniciativa, destinada a pal·liar la
manca de menjar causada per la
la constant sequera, ha estat tot
un èxit, ja que, segons s’ha pogut
saber de la Cooperativa i del
regidor delegat d’Agricultura,
Joan Amorós, s’han despatxat
unes 190 tones d’alfals granulat
i 113 d’ordi, la qual cosa fa que
sigui per a una població de
10.000 ovelles, xots o anyelles.
Aquest menjar, que s’ha des-
carregat del trailer que hi ha fora
de la Cooperativa, també ha
tingut subvenció de la Conse-
lleria d’Agricultura. Així, el
ramader, que va rebre una carta
personal a l’explotació o a ca
seva informant de la iniciativa,
només ha hagut d’aportar el
cinquanta per cent del preu total
del menjar (un 25 per cent ho

PER A LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER

MENGEM  MOLTES VERDURES I
FRUITES  DES DE PETITS

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!

posa l’Ajuntament i l’altre 25
per cent, la Conselleria). Les
explotacions que s’han interes-
sat per aquesta campanya han

estat 125, unes vint-i-cinc més
que l’any passat.
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Ara fa 77 anys

Extracte de la primera quinze-
na d’octubre de 1924 del
setmanari local Llevant.
(Recopilat per G. Bisquerra)

Dissabte dia 4 octubre 1924.-
El feixisme italià (VII) com a
títol de portada i com a subtítol,
“Els orígens immediats del
feixisme”. Aquesta opinió s’este-
nia a la totalitat de la portada i
quasi la segona plana.
Vetlada literària-musical,
celebrada per l’associació “Obre-
res de Sant Josep”. Aquesta
associació duia molta força dins
el poble artanenc fent moltes
activitats com l’anunciada. A la
festa hi hagué l’actuació del Cor
de Sta. Elisabet, el qual va
interpretar peces com Aubada, de
Schubert, Canigó, Les Roses, Dos
sospirs, Una mañana de primave-
ra, etc. Al final es van donar
comptes de les entrades i sortides
de l’associació: Entrades:
1.183,09 ptes. Sortides: 1.095,80,
romanent 87,89 ptes. Existència
actual, 1.041,80 ptes.
El corresponsal de Son Servera
informava que va morir Dª
Catalina, la mestra nacional i
esposa de D. Jaume Fornaris.
També un nin de l’amo en Tomeu
Salero, el qual tenia només dos
anys. El passat dimarts es va casar
en Joan Massanet a) Serol, amb la
distingida Srta. Maria, Minyona.
El corresponsal de Capdepera
informava que l’enginyer agrò-
nom Sr. Aguiló va donar una
conferència sobre les oliveres.
També que aquesta setmana
s’havia estrenat el motor i premsa
de l’amo en Toni Cursach, de na
Gambusina. Les trullades són de
12 quarteres. Diumenge que ve
començarà la novena a la Mare de
Déu de l’Esperança. Predicarà D.
Montserrat Binimelis, vicari
d’aquest poble.
Prosoldats.
Aquesta setmana s’estan fent
activitats per recaptar diners per
als soldats artanencs que lluiten a
Àfrica. El dilluns es va fer una
sessió de cine al Teatre Principal
a la qual no pagaven entrada però

es va posar una bacina i es van
recaptar 100 ptes.
De Ca Nostra, la secció infor-
mativa del poble duia el se-
güent: El temps ha canviat i ja ha
fet unes quantes brusques. Ha
mort l’amo en Guillem Morey de
Son Serra. També va morir dia 30
de setembre l’amo en Tomeu
Sopa, des Coll de n’Abrines. A
Palma dia 29 va morir també D.
Gabriel Morell Verd, pare del
nostre amic D. Pedro Morell i
d’Oleza. Ha sortit cap a la seva
residència habitual D. Rafel
Blanes Tolosa, director de la Cia.
de Ferrocarrils.
Canvi d’hora.- Anit a les 12 s’han
d’endarrerir tots els rellotges una
hora. Es restableix l’horari antic i
tornarem a la normalitat.
Opositora artanenca.- A la llista
d’oposicions aprovades amb
plaça hi figura l’artanenca Antònia
Juan Lliteras, de Cas Tinent Quec,
amb el nº 091 i puntuació 145.
Enhorabona.

Dissabte 18 d’octubre de 1924.-
El títol de portada era el
següent: La pobresa. Parlava
l’articulista sobre les persones que
preferien suïcidar-se que viure.
Que si un home s’havia tirat sobre
la via del tren, que si una dona
s’havia tirat dins una cisterna, etc.
I es demanava qui pot tenir la
culpa d’aquestes morts tan
estranyes. Potser una raó sigui la
pobresa en què viuen el que els
duu a tal idea? Per altra banda els
rics sembla que obliden l’obliga-
ció que tenen d’afavorir els pobres
i molts malgasten els seus diners
en coses frívoles.
De la Colònia.- Un escrit firmat
amb el pseudònim “Un qui estima
la Colònia”, informava que
s’havia beneït el retaule del Sagrari

que el Sr. D. Lluís Despuig havia
regalat al convent de les germanes
de la Caritat. La benedicció va
anar a càrrec de D. Josep Sancho
de La Jordana, vicari d’Artà,
essent padrins Antoni Lliteras, fill
de l’amo de sa Canova i Antònia
Gili filla de l’amo de s’Ametlerar.
Es va fer una gran festa i una
missa concelebrada. L’autor
d’aquest article demanava que
l’Ajuntament d’Artà subven-
cionàs les monges per la seva
gran labor envers dels infants
coloniers, ja que no hi havia local
per a escola ni diners a l’Ajunta-
ment per fer-la. Per tant el
problema escolar estava resolt
amb la feina de les monges, cosa
que a Artà no era així. La matrícula
d’escolaritat a la Colònia compre-
nia 38 nins i 40 nines, a més de 25
joves que els vespres també
anaven a aprendre lletres, qualcun
de casat. Tothom estava encantat
amb la feina educativa de les
monges. Així que els governants
locals d’Artà haurien de prendre
nota i protegir les monges, ja que
posar un mestre i habilitar un local
els resultaria molt més car.
De Son Servera la crònica era
molt curta i de poca informació.
De Capdepera no n’hi havia.
De Ca Nostra, la secció d’infor-
mació local, tampoc no duia gaire
notícies importants aquesta
setmana. El més rellevant, el
nomenament de nou Jutge de Pau,
el qual càrrec va assumir D. Antoni
Solivellas Llampaies, metge de la
nostra Vila.
Així mateix havien aprovat i
ingressat al Cos de presons els
dos joves artanencs Antoni Juan
Lliteras, fill del Tinent Quec, i
Miquel Morey Cabrer, fill de
l’actual batle d’Artà, D. Miquel
Morey.
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Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTÀ

SERVEIS DE TAPES I BERENARS
Tots els dies feiners,

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

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

Fax.971 836711

C/ Elionor Servera, 121-B
07590-Cala Rajada
Tel/Fax 971 564 302

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

ATENCIÓ NOU HORARI DE TEÒRICA
DILLUNS, DIMECRES I DIJOUS

DE 19 A 21 Hores

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)

Salut Avui
El càncer de mama (I)
El càncer de mama està consi-
derat, juntament amb el càncer
de pulmó, d’intestins i de
pròstata, com un dels “grans
assassins” en els països desenvo-
lupats. A causa de les actituds
emocionals sorgides d’aquesta
neoplàsia, s’han estudiat minu-
ciosament els aspectes diagnòs-
tics, evolutius i terapèutics lligats
a aquesta malaltia, ja que, en
veure’s afectada una part del cos
femení íntimament relacionada
amb la bellesa i la maternitat, les
conseqüències físiques i psicolò-
giques solen esser devastadores.
El càncer de mama és la
neoplàsia més comuna en les
dones d’Europa, Nordamèrica,
Austràlia i alguns països d’Amè-
rica Llatina. Representa aproxi-
madament el 20% de totes les
neoplàsies malignes que afecten
les dones europees. La seva
aparició és rara abans dels 20
anys d’edat i generalment es

presenta en dones majors de 30
anys, encara que la major
incidència es troba voltant la
cinquena dècada de la vida. La
freqüència de presentació s’in-
crementa anualment d’un 1 a
2% i s’ha estimat que durant la
primera dècada del tercer mileni,
un milió de dones de tot el món
patiran aquest tipus de càncer
cada any. Es considera que quasi
la meitat de les dones amb càncer
de mama moriran per aquesta
malaltia dins dels tres anys
posteriors al diagnòstic.
Existeixen factors de risc
relacionats amb aquesta neoplà-
sia: desordres de tipus genètic
(mutacions en determinats gens
com BRCA-1 i BRCA-2), en el
càncer de mama hereditari,
factors ambientals (dieta, obe-
sitat, alcoholisme, tabaquisme,
sedentarisme), factors hormo-
nals (ingesta perllongada d’anti-
conceptius estrogènics), absèn-

cia d’embarassos o mares que
no donen el pit als seus fills,
etcétera. Davant de la presència
d’un o més factors de risc s’ha
de realitzar un control mèdic
regular i cuidadós.
Totes aquestes dades tenen per
objecte documentar la impor-
tància de conèixer aspectes útils
que ens serveixin per disminuir
la creixent incidència d’aquesta
malaltia en la dona occidental.
Properament parlarem sobre la
prevenció, el diagnòstic i el
tractament del càncer de mama.

Eduardo Valencia

Deixalles de
Llevant

C/. Figueretes, s/n.- Cantonada
C/. Sant Salvador

(Antiga Casa d’Exercicis)

OFEREIX:
Petites geleres per a apartaments
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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

 770

*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

Cinema d’antany
“El orgullo de los Yanquis” va ser sens dubte una de les
pel·lícules més esperades per l’afició artanenca al sèptim
art. El saló de la Joventut Seràfica va quedar abarrotat de
gent a les dues sessions que es varen celebrar. Era dirigida
per Sam Wood i protagonitzada pels actors de moda de
l’època, Gary Cooper i Teresa Wright.
Una interessantíssima pel·lícula i una gran interpretació
de la biografia d’un famós nord-americà que fou l’orgull
del seu país. Aquest film anava secundat per l’orquestra
Ray Noble.

“Una herencia en París” també fou
una de les pel·lícules que va tenir
molta acceptació. Dirigida per Miguel
Pereyra, amb l’operador Paniagua i
música de Ruiz de Luna, i un
repartiment d’actors d’excepció com
Lola Flores, Tony D’Algy i Florencia
Bequer, va fer que la gent artanenca
que omplia el saló de la Joventut
Seràfica d’Artà gaudís d’unes hores
d’esplai i diversió.

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel
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 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

records de noces

   Pastisseria i
Rebosteria

   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

 771

Maria Massanet Canet i Antoni Carrió Ginard
Es casaren el dia 12 de juliol de l’any 1951.

Amb la publicació d’aquestes sis parelles acabam la secció que vàrem començar amb motiu d’haver-
nos fet  arriba a la redacció del Bellpuig un grapat de làmines on una persona es va entretenir en aficar
les fotos, noms i data de casament de les persones que hem insertat.
Ara s’han acabat i volem fer avinent i aclarir que si moltes parelles no han sortit publicades és degut
a què no varen ser recollides per l’autor.

Maria Torres Bonnin i Eduardo Rico Escanellas
Es casaren el 21 de setembre de l’any 1951

Bàrbara Vaquer Dalmau i Rafel Bisquerra Bernad
Es casaren el 27 de desembre de l’any 1945

Maria Lliteras Ferragut i Manuel Llaneras Más
Es casaren el 3 d’octubre de l’any 1951

Joana-Aina Amorós Gili i Pedro Ferrer Sancho
Es casaren el dia 11 d’octubre de l’any 1951

Catalina Vives Payeras i Francisco Nicolau Vives
Es casaren el dia 8 d’octubre de l’any 1951
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Especialitat en grups, sopars d'empresa,
batejos, etc. Obert tot l'any

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

Tel. 971 841 513
Cada dia obert a partir de les 12 h.

(dimarts tancat)

Moviment de Població
Mes de Setembre

Pica talons

Això de demanar periodicament la
neteja de la plaça de Na Caragol, per
part de l’edil d’Esquerra Unida-Els
Verds, ens sembla prou encertat.
Ara bé, més encertat hagués estat si
demanàs la neteja periòdica, no
només de la plaça de Na Caragol,
també la neteja de tots els carrers de
la vila. Aquí hi ha cartes que no
lliguen. Algún interès hi deu tenir i
els altres que es fotin. Un regidor ho
ha de ser per a tothom.

weather, filla de David i de Julie
Catherine.
07-09-01 Pere Joan Infante
Carrió, fill de Juan i de María-
Ángeles.
08-09-01 Antoni Sureda Nico-
lau, fill de Luis i de María
Francisca.
10-09-01 Joan Gil Perelló, fill
de Josep i de Margalida.

NAIXEMENTS:

27-08-01 Aaron Navarro
Ramos, fill de Baltasar i de
Carmen.
28-08-01 Ana Beatriz Losa
Pereira, filla de Juan Manuel
i de Cirlene.
31-08-01 Maria Viejo
Vicens, filla de Antonio i de
Antònia.
04-09-01 Ellen Mari Fair-

MATRIMANIS:

DEFUNCIONS:

03-09-01 Catalina Orell
Rosselló. 87 anys. c/ Major
de la Colònia, 6 Colònia de
Sant Pere.
13-09-01 Michael Karl Feth-
ke. 50 anys. Sa Corballa.
22-09-01 Juana López Sán-
chez. 84 anys. c/ Alqueriot,
18.

Per altra part, el creuer del coll de
N’Abrines segueix com abans o pitjor. Fa
temps que els veïnats, per no dir tot el
poble, demanen una solució per poder
circular amb seguretat i més quan parlam
de vianants. Fins ara res de res. La famosa
reforma circulatòria el que ha aconseguit
ha estat empitjorar-ho. La manca de passos
per a vianants fa que hi hagi un perill
constant per aquelles persones que
s’arrisquin a creuar la carretera. Els
embussos són el pa de cada dia.
L’Ajuntament i la Conselleria no fan res
per evitar tot aquest forcat. Al manco, no

ho demostren. ¿De que serveix adheir-
se a la Carta Europea dels Drets dels
Vianants?

Els femeters haurien de ser una mica
més conscients a l’hora de recollir els
fems de la vila. Sembla que vagin a
escarada. Mai tenen la delicadesa de
recollir els fems que els cauen al mig del
carrer. Llavors, el contribuient a més a
més de pagar aquest servei s’ha de
dignar a escombrar tot el que han deixat
escampat la nit anterior. D’aquesta
manera sempre tendrem un poble brut.

Construccions
Reformes
Pedra en general

Construccions Antonio González Flores PANEA

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

ES DONEN CLASSES
DE REPÀS
E.G.B., E.S.O.  I  BATXILLER

Anglès,  alemany, català i castellà

Matemàtiques, economia.

Informes: Tel. 971 564 955

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

Fila 7-teatre: La maleta

   Els dies 5, 6 i 7 d'octubre a les
nou i mitja del vespre, i en el
context del que ha estat
anomenat ANY D'OBERTURA
del nou Teatre d'Artà, el grup
Fila 7-teatre estrena el muntatge
LA MALETA, obra de Miquel
Mestre, la pre-estrena de la qual
es féu a la Mostra de Teatre
Escolar de Manacor, dirigida en
aquella ocasió per Rosa J.
Sunyer i ara dirigida pel propi
autor, en Miquel Mestre, essent
aquest el primer treball teatral
que presenta després d'haver
estat guardonat amb el Premi
Ciutat de Palma de Poesia el
gener passat. No sabem quin
contingut o continguts ens
depara aquesta "maleta". El qu
sí sabem és que aquesta obra és
l'escollida pel grup Fila 7 per
presentar-se en solitari en el nou
escenari artanenc després
d'haver col.laborat, ben
activament, en l'espectacle
d'inauguració del teatre. I també

sabem que hi participen com
actors i actrius na Neus
Caldentey, na Maria Pastor, na
Mª Antònia Fuster, en Miquel
Àngel Quetglas, na Marga
Amengual, n'Antònia Quetglas,

na Mª del Carme Piris, en Bernat
Mayol i en Jaume Alzamora. A
tothom, bona sort. O "molta
merda", com es diu en l'argot
teatral per a desitjar el millor
dels èxits.
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CERÀMIQUES ARTÀ
Artesania i decoració

Costa i Llobera, 47   Telèfon 971 83 52 03   ARTÀ

El cap de setmana passat es va
celebrar una nova edició de la
marxa que uneix Lluc amb el
Bar Gran Via. En total hi
participaren més de 40 persones
de les quals totes aconseguiren
completar a peu els 60 km que
separen el santuari més famós
de les illes amb el nostre poble.
Una de les novetats d’enguany
era que la totalitat dels cami-
nadors que varen prendre part a
l’excursió partiren amb autocar
fins a Lluc i des d’allà iniciaren
la ruta a peu que els va dur fins
Artà. Segons ens han comentat
alguns dels organitzadors,
aquest canvi ha permés que el
temps que s’inverteixi en
realitzar la caminada sigui més
curt, ja que (i això és més que
evident) no és el mateix pujar
les costes de Lluc que baixar-
les. Per sort, la nit va acompanyar
i no va ploure en cap moment,
tot i que mentres els ex-
cursionistes es dirigien amb
l’autocar fins a Lluc, els níguls
amenaçaven aixafar la festa. Tot
i això, els marxaires pogueren
deixar el mal temps enrera i
durant la nit la lluna va voler
sortir a acompanyar els valents
excursionistes. De fet, l’astre
nocturn va brillar amb tanta
intensitat que fins i tot hi va
haver alguns trams de l’itinerari
que es pogueren recórrer tran-
quilament sense llanternes. Els
membres de l’organització varen
tenir cura de no descuidar-se
cap detall i oferiren fruita i
begudes a cada un dels punts

d’aturada que es varen establir
al llarg del recorregut. Per fer
més suau la caminada es varen
marcar tres punts d’aturada
situats a Moscari, Muro i Na
Borges perquè els excursionistes
poguessen refrescar i carregar
de forces. A més, durant tot el
temps hi va haver un equip de
massatgistes que s’encarregaren
de donar les atencions neces-
sàries a totes aquelles persones
que ho necessitaren. S’ha de
destacar també la gran feina que
realitzaren els membres del Cos
de Voluntaris ja que acom-
panyaren en tot moment la
comitiva i es situaren a cada un
dels punts conflictius de la
carretera controlant que no
sorgissin problemes. L’ambient
que va regnar durant tota la
vesprada fou d’alegria, i de fet,

els comentaris que se sentien
per part dels mateixos par-
ticipants eren que no només no
s’ha de deixar perdre la inicia-
tiva, sinó que s’ha d’impulsar
perquè prengui força any rera
any. Els organitzadors han
comentat que una de les virtut
que té aquesta caminada radica
en el fet que no es tracta en cap
cas d’una competició. No
importa qui sigui el primer o el
darrer en arribar, la qüestió és
participar i només el fet d’arribar
ja és motiu suficient d’alegria.
Tot i això s’ha de comentar que
el temps que invertiren els
excursionistes en completar
l’itinerari va oscil·lar entre les
10 hores del primer i les 12
hores del darrer. Sigui com sigui
vagi per davant la nostra
enhorabona a tots.

Marxa de Lluc al Bar Gran Via a Peu
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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.

c/ Rafel Blanes, 19 - 07570 - Artà
Tels: 971 829 163/639 05 27 68/649 182615

E-mail: casalarta@terra.es

HOTEL

CASAL

D'ARTÀ

IV MARXA
PEL TREN DE LLEVANT
HORARI:

* 9:00 Cala Rajada
(P. des Pins)

* 9:45 Capdepera

* 11:45 Artà

* 14:30 Son Servera

* 8:30 Manacor
*11:30 Sant Llorenç
* 12:30 Son Carrió
* 14:30 Son Servera

A Son Servera hi haurà un
bon dinar pels marxaires i
la gent que es vulgui
afegir.

A lesd 15:30 podrem
disfrutar d'un Gran
Concert organitzat per
l'Associació Músics per la
Llengua.

I a les 19:00 tornada amb
autocars.

Per reservar places des de
Palma, tel. 971 721 105



24
BELLPUIG

7 octubre 2001 776

JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA * TROFEUS

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

Jaume Carbonero explicarà el projecte de 48 habitatges socials a
Artà

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

noticiari

E-mail:
revistabellpuig@terra.es

Pàgina web:
www.servibal.es/~bellpuig

Contestador
971 835 033

 automàtic

Esquerra Unida-Els Verds,
convoca a totes les persones
interessades en rebre informació
sobre el projecte de 48 habitatges
socials, a la xerrada col·loqui
que es celebrarà el dimars dia 9
d’octubre, a les 20.30 h,  a la
Sala de conferències del Teatre
d’Artà. A l’acte, Jaume
Carbonero, director general
d’Arquitectura i Habitatge del
Govern Balear, exposarà les
principals característiques
tècniques del projecte així com
els criteris que, d’acord amb la
Conselleria de Benestar Social,
aplica  l’IBAVI a l’hora de
baremar les demandes i concedir
els habitatges. L’acte serà
presentat per Julen Adrián, que
farà un breu recorregut sobre
com va sorgir aquest projecte
d’habitatge social, i també
explicarà quines són les noves
propostes d’EU-EV per a
desenvolupar altres projectes
d’habitatge social tant a Artà

com a la Colònia ja que als dos
nuclis del municipi hi ha una
alta demanda d’habitatge social,
tant en lloguer com en venda,
molt superior a aquesta primera

promoció de 48 habitatges. Està
previst que FCC, l’empresa
adjudicatòria de l’obra, acabi la
construcció en un plaç de 18
mesos.
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Pídanos presupuesto
sin compromiso

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

 777

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

Especialitat en:
Berenars i tapes variades

Enderrocament espectacular al carrer Ciutat

Aquests dies s’ha procedit a
enderrocar de forma controlada
una de les cases més
emblemàtiques del carrer Ciutat
la qual cosa ha creat una enorme
espectació tant entre els veïnats
com entre els vianants habituals.
El fet que la casa estigui situada
just al bell mig del poble i les
enormes dimensions de l’edifici
han fet que l’enderrocament hagi
estat seguit per un gran nombre
de persones que no dubten en
aturar-se per contemplar l’estat
de les obres. Sembla que la part
baixa del nou edifici que es
construïrà donarà cabuda a una
zona comercial i que la part
superior de l’immoble es
destinarà a vivendes.

Pla d’Actuació Comercial per millorar el comerç a Artà
Arran de l’execució del projecte de reforma dels carrers
Ciutat i Antoni Blanes,  l’Ajuntament té previst posar
en marxa un Pla d’Actuació Comercial encaminat a
millorar el comerç del nostre poble. Aquest pla preveu
realitzar una sèrie d’actuacions per detectar les
mancances i les necessitats dels botiguers. Durant la
visita que realitzaren al nostre poble a principi de mes
d’octubre, la directora general de la Direcció General de
Comerç del Govern de les Illes Balears, Antònia Allès,
i el representant de Pime Comerç, Àngel Pujol, varen
expressar la intenció de les dues administracions en
donar suport a l’elaboració d’aquest pla que tant pot
afectar al mobiliari urbà com a accions de difusió
conjuntes de tots els comerciants. Només a Artà hi ha
124 associats a Pime Comerç, la qual cosa suposa una
xifra que és realment elevada. Tant el pla de mobilitat
d’Artà, que està en l’actualitat elaborant la Conselleria
de Medi Ambient en el nostre municipi com el
desenvolupament del Projecte Ferrutx seran de gran
ajut a l’hora d’elaborar aquest Pla d’Actuació Comercial.
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Refranyer Popular
«Si a l’octubre fa bon fred, mor la
mosca i el cuquet.»
«En arribar l’octubre l’hivern i l’estiu
s’esgarrapen.»
«Quan l’octubre és arribat sembra el
ségol, l’ordi i el blat.»
«Quan la grua ve de ponent sembra el
forment.»
«No diguis oliada que no sia passada
l’octubrada.»
«Per Sant Gall sembra a la muntanya
i a la vall.»
«L’octubre vanitós cobreix set llunes
enganyós.»
«L’octubre humit la fruita ha podrit.»
«El qui troba bon padrí ja ha
corregut mig camí.»
«Quan trona pel mes d’octubre, neu
segura.»
«Per la Mare de Déu del Pilar, faves
a sembrar.»
«Per l’octubre, el porc sota el roure.»
«Per Santa Teresa, ton blat estesa.»



 27
BELLPUIG

7 octubre 2001  779

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

(J. Caldentey i E. Genovard)

de la Colònia

Dissabte dia 22 de setembre, al
local del Centre Cultural de Sa
Colònia, es va celebrar l’Assem-
blea Extraordinària dels socis del
Club Nàutic per debatre i sotmetre
a votació l’acceptació de la
proposta de concessió del port
que el Govern Balear havia
realitzat unes setmanes abans al
Club.
A causa de la gran importància de
l’assumpte a tractar i la transcen-
dència que tendria per al futur del
Club la decisió que es prengués,
l’assistència fou nombrosa. Hi
acudiren 118 socis.
Les opcions que es consideraren
foren tres:
1.- No acceptar la proposta del
Govern.
2.- Acceptar-la sense objeccions.
3.- Acceptar-la fent reserva dels
drets que el Club tenia provinents
de l’anterior concessió.
L’assessor jurídic del Club va
informar de la probable il·legalitat
d’alguna de les clàusules que
l’administració havia inclòs dins
la nova proposta i recomanà la
seva acceptació amb una reserva
dels drets que el Club pogués
tenir procedents de l’antiga
concessió.
Després d’un extens debat, en el
qual participaren un nombre
elevat de socis, es va procedir a la
votació que va donar el següent
resultat:
Opció primera: 6  vots
Opció segona: 0  vots
Opció tercera        84  vots
D’aquesta manera quedà aprova-
da l’alternativa d’acceptar la
proposta de concessió amb la

Assemblea Extraordinària dels socis del Club
Nàutic

reserva dels drets que pugui tenir
el Club, procedents de l’anterior
concessió.
Podem observar que la suma total
dels vots és 90 i el nombre de socis
que acudiren a l’Assemblea fou
de 118, la diferència 28, correspo-
nent al nombre de socis que
abandonaren la sala abans de les
votacions, segurament per la
duració de l’acte.

Abans s’havien votat uns lleugers
retocs a la redacció d’alguns
articles dels estatuts que la
Direcció General d’Esports havia
proposat. S’acceptaren per unani-
mitat les correccions proposades.
Dia 25 es va reunir la Junta
Directiva i, entre altres temes, va
prendre els següents acords:
Encarregar als serveis jurídics del
Club la redacció de l’escrit
d’acceptació de la proposta de

concessió amb les reserves, tal
com va aprovar l’assemblea.
Iniciar converses encaminades a
la represa de les obres amb el seu
tècnic director i amb el
contractista.
Encarregar a un gabinet especialit-
zat un estudi econòmic-financer
del port i de la seva explotació.
Donar caràcter d’urgència a tots
els assumptes relacionats amb la
finalització de les obres del port.
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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

 780

La celebració de la festa de Sant
Francesc de Paula, patró de les
Germanes de la Caritat, ha tingut
aquest any algunes connotacions
especials. La primera i més
important fou que la festa no es
celebrà a l’antic convent, sinó a
la “rectoria”, on des de fa
escassament dues setmanes han
passat a viure les monges.
La festa, com de costum, va
començar a l’església amb la
celebració de l’Eucaristia. Acte
seguit el nombrós públic es va
traslladar a la “rectoria”, on
tothom va poder visitar la casa i
les seves dependències. La festa
finalitzà amb un sopar en el qual
es compartiren coques i plats de
tota classe preparats pels
mateixos assistents.
El nou convent (rectoria) és més
petit, però el bon gust en
l’harmonització del mobiliari el
fa acollidor, i les persones, que
són en definitiva el que més
compta, són les mateixes i la
seva actitud de servei al poble

Festa de Sant Francesc de Paula

idèntica.
La remodelació que s’ha hagut
de fer a la rectoria, ara convent de
les Germanes de la Caritat, ha
costat aproximadament dos
milions de pessetes.
Les recaptacions fetes amb motiu

de sopars i altres activitats
sumen unes 750.000 pessetes.
S’haurà de seguir, doncs, unint
esforços per acabar de pagar
els costos. Les nostres monges
bé s’ho mereixen.

Esports

En Joan Forteza, president del
Hockey – Club St. Salvador C.A.
ens informa que a finals d’octu-
bre  començarà la lliga de hoquei
de Balears.
Aquesta temporada el Club
pensa presentar dos equips:
* Un de sèniors (19 anys)
* Un de júniors ( 15 - 18 anys)

La formació d’un equip juvenil
no és possible perquè falten

esportistes d’aquesta edat.
El president ha manifestat així
mateix que falten jugadors per
als equips de categoria júnior i
sènior, especialment dos porters.
Alguns jugadors del dissolt Club
de hockey Son Servera jugaran
aquesta temporada amb els equips
del Club local.
Si algun jove de la Colònia o
d’Artà té interès en integrar-se
en els equips del Club, que es

posi en contacte amb els
directius o que acudeixi als
entrenaments que es faran al
nou poliesportiu de Sa Colònia
els dimarts i dijous al vespre.
El president convida també
tots els socis de la temporada
passada a renovar el carnet de
soci i les persones que encara
no ho són a fer-se socis del
Club.
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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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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).

Remodelació de l’atenció mèdica
a Sa Colònia
Sa Colònia de Sant Pere comptarà des d’ara amb
dues hores d’atenció mèdica setmanal, així com
també d’una infermera que atendrà els pacients els
dilluns i divendres. A més a més els coloniers
podran demanar consulta directament contactant
amb l’oficina municipal de Sa Colònia. L’únic
requisit és que es faci amb un mínim de dues hores
d’antelació a la consulta, perquè els serveis sanitaris
d’Artà puguin posar les històries clíniques a
disposició dels facultatius.

Associació de persones majors i
Centre Cultural
La junta directiva de l’associació de persones
majors de sa Colònia de Sant Pere informa de les
activitats que es duran a terme el proper curs
2001-2002.
L’inici dels cursets i activitats serà el mes
d’octubre.
Dilluns i dimecres, curs de gimnàstica: inici dia

3 a les 19’30 h. en el Centre Cultural.
Dimarts i dijous, tall i confecció a partir de dia 2

a les 15’00 h. en el Club de persones
majors.
Dia 5 inici del curs de macramé,  tots els divendres

de 15 a 18’00 h. en el Club de
persones majors.
Dia 5 inici de ball de saló. Es farà cada divendres

a les 20’30h. en el Centre Cultural.
Dia 4 d’octubre comença la vetllada de truc i de
parxís a les 20’00 h. i tendrà lloc cada dijous en
el Club de persones majors.
Els rebuts de les manualitats de macramé, tall i
confecció es pagaran cada trimestre.

Reunió i exposició de
l’euro

Dimarts dia 2 d’octubre a les 18’30 h.
en el Club de persones majors hi haurà
una reunió per conèixer i familiaritzar-
nos amb l’euro. Col·laborarà l’entitat
“La Caixa”.
Es pensa seguir amb els cursets de
recuperació de la memòria, però
encara no es té una data definitiva.

Breus
El grup de teatre de Sa Colònia ha
visitat Port Aventura (Tarragona) i ens
consta que tots s’ho han passat molt bé.
Diumenge dia 9 de setembre, la secció de
famílies joves del Centre Cultural va fer
una excursió al Western Park de Santa
Ponça. Hi participaren 30 persones entre
nins-nines i pares i mares.
Diumenge dia 30 de setembre la directiva
de l’Associació de veïnats de Montferrutx
es va reunir al bar Centro per planificar les
activitats de la temporada 2001-2002.
L’Assemblea celebrada el 16 de setembre
posà de manifest que els problemes que
més preocupen als socis són: la regulació
del trànsit, la finalització de les obres
d’embelliment de les zones verdes i la
millora de la recollida dels fems.

E L   P E R L I T A  (Manuel Martos Ortiz)
els ofereix els seus serveis de guixaine escaiolista,
especialista en decoració, llums indirectes, estucats, etc.

És necessita un guixaina i un oficial de picapedrer

Tel. 971 82 92 31 - 626 05 23 12 - Rafel Blanes, 79, 2n dta. -  Artà

Racó del poeta

D’UN MATÍ DE GENER

Passa el matí, enllagrimat,
i el mar romp poc amatent
deixant un clam astorat.
Mentre corr cap al serrat,
les anques es punxa el vent
per cada cep malgirbat.
Joan Mesquida
Cala de S’estret, gener de 2000-Colònia de St. Pere.
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LLIBRERIA BUJOSA
C/. Despuig, 3 – Artà 971.83 65 48

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

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

BOMBA HORMIGONAR PROPIA

HORMIGÓN PREPARADO

CONTROL CALIDAD

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

Aquestes darreres set-
manes, tots hem sentit parlar de mil
maneres de la terrible acció
terrorista que es va produïr a Nova
York. Tambçé hem sentit enquestes
on es diu que una gran majoria del
poble americà desitja una resposta
militar forta, i fins i tot admeten que
hi hagi víctimes innocents. No-
saltres no som extranys a aquest
fenòmen, ja que també hi ha
terrorisme a Espanya, i cada atentat
fa que es sentin veus que demanen
venjança.

Moltes vegades la gent
argumenta que això és normal.
Diuen que si fos a tu que t’han mort
un familiar, pensaries el mateix. I
és veritat, és normal. No es pot
jutjar negativament a la persona
que ha patit la pèrdua d’un ser
estimat perquè dins la seva deses-
peració no pugui aturar-se a pensar
racionalment. Però hem de ser
capaços de pensar serenament al
manco els que no hem estat afectats
directament.

És bén cert que respondre
amb violència a una agresió és un
comportament que el duim inscrit
dins el més profund de nosaltres
mateixos. De fet, els animals es
defensen així dels seus enemics, i
fins i tot els animals socials
mantenen la superioritat d’uns
sobre els altres dins el grup lluitant
violentament als altres.

Per tant tenen tota la raó
aquells que diuen que és normal la
resposta de reaccionar violentament
davant un atac. Però ens hem de fer
una pregunta molt important:
normal és igual a bo?. També tenen
tota la raó els que diuen que és

comprensíble el desig de venjança
de les víctimes. Però ens du a una
altra pregunta: comprensible és igual
que bo?

Si ens conformam amb lo
normal, construirem una societat
com la dels animals: una convivència
en la que domina el més fort i preval
l’opinió del que té més capacitat de
fer callar els altres.

Pensaments

El sentiment de venjança

Si ens conformam amb
comprendre els sentiments i trobam
que una acció és bona perquè els
sentiments que la mouen són
comprensibles, convertiriem la
nostra societat en un grup insos-
teníble i incapaç de sobreviure, ja
que no hi ha cosa més desordenada
i irracional que els sentiments que
ens neixen: no podem anar a fer
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FEIM REALITAT LES SEVES IDEES:
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES,

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

A LA DECORACIÓ DE CASEVA.

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

feina només quan en tenguem
ganes, no podem respectar els altres
només en tenir-ne ganes ni podem
violar a una persona perquè ens
atreu.

Un món basat en els desitjos
és insostenible, i un món on hi
regna la llei del més fort és un món
d’animals i no de sers humans.

Nosaltres som persones i
no podem renunciar a la construcció
d’un món més humà i més racional.
I el sentiment de venjança és
incapaç de construir un món així.
Per això hem de renunciar a la
venjança. Hem de comprendre el
dolor de les víctimes, però també
hem de ser capaços de comprendre
que una societat que vol ser més
humana no pot tenir aquest sen-
timent com a guia.

Tot tipus de terrorisme és
un problema, i s’ha de resoldre
coneguent i eliminant les seves
causes d’una manera racional i
sistemàtica, no deixant-se dur pels
sentiments del moment.

De totes maneres, sempre
hi haurà persones que no volen ser
racionals i intenten imposar les
seves raons per la força de les armes.
Davant ells, nosaltres, la societat
que es vol construïr cada vegada
més humana i racional, tenim dret a
defensar-nos. Però ha de quedar
una cosa bén clara: tenim dret a
turar-los els peus perquè tenim més
raó que ells. Si queim en la
temptació de la venjança, ens
convertim en iguals als terroristes
que confien més en la força que en
la raó.

La parròquia informa

gràcies pels 8 anys de la seva
vida que ha entregat Sor Joana
al nostre poble. Va ser una
celebració molt emotiva. Grà-
cies, Sor Joana, amb la vostra
entrega silenciosa ens heu
mostrat la vostra grandesa i
sobretot la vertadera grandesa
que té l’amor de Déu per
nosaltres. Un amor que no
destaca per cridaner, sinó per
entregat i constant. Que vos vagi
molt bé per Madrit.

Celebració de St
Vicenç de Paül

El següent divendres 28
de Setembre, dia següent a la
conmemoració del sant, ens
reunírem un bon grapat d’arta-
nencs a la residència a celebrar
l’Eucaristia per donar gràcies a
Déu per l’exemple del sant i
demanar la seva intercessió per
nosaltres i especialment pel
ministeri de les Germanes de la
Caritat. També vàrem voler que
fos una mostra de gratitud al
servei callat que fan aquestes
dones als nostres majors. Que
molts d’anys ho poguem cele-
brar.

Assemblea parroquial
El passat dimecres dia 19

ens reunírem els membres del
consell pastoral parroquial amb
altres persones que col.laboren
en grups pastorals. No érem
molts, però ens fixàrem alguns
objectius per el curs que
començam:

Donar més cohesió a la
nostra comunitat dispersa. Per
això farem una convocatòria de
catequesi d’adults per tal de
centrar més la nostra comunitat
en la Paraula de Deu que ha de
ser escoltada, estudiada, aplica-
da a la pròpia vida i anunciada
als germans. També prepararem
algunes misses amb caràcter
comunitari per tal d’agrupar la
nostra comunitat entorn de l’altre
centre: l’Eucaristia. I finalment
també organitzarem una excur-
sió parroquial durant el mes de
Novembre.

Fer possible que les
generacions joves participin de
l’Eucaristia. El mitjà serà la
mateixa missa amb caràcter
comunitari a la que la gent hi
participarà com a membre d’un
grup cristià i no haurà de fer
l’esforç, impensable pel comú
dels nostres joves, d’assistir-hi
a títol personal.

Comiat de Sor Joana
Mas

El  divendres dia 21 de
Setembre, a l’Eucaristia que
celebram a la residència de
persones majors, donàrem
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c/ QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85

Des de fa molts d’anys Nadal Ferriol
ha demostrat una gran passió pel
món dels cavalls. Segons ens contà
ell mateix, un dia li va pegar la
curolla de llegir llibres sobre cavalls
i això va possibilitar que, de forma
totalment autodidacta, s’adintràs
dins aquest apassionant món.
Recentment, juntament amb Carles
Yáñez i Aina Ferrer i engrescats
per un grup de gent començaren a
fer un curs, englobat dins l’oferta
dels cursos d’adults de l’A-
juntament, que els va servir
d’excusa per aprendre i poder parlar
de cavalls. Amb ell hem parlat per
poder conèixer de primera mà quina
és la seva experiència i quines són
les seves inquietuds.

Tot i que des de sempre Artà ha
demostrat una especial inclinació
cap el món de l’hípica, sembla que
darrerament hi ha hagut un fort
increment d’afeccionats.  Què en
penses?
Sí. Darrerament hi ha molta de gent
que té moltes ganes de fer feina. Al
municipi  hi ha molta afecció, jo
crec que en part és degut a les ganes
que té la gent per participar en
festes com la de Sant Antoni, i això
ha fet que hi hagi moltes persones
que tenen un cavall, però després
passa que moltes vegades no saps
el que has de fer amb ell. A més,
hem de pensar que Artà és un poble
pagès, i això significa que estam
més apropats a la natura. Sempre
s’han vist cavalls pel poble i, vulguis
o no, aquest fet estira.

Quines possibilitats té la gent per
potenciar aquesta inquietud?
Home, hi ha una rama molt clara
que és la competitiva, el trot, però
també hi ha altres disciplines
hípiques, que són moltes, però en
les quals encara hi ha molta feina a
fer. Si tot va bé, i a través del Club
Hípic, és començarà prest a treballar
en aquest sentit.

Pots especificar una mica més?
Sí, per exemple un dels aspectes
que s’ha de treballar és la part de
l’equitació infantil ja que l’hípica
dóna molts d’al·licients als al·lots.
S’ha de continuar amb la tasca
d’adults que ha estat possible
gràcies a l’ajuda de l’Ajuntament i
de professors com Carlos Yáñez i
Aina Ferrer. Com és natural tampoc
hem d’oblidar tota la gent que s’hi
ha apuntat.

Una gent que continua amb més

ganes que mai, no?
Sí. Una vegada es va acabar el curset,
la gent tenia ganes de continuar i
per això decidírem, muntar el
carroussel.

Us heu constituït d’alguna ma-
nera?
Som un grup obert que formam
part del Club Hípic.

Un Club que de cada dia creix més,
tant en seccions, com en associats.
Quines seccions es poden trobar
dins el club?
N’hi ha diverses: de trot, d’ex-
cursionisme o turisme eqüestre,
doma, salt i formació.

Quanta gent hi ha a Artà que
tengui cavalls?
N’hi ha molta. De totes formes, i
entrant una mica dins l’aspecte
tècnic, hem de fer una distinció:
per una banda ens trobam aquelles

Una xerrada amb...
Nadal Ferriol
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Gran Via, 22 – ARTÀ  - 971 83 69 21-
OBERT TOTS ELS DIES

De les 17 a 22 hores
Diumenges tancat

persones que utilitzen el cavall com
a mitjà de locomoció, això és, que
empleen el cavall per anar a
passejar, a la cavalcada, etc; i per
l’altra banda ens trobam amb
aquella gent que munta el cavall, és
a dir, que empra el seu cos per
intervenir damunt les accions del
cavall. En aquest cas la dedicació
va més destinada a depurar els
moviments i perfeccionar la tècnica.
Seria, per dir-ho d’alguna manera,
com si dos cossos tenguessen una
sola ment. Evidentment les dues
coses són compaginables tot i que
la finalitat és distinta.

Si personalitzam en el teu cas
l’afecció de la munta, quins
sacrifics o esforços et suposa?
Bé, si ho has de fer com a sacrifici
o esforç val més deixar-ho anar.
Ara bé, les feines que suposa són
moltes i continuades. A part d’haver
de tenir cura del manteniment i la
higiene tant del cavall com de les
quadres, també has de pensar que si
tu vols exigir molt d’un atleta o
d’un intérpret (com seria en aquest
cas el cavall), ha d’estar en
condicions per poder fer feina. Quan
més feina fa, millor va.

Per tant, de quantes hores diàries
d’entrenament parlam?
Per anar bé, hem de parlar d’un
mínim d’una hora diària. Després
hi has de sumar la preparació de les
quadres i del material necessari. De
totes formes això és com tot, quan
més temps tens, més tranquil pots
fer la feina.

És molt complicada la psicologia
del cavall?
Per entendre la psicologia del cavall

hem de canviar un poc els nostres
esquemes. La nostra ment funciona
com la ment d’un depredador, en
canvi el cavall pensa com una presa.
Per tot això un cavall és fugisser. El
seu subconscient el fa estar sempre
alerta i preparat per escapar davant
els perills. Per tant, tot el que
nosaltres pensem serà tot el contrari
del que pensarà el cavall. Però això
no li lleva que sigui un ésser
sociable que admet la jerarquia. El
que s’ha d’intentar es convèncer-lo
perquè accepti que tu siguis el seu
cap. Aconseguir això és feina i
suposa un control previ dels teus
propis moviments per després
poder controlar els del cavall. És
més important una carícia que un
càstig. S’han de recompensar
aquelles coses que fa ben fetes. Si
el cavall no fa les coses com tu vols
és millor pensar una altra manera
de donar-li les ordres i evitar en tot
moment recórrer al càstig. És un
poc com entendre les relacions
humanes. És evident que cada cavall
té el seu caràcter i el seu tem-
perament, però sempre estarà influït
pel maneig que li dóna el seu
preparador.

Pot muntar qualsevol persona?
Evidentment que sí. Pot muntar
qualsevol persona que li interessa
practicar una disciplina, o sim-
plement com a oci. L’equitació fins
i tot pot tenir un aspecte terapèutic.
Està demostrat que funciona molt
bé en casos d’inadaptació social.
Avui en dia amb l’equitació
adaptada et trobes casos, com ens
va passar a nosaltres aquest estiu,
de persones que pugen al cavall
directament des de la cadira de
rodes. Com a anècdota és pot

explicar que hi ha una campiona
olímpica que habitualment s’ha de
desplaçar en crosses. Per citar un
altre exemple es pot dir que avui en
dia, dins el que seria la rama de la
hipoteràpia, s’emplea el moviment
del cavall per estimular i donar
sensacions a persones disca-
pacitades. De fet, dins les escoles
d’Alemania i Anglaterra sobretot,
es duen a terme moltes experiències
a partir de l’equitació.

Enguany a l’institut es duu a
terme una experiència similar,
no?
No ben bé. La feina que es fa a
l’institut amb els alumnes con-
sisteix en preparar els alumnes a
nivell de tècniques i continguts
perquè puguin fer de guies i
acompanyar la gent perquè facin
excursions a cavall dins la natura.
Això significarà tenir un domini
del cavall i a la vegada, un
coneixement sobre les reaccions
de l’animal, normes de maneig,
cuidat i primers auxilis, etc. Tot
això s’haurà de veure complementat
amb un coneixement de la zona
que es visitarà, les rutes, el
patrimoni, les plantes que s’hi
podran trobar, etc.

Per acabar, quines coses més
immediates teniu prevists fer?
Bé, l’any passat vàrem començar
amb un grup a fer un carroussel i
enguany hem ampliat el número de
persones que el conformen. També
tenim prevista la participació a les
fires de diversos pobles de Mallorca
així com l’assistència a la III Mostra
Cavallista que es celebrarà en breu.
A més, ben prest començarem de
nou els cursos d’adults.
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* 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

Comentari hípic
La temporada noctura ha
finalitzat a l’hipòdrom de
Manacor amb éxit pels nostres
cavalls degut a que quasi tots
els  participants locals lograren
classificar-se entre els quatre
primers. La nova lider de la
regularitat, Espera Prim, pro-
pietat de Alessia Sanchez, va
aconseguir una lluitada victòria
demostrant el seu bon moment
de forma. De la quadra Son
Fare, Duque Mora, a conseguí
un punt al seu casiller. El poltre
de la quadra Na Borrassa,
Gleam Speed, aconseguia la
quarta posició i l’egua Ba-
singuer BG, de la quadra Es
Mal Pas, fou també quarta i a
més va rebaixar el seu record a
1.21.
A l’hipòdrom de Son Pardo, el
cavall de la quadra Es Pou d’Es Rafal, Casanova, fou quart a 1.21, mentre que el representant de la
quadra Llar, Daurat Llar, aconseguia la victòria després de quasi un any fora competir.
Per acabar cal recordar a tots els aficionats als cavalls que, el proper dia 12 d’octubre, se celebrarà
l’habitual Trobada Cavallista i que es repartiran cartells amb informació més detallada.

Gila Seba i Gleam Speed



 35
BELLPUIG

7 octubre 2001  787

esports

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

ARTÀ - Capederpa
Finca-terreno de 13.000 m²,

buena entrada de acceso, pozo,
luz cerca, hermosa vista a la

panorama, licencia para
construir 260 m² de vivienda.

Precio: 22.500.000 Pts. N° 459

PORTO CRISTO
Finca terreno, cerca del pueblo,

17.000 m² con agua y luz,
vallado con muro, permiso
para 500 m² de vivienda,

400 m hasta el mar.
Precio: 24.500.000 Pts. N° 411

CALA RATJADA
Terreno urbano 1.000 m² para

casa familiar o casa pareada, agua
y luz en el terreno, a 100m del mar,

zona tranquila, permiso de
construcción para casas pareadas

con 360 m² de vivienda.
Precio: 36.000.000 Pts. N° 176

Tenemos
permanentemente

ofertas en toda la isla.

SAN LORENZO
Finca terreno 10.299 m², cerca

del pueblo, planes de obra
aprobado para edificar 230 m² de
vivienda, agua y luz del veciono,

buena entrada al acceso.
Precio: 20.000.000 Pts. N° 432

 SAN LORENZO
Finca terreno con pequeña

ruina para ampliar, 18.000 m²
edificable con el 2 % del

terreno, agua y luz existentes.
Precio: 25.500.000 Pts. N° 410

RANQUING corresponent al mes de Setembre

LIDER:Espera Prim(Trigger Speed-Zingara)

Millor Pts
Total

23 29 30
Pts

Nom del cavall Temps SP MA SP

Alcatraz TR 1.18 4

Basinguer BG 1.21 3 4rt 1

Casanova 1.20 1 4rt 1

Dadiva CL 1.19 3

Daurat Llar 1.22 4 1er 4

Duque Mora 1.23 1 4rt 1

E.Cristina 1.22 4

Elit CL 1.19 4

Espera Prim 1.21 7 1er 4

Fine de Fophi 1.22 1

Gleam Speed 1.22 1 4rt 1

Andreu M. Sosa, 3r lloc al
campionat de Balears de motocròs
No ens cansa-
rem de repetir i
alabar la magní-
fica temporada
que han realitzat
els joves pilots
d’Artà. Si en
passades edi-
cions publicà-
rem amb orgull
el primer lloc
aconseguit per
Jeroni Torres al
campionat de
Balears de
motocròs, en aquesta ocasió ens hem de fer ressó dels èxits d’un
altre jove pilot artanenc: Andreu M. Sosa. El passat dia 30 d’agost,
dos artanencs, Andreu M. Sosa i Rafa Riera disputaren la darrera
prova de motocròs puntuable pel campionat de Balears i
aconseguiren enfilar-se al podium gràcies a la segona  i tercera
posició. A l’alegria de quedar entre els tres primers s’hi havia de
sumar el fet que, amb aquest resultat, Andreu M. Sosa va poder
consolidar la tercera plaça a la general final del campionat de
Balears. Aquests èxits sense precedents dins el nostre poble no fan
més que demostrar l’excel·lent nivell al qual han arribat aquests
joves pilots artanencs i que és mereixedor del nostre respecte i
admiració.
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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

Natació
Comença de nou el curs escolar i la piscina posa en marxa totes les
seves activitats pel curs 2001/02. Començant pels més petits, una
nova generació de nadons ha començat la seva experiència dins el
mitjà aquàtic, o millor dit, la continuada, ja que han passat nou
mesos dins aquest mitjà en el ventre matern. Després dels nadons
venen els més grandets, de 2 i 3 anys, i així fins a la gent gran. Una
àmplia oferta d’activitats per a totes les edats. La natació escolar
també ha començat les classes a la piscina, subvencionades per
l’Ajuntament d’Artà, i de les quals se’n beneficien tots els
col.legis d’Artà i la Colònia, Sant Bonaventura, Sant Salvador, Na
Caragol, l’Institut Llorenç Garcías i Font i l’escola de la Colònia.

I Triatló Bahía de Cala Millor
El passat diumenge dia 29 de setembre, 9 nadadors del Club Aigua
Esport participaren en el I triatló Bahia de Cala Millor. Hi havia
3 modalitats: l’aleví-infantil, on les distàncies eren 150 m. nadant,
2 km. en bicicleta i 1 km. de córrer. Hi participaren en aquesta
modalitat Marc Bisbal, Rafel Nadal, Guillem Roser, Albert García
i Elisabet Vincent, que tengueren una destacada actuació. En el
triatló popular, Kiko Gómez va aconseguir el 3er lloc en la
categoria júnior, on hi participaren més de 90 triatletes i les
distàncies a recórrer eren 400 m. nadant, 8 Km. en bicicleta (4
voltes a un circuit de 2 km.) i 2 km. de córrer (2 voltes a un circuit
d’1 km.). Hi varen prendre part també Rafel Cruz, Llorenç
Terrassa i Joan Martí. En la prova de natació, Rafel Cruz, Llorenç
Terrassa i Kiko Gómez demostraren la seva superioritat sortint de
l’aigua el primer, segon i quart respectivament. Després a la
bicicleta i el córrer, Rafel Cruz i Llorenç Terrassa perderen part de
l’avantatge adquirit a la mar, i sols Kiko Gómez pogué aguantar
el fort ritme dels primers. Així i tot la seva actuació fou destacada,
i el més important és que tant grans com petits gaudiren del triatló.

Volei
Aquest proper dissabte dia 6 d’octubre comencen la lliga els
equips sènior masculí i femení. Els dos jugaran a Sóller, on
l’equip femení estrenarà categoria.
L’escola de volei també ha iniciat el curs aquest mes d’octubre
i si qualcú està interessat en jugar pot venir al Poliesportiu els
dilluns a les 19’00 i parlar amb els responsables, Pere Piris i
Antònia Obrador.

Bàsquet
Primera autonòmica
masculina
Porreres, 66
Hormigones Farrutx, 60
Segon partit amistós dels
nostres representants. El partit
es va jugar a la pista exterior de
l’equip porrerenc, cosa que els
jugadors artanencs varen notar
i molt. El partit va ser molt
ràpid, amb moltes
d’imprecisions per part dels dos
conjunts, amb jugades
espectaculars i ràpids
contraatacs. A l’equip artanenc
li va tremolar molt la mà amb
els llançaments triples i molt
especialment en els tirs lliures
(12/28).

Escola de Bàsquet
El club esportiu Sant Salvador
d’Artà torna a posar en marxa
la campanya per a la inscripció
de jugadors a l’escola de
bàsquet. Hi va haver una reunió
al poliesportiu dimecres dia 3
d’octubre a les 20.30 h. Si tens
entre 5 i 13 anys, t’agrada jugar
a l’esport de la cistella i no
vares poder assistir-hi i vols
jugar a bàsquet, hi pots venir el
primer dia d’entrenament, que
serà el dilluns dia 15 d’octubre.
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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

Calendaris
de
competició
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LLISTA DE NOCES - ELECTRODOMÈSTICS - JUGUETERIA - OBJECTES REGAL

C/ RECTA, 2 TEL. 971 836 293 - ARTÀ

esports
Futbol
I Regional
Rtvo. La Victoria 6 – Artà 0
Alineació: Amer, A. Tous, J.
Tous, Danús, Dalmau, Ferrer
(Troya), Gayà (Douglas), Kike,
Ramon (Gomila), Femenias,
Ferragut

At. Son Gotleu 2 – Artà 2
Gols: Kike, Ramon
A: Amer, A. Tous, J. Tous
(Jesús), Gayà, Dalmau, Ferrer
(Troya), Ferragut, Kike, Ramon,
Femenias, Gomila (Douglas)
Irregular inici de l’Artà que
després de tres jornades no
coneix el triomf, si bé els dos
darrers partits els ha jugat fora
de Ses Pesqueres canviant
l’ordre amb el Son Gotleu per
imperatius de la remodelació del
terreny de joc artanenc. La
primera part contra el Rtvo. La
Victoria va ser molt igualada,
acabant 1-0 favorable als locals,
però tengueren els nostres tantes
o més ocasions que els palme-
sans per moure el marcador. En
els primers minuts del segon
temps els locals feien el 2-0 i es
pot dir que des d’aquest moment
es va acabar el partit per a l’Artà,
ja que els seus jugadors es
desconcertaren, donant bastan-
tes facilitats, motiu pel qual
encaixaren la golejada. Contra
el Son Gotleu quedaren, com
contra el Margaritense en el
partit inaugural de la lliga, amb
la fel a la boca, ja que els locals
empataren en el temps afegit,
provocant un bon grau de

desil.lusió en els artanencs, que
havien fet més mèrits per endur-
se’n els tres punts.

Juvenils
Collerense 4 – Artà 1
Gol: Bernat
A: Cantó, Esteva (Gamaza),
Juanma (Pere Juan), Morales,
Bernat, Alex, Serralta (Mayal),
Xavi, Gil, Joan Andreu, Reyes
Derrota sense paliatius pels
artanencs en la seva visita al
Coll de’n Rebassa. La primera
part va ser molt fluixa per part
dels deixebles de “Maia”, si bé
defensivament varen estar mig
entonats. En atac no va passar el
mateix, ja que no s’acostaren ni
de casualitat a la porta adversària,
no remataren amb mínim perill
ni una sola vegada, acabant 1-0
pels locals. En els inicis de la
segona part, va canviar un poc la
decoració del partit. Ara tenia
l’Artà el vent a favor, tenien més
la pilota i intentaven jugar-la,
s’acostaren i remataren més a
porta, el joc era igualat i
qualsevol dels dos equips podia
marcar, essent els locals qui ho
ferien per dos pics, malgrat que
Bernat feia l’anomenat gol de
l’honor i que tengueren deu
minuts bons per fer el 3-2 que
potser hagués canviat el signe
del partit, foren els locals qui en
un ràpid contracop feien el quart
gol seu que sentenciava el partit.
Resumint, partit mediocre,
triomf local just, potser massa
ample i el millor del partit,

l’actuació de l’àrbitre Rodado
Rodríguez, demostrant les seves
condicions i qualitats de ser el
de la màxima categoria del C.
B. A., de Segona Divisió A.

Cadets
Alcúdia 3 – Artà 1
Gol: en pròpia porta
A: Pere Miquel, Fitor, Massanet,
Sureda, Alfredo, Borja (Rocha),
Torreblanca, Ruz, Jordi, Terra-
ssa, Nieto

Murense 3 – Artà 0
A: Pere Miquel, Ruz, Massanet,
Sureda, Alfredo, Borja (Díaz),
Torreblanca, Endika, Jordi
(Rocha), Terrassa, Nieto
(Gaspar)
També per motius de remode-
lació del camp canviaren l’ordre
contra el Murense i han jugat
dos partits seguits a camp
contrari els de Luis Torreblanca
i han significat dues derrotes.
En el partit contra l’Alcúdia
mereixeren alguna cosa més, ja
que el partit vaser molt igualat i
no es va decidir fins als darrers
compassos del mateix en fer els
locals el seu tercer gol, ja que
amb sols 2-1 a favor els nostres
tengueren ocasions d’empatar,
i d’haver tengut més fe en les
seves possibilitats, segur que
ho haguessin acosneguit. Contra
el Murense ja foren faves d’un
altre paner: poques opcions
tengueren després que els locals
feren l’1-0. S’anaren apagant
poc a poc donant totes les

AL⋅LOTA ESTUDIANT D’ACTIVITATS
ESPORTIVES,

CERCA PIS I COMPANYS PER A
COMPARTIR-LO.
Tels. contacte: 971 532 146 +  666 744 178
(Demanar per na Maria)

ES VEN LOCAL PER APARCAMENTS
ZONA D’ES CONVENT

Informació als tels.:
 971 836 327 i 627 387 099
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esports

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

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

facilitats al Murense qui, sense
ser un bon equip ni realitzar bon
futbol, va aconseguir una
còmoda victòria.

Infantils
Artà 4 – Binissalem 0
Gols: Serralta (2), Gines, Cobos
A: Alba (Virgili), Manolo, Coll,
Terrassa, Bernad, Carrió (Toni
Arnau), Gines, Serralta, Font
(Pau), Antoñito (Gili), Cobos

Rto. R. Llull 7 – Artà 2
Gols: Antoñito (2)
A: Alba, Manolo, Coll, Terrassa,
Bernad, Carrió, Gines, Serralta,

Font, Antoñito, Cobos. Virgili,
Gili, Pau, Toni Arnau.
Resultats diametralment oposats
pels infantils en els dos primers
partits de la temporada 2001-
2002. En el seu debut a Ses
Pesqueres, triomf fàcil i ample
contra el Binissalem, a qui
tengueren sempre control.lat i
no li donaren opció a acostar-se
amb perill mínim a Alba o a
Virgili quan aquest va estar a la
porta. En la visita a Inca va ser la
creu de la moneda, ja que reberen
un sever correctiu i no se
semblaren gens a l’equip de vuit
dies abans a casa, amb ganes i

Et convidam a formar part de
la família que componem el
Club Esportiu Artà. Si vols
practicar esport, fer amics i
esser format com a esportista
vine al camp de futbol de Ses
Pesqueres d’Artà. Vine a
passar-ho bé. T´esperam
La Junta Directiva

Obres a Ses Pesqueres
En el trancurs d’aquestes dues darreres setmanes s’han
realitzat obres de millora a Ses Pesqueres que acabaren dia
27 passat. Aquestes han consistit en aixecar el pis del
terreny de joc i retirar part del material que el formava, ja
que estava tan compactat que, malgrat el drenatge que hi ha
posat, tot d’una que queien quatre gotes, no permetia que
l’aigua acumulada fos absorvida, quedant convertida Ses
Pesqueres en una piscina d’enormes dimensions. Retirat el
material defectuós, es va procedir a l’anivellament,
col.locant noves tuberies pel reg per aspersió i una darrera
capa de mescla de terra arenosa molt diferent a la que hi
havia abans, que era quasi sols arena. La impresió
generalitzada és que s’haurà encertat en aquesta ocasió
amb el material usat. En principi serà un poc fluix però a
base de regar i de passar l’anivellador pot quedar en
perfectes condicions per a la pràctica del futbol. Esperem
que en aquesta ocasió s’hagi endevinat i l’execució
d’aquesta reforma sigui definitiva.

ambició, essent això i no altra
causa, ja que els locals, almanco
a priori, no són un equip
excepcional, cosa que fa més
dolorosa la derrota. El més
negatiu, segons l’acta i per
arrodonir la tarda funesta, un
pic acabat el partit, el menyspreu
i insults que va proferir contra
l’àrbitre un jugador de l’Artà.
Segur que li cauran alguns partits
de suspensió. S’ha de sebre i
aprendre a comportar-se esporti-
vament i acceptar, siguin o no
favorables, els resultats, ja que
per molt que es reclami o es
protesti, aquests no es canvien.
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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

www.imagenesamericanas.com
Lloc dedicat a la fotografia a Iberoamèrica. Conté un
directori de recursos relacionats amb el tema, i una galeria
en la qual un grup de fotògrafs d’Amèrica i Europa
exposen la seva obra. Aquí trobaràs textos sobre l’art de la
fotografia, fòrums de discussió, una borsa de treball per a
fotògrafs i tindràs la possibilitat d’adquirir les fotos que
t’interessin.

www.donana.es
Lloc oficial de la Fundació “Doñana 21”, creada per la Junta d’Andalusia i diverses caixes d’estalvi
locals per a promoure el desenvolupament sostenible de la zona on es troba un dels parcs nacionals
més valuosos del món per la seva biodiversitat i les seves riqueses paisatgístiques. Mantingues-te al
dia de la marxa d’aquests projectes, tan importants per a l’ecologia i l’economia local.

www.artecenter.com
Gairebé noranta artistes d’Iberoamèrica exposen les seves obres en aquesta interessant galeria virtual.
Pots gaudir-ne i, si alguna t’emociona especialment, adquirir-la en línia. A més, la informació en el
lloc abasta des de la biografia dels artistes fins dades globals sobre història de l’art, moviments
artístics, poesia iberoamericana i altres temes d’innegable interès. Per a tenir-lo entre els teus favorits.

www.laprision.com
Un fantàstic joc en línia totalment desenvolupat a Espanya, en suggeridors entorns tridimensionals
i més de 500 localitzacions. Barreja de joc de rol, aventura i acció, permet la participació simultània
de 500 jugadors. No et perdis l’animació en flash que explica què és la presó. Un disseny excel·lent
el d’aquest lloc web.
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entreteniment

On és?
Sabries dir a quina part del
poble trobaríem aquesta
imatge

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)

Cercau el nom de 12
elements que es puguin
trobar dins una casa.

ENDEVINALLA
de Pere Xim

Va ser ella la sortada
quan se’n va assabentar,
nerviosa es va posar
per haver estat premiada.

Si pot esser ben mudada
a fer la foto ha d’anar,
per després anar a cercar
la quantitat assignada.

Sabíeu que ...

El risc de patir càncer de pròstata és un 20 % menor en els homes que mengen tomàtigues amb
freqüència, segons investigadors de la Universitat de Harvard.

F E Q F Z U H E L A M P A R A H Q W O R

X R A W C E B Ç R S U V R R O B A T F Ç

B T Z I Ç Q V I O K Q X T C W T E H R T

Y Q B R V Ç D S C T E R M O S T A T V X

O S A L U A T H F V T V X W V Z T E V E

R H U O C J B E A Z Ñ A R V O F F T J M

Y E M X S E Ñ H L W R O B W R A B Y S E

Ç T H E C V R Ç S E C I F A E T S U J N

A Q K S N B U K Y Z F H K Y O R X Q G E

R C W I Ñ J V N O W S O G E K O V X B I

E Y F S R B A S I Q B A N B V P C T W A

L R X T H B A R H V R Ç H J U A R T Ç W

E Ç E K F K Z I C Q K Y O F V C E U R I

G F O U E T F Y W B S O F A X R A W F E
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Autonumèric

Publicava el Bellpuig
col.laboració

Solució a l'endevineta publicada: La sort

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

F E Q F Z U H E L A M P A R A H Q W O R

X R A W C E B Ç R S U V R R O B A T F Ç

B T Z I Ç Q V I O K Q X T C W T E H R T

Y Q B R V Ç D S C T E R M O S T A T V X

O S A L U A T H F V T V X W V Z T E V E

R H U O C J B E A Z Ñ A R V O F F T J M

Y E M X S E Ñ H L W R O B W R A B Y S E

Ç T H E C V R Ç S E C I F A E T S U J N

A Q K S N B U K Y Z F H K Y O R X Q G E

R C W I Ñ J V N O W S O G E K O V X B I

E Y F S R B A S I Q B A N B V P C T W A

L R X T H B A R H V R Ç H J U A R T Ç W

E Ç E K F K Z I C Q K Y O F V C E U R I

G F O U E T F Y W B S O F A X R A W F E

Fa 40 anys
Setembre del 61

Chinchillas en Artà.- (...) hace
ya varias semanas que nuestro
paisano D. Antonio Gelabert,
industrial panadero, recibió
cuatro de estos roedores de piel
tan estimada i valiosa, que
últimamente han visto aumen-
tado su “hogar” con dos pre-
ciosos ejemplares.

Fa 25 anys
Setembre del 76

Per aquestes dates ja es respira-
ven aires de llibertat i demo-
cràcia. La portada de la revista
d’aquest mes mostrava una
fotografia de la bandera mallor-
quina juntament amb una petició
perquè l’ajuntament posàs la
bandera de l’illa davora l’espa-
nyola.

Fa 10 anys
Setembre del 91

A punt d’acabar l’asfaltatge del
primer tram de la nova carretera
Artà-Can Picafort. Les obres
partiren amb un pressupost d’uns
500 milions de pessetes i tenien
com a objectiu la millora de les
comunicacions entre la zona
d’Alcúdia i la de Llevant.

Plaça del Progrés
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oferta cultural

Divendres 5 i dissabte 6,
21.30 h.
Diumenge 7, 21.30 h.
1500 pta.
Fila 7 presenta:
La maleta
Guió i direcció de Miquel
Mestre
(...) En tornar començar el curs
i veure de bell nou el professor,
li vaig dir: “Professor, he seguit
el seu consell, he renunciat a tot
allò que no cap en una maleta, i,
malgrat tot, no sóc feliç”.
Aleshores, el professor em mirà
als ulls, i amb un mig somriure
als llavis em digué: “Idò el que
has de fer és tirar la maleta”.

Dijous 11, 21.30 h.
500 pta.
Cinema Club Recerca:
Requiem for a dream.
Direcció: Darren Aronofsky

(2000).
Amb: Ellen Burstyn, Jennifer
Connelly, Jared Leto.
Versió original en anglès
subtitulada en castellà.

Divendres 19 i dissabte
20, 21 h.
Diumenge 21, 21 h.
1000 pta.
Desas-3 presenta:
Tres
Creació col.lectiva amb direcció
de Joan Matamalas.
El grup Desas-3, després dels
seus èxits amb Les flors músties
i Entre amigues, s’atreveixen ara

Receptes interculturals
   Com diguérem el passat número, aquí hi ha una nova recepta de les que es presentaren al sopar intercultural
del dia 15 de setembre.

Paella “hortolana”
En el seu origen la paella és un plat popular valencià en el que s’utilitzaven els ingredients més a prop de l’hortolà,
és a dir: l’arròs, les verdures i carn, de pollastre i conill. A vegades s’afegien caragols (“viudes”) per fer més gràcia.

Ingredients per una paella de 12 racions, aproximadament.
Arròs, 1 kg; un pollastre mitjà (trossejat); mig conill, en bocins petits; “garrafó” (un grapat); fesol-fava (un altre
grapat); una tomàtiga picada; safrà  (o un succedani); oli (aproximadament 250 cc); sal; un parell de branques petites
de romaní.

Com es fa?
Primer se sofregeix la carn. Una vegada que està daurada s’afegeix la verdura i després la tomàtiga ben picada.
S’afegeix aigua fins l’alçada d’un dit per damunt dels claus de les anses de la paella, s’incorporen els caragols i es
deixa reduir el brou fins que queda per baix dels claus. Sal al gust, el safrà i finalment l’arròs, ben escampat.
El misteri de la paella consisteix en aconseguir el punt ideal de l’arròs, per això és fonamental control.lar ben el foc.
Un bon consell és utilitzar un foc viu per fer el sofrit i el bullit i més suau per fer l’arròs.
A València agrada que l’arròs quedi ben “socarrat” al fons de la paella. Mai s’ha de passar. És convenient que l’arròs
quedi un poc més fort que passat. Per això s’ha de llevar del foc i deixar-lo reposar deu o quinze minuts amb les
branques de romaní damunt perquè li doni una mica d’aroma.
Per aconseguir el punt ideal de sabor la paella s’ha de fer al camp i, preferiblement, amb llenya de taronger.

Joan Rosselló

Diumenge 14,
a les 19 h. i a les 21 h.
500 PTA.
Desfilada de modes amb roba
de les tendes TOT HOME, DIS-
SENYS, PETITS DISSENYS i
SEDUCCIÓ.
La recaptació es destinarà al
casal can Gazà de Palma

amb un muntatge de creació
pròpia radicalment diferent. Sota
la direcció de Joan Matamalas,
aquest conjunt  s’ha esforçat per
presentar un muntatge que
canvia la línia habitual de la
companyia i que no deixarà
ningú indiferent.
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TORNAREM EL DIA 26/X

cloenda
Racó
Una fotografia curiosa i a la
vegada entranyable. Fa pocs
dies que les germanes de la
Caritat de la Colònia han canviat
de domicili, passant del convent
a la rectoria. No entrarem en
polèmiques que puguin haver
derivat de tal decisió, la qüestió
és que el passat dijous dia 27
varen mostrar als coloniers la
nova casa de “ca ses monges”
recentment acabades les obres
d’adaptació.
La fundació de les monges a la
Colònia de Sant Pere es va fer
el dia 8 d’octubre de l’any 1922,
per iniciativa i ajuda de Dª Maria
dels Dolors Truyols i Villalon-
ga, i prengueren possessori del
convent al carrer de Sant
Mateu,5. Queda per a la història que el 18 de setembre passat es va tancar dit convent i les tres germanes
que actualment resideixen a la Colònia passaren a la rectoria, carrer de Sant Mateu, 28, d’on esperen
poder servir igualment a les persones que ho necessiten a la Colònia de Sant Pere.
La fotografia que publicam va ser presa l’any 1951 al corral de Ca Ses Lises (on actualment hi ha
l’edifici del Bar Platja) amb motiu de la visita de quatre monges a la Comunitat de la Colònia. Les altres
quatre ja vivien allà, i també les tres joves seglars que surten amb elles. El vehicle que portaven no
sabem si era seu però sí que era aleshores el mitjà més corrent per desplaçar-se: un carro i una somera.
Les quatre monges que residien a la Colònia i surten a la fotografia s’anomenaven així:
La segona començant per l’esquerra era Sor Catalina de Santa Escolàstica, nadiua d’Artà i per
sobrenom Canyereta. La que feia cinc i dins el carro era  Sor Catalina de la Creu. La de darrera sa
somera la superiora Sor Maria Josefina i la que manava la somera Sor Catalina de la Puríssima.Totes
elles ja són al Cel.
Les tres jovenetes seglars eren Francisca Cursach, Canaia, Francisca Bisbal, Estaca, i Maria Barceló.
Aquesta no era coloniera, actualment és també monja i superiora de s’Arenal.
Cal dir que la present fotografia la va cedir per a la seva publicació al Bellpuig en Damià Bisbal.
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