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Brillant acte de
concessió del
Talaiot d’Or i de
les Medalles
d’Artà

La festa de Sant Antoni
d'enguany ha estat una de les
més participades de la darrera
dècada
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agenda

SERVEI D’AUTOCARS Horaris d’hivern:

Artà-Palma:       8,05-9,35, 14,50-17,30 -19,30               Festius:   8,05-
-17,30
Palma-Artà:     10,00-13,30-17,30-19,15                             «         10,00-
19,15
Artà-Manacor:   8,05-9,35-14,50-17,30-19,30                                   8,05-
-17,30
Manacor-Artà:  11,00--14,30--18,30--20,15                                  11,00-
20,15
Artà-Cala Rajada: 11,25-15,00--18,55--20,35                              11,25-
20,35
C.Rajada-Artà: 7,45-9,15-14,30--17,10--19,15                              7,45-
17,10
Colònia-Artà:  8,20--14,30    (horari escolar)
Artà-Colònia: 7,50-14,30              "      "

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. Mestre: Matins: Dl., dm. i dc.: De 9 a 13,
Dv. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19.
Dr. Font: 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 Antònia Puigserver, odontòlo-
gues. C/ Ciutat, 32 1r. e. Tel. 971 835735.
*  J. Llaneras, metge dentista. C/  C. Despuig, 7.
* Guillem Roser, metge estomatòleg,  C/ Fra Juníper
Serra, 3, 1r. d. Tel. 971 835514

SERVEIS VETERINARIS:
* Monserrat Blanes, 6-A. De dl a dv. de 10.30  a 13
i de 186.30 a 20 h. Dissabtes: De 10.30  a 13,30
hores. Urgències Tel. 971 836883 - 607 76 33 93

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:
-Dies feiners: Centre 19,30 h. de dl a dj, els divendres
a la Residència i Convent 19,00 h.

-Dissabtes:: Esglesieta 18,00 h, Convent 19,00 h. i
Parròquia19’30 h.
-Diumenges i festius: Convent  11 i 19,00 h,
Parròquia 12 h. i 19,30 h, Sant Salvador 17 h. i
Ermita 10 h.
Funerals: a les 19,30 h.
Baptismes: 17,30 a la Parròquia (4t diumenge)
Despatx parroquial: Al Centre Social: dill. i dij.
de 20,00 a 21,00 h.

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.
Dissabtes: de 9 a 13’30 i de 18 a les 20 h.
Diumenges i festius: de 11 a 13 i de 18 a 20
hores.

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.
Farmacia: a l’estiu de dl a ds de 9.30 h. a 13.30
h.,   Dm de 9.30 h. a 12.00 h. A l’hivern de dl a dv
de 9 h. a 13  i  de 16 a 19 h. i dissabtes de 9 a 13
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 19,00 hores.
    Diumenges i feiners  a les 18,00 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.
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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
e-mail: CONSMANUELPOZO@terra.es

Revista quinzenal
Num. 678, 10 gener 2003

Redacció i Administració:
Rafel Blanes, 10 - Artà. Apartat nº 96

Tel. i Fax 971 835 033
(contestador automàtic)

E-mail: revistabellpuig@terra.es

Dipòsit legal: PM 57-1969
Imp.: Tirrena S.A. (Manacor)
c/ Pintor Gris, 2 tel. 971 555 212
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Antoni Amorós, Guillem Bisquerra,
Jeroni Cantó, Rafel Carrió, J. José
Cladera, Josep Danús, Antoni Esteva,
Lluís Gili, Pere J. Llull, Paula Ginard,
Rafel Pérez.

Han col·laborat en aquest
número:

Guillem Amoros, Joan Caldentey,  Joan
Martí,  Eduardo Valencia, Pere Vicens

Repartidor:
Jaume Terrassa

Tel.: 971 836 549
Mòbil: 639 028 234

Administració i publicitat:
 Guillem Bisquerra.
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   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.

Ha passat Sant Antoni
La festa de Sant Antoni Abat és una diada molt esperada i assenyalada dins
el nostre poble d’Artà, com també a molts altres pobles de Mallorca. Els
artanencs no feim cap mena de propaganda d’aquesta festa perquè sempre
ens hem bastat per fer-la sols, ja que és una de les que tenen més participació
i sense despreciar ningú no tenim costum tampoc de convidar ningú,
sobretot autoritats de Ciutat com fan altres viles. Així i tot i a nivell
particular sí que solem convidar els amics d’altres llocs perquè degustin
gratuïtament les viandes i begudes i per cantar les cançons pròpies d’aquesta
gran festa de Sant Antoni. I en compareixen molts i de cada any més. De fet
enguany ens va visitar el president Antich, però simplement com un
convidat particular.
Tampoc posam premis ni concursos a les carrosses de la coalcada, altre
temps en varen posar i va ser un desgavell d’enveges i corredisses per
guanyar el concurs. Així que actualment la nostra gran festa és la participació
de tot el poble a l’acapte, a les Completes i als foguerons i els més joves i
inquiets a les beneïdes del dia del Sant.
I dels dimonis, què en direm? Des de fa uns anys la parella ha anat a més,
ja sigui per la joventut o bé per l’escola que duen ambdós. Un ja fa 25 anys
que any rere any balla l’enyorada tonada i l’altre, més jove d’edat i també
d’antiguitat no fa anques enrere i els dos treuen faves d’olla amb les seves
ballades tan populars. De Sant Antoni mai se’n parla i creim que és un
personatge que encara que no balli ni boti, sí que fa el seu paper, fins i tot
segur que sense la seva figura la festa quedaria coixa. Els tres personatges,
sobretot a la coalcada, fan vibrar d’emoció els bons artanencs que segueixen
els seus rituals.
Que no decaigui una festa tan bulliciosa. Que tots els nostres polítics i
governants mai per mai deixin de protegir aquests dos dies d’esbarjo i
felicitat que aporta als vilatans. Fins i tot la gent ja es demana si seria bo que
el “dissabte” de St. Antoni fos festa perquè vertaderament des de les nou del
matí fins a les tres del capvespre la gran gentada que segueix és extraordinari.
I no en parlem de les “completes”, un acte que del pas que anam s’haurà
d’arribar a fer a la plaça ja que l’església resulta insuficient. Milers de
persones no es volen perdre l’acte inaugural de la vetlada, sobretot
“l’assistiu...”
Pel bé de tothom sembla que els abusos han anat decaient, sobretot els
dinars i el beure durant tot el dia. N’hi ha i molts, però amb més control.
Aiximateix hi ha més de dos “gats”, però també és ver que sense la botella
i el menjar la festa resultaria insulsa i quasi sense sentit, però amb mesura
i bon comportament és mirall de sana alegria. Una pandilla que es comença
a notar és la de Xerinola, les seves cançons vénen a ser com un “argument”
cantat i dirigit sobretot a tota la nostra política del poble, sempre en pla de
broma, ja que ningú es sent ofès, és clar, però d’una picardia admirable.
Molts d’anys.

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
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QUIROMASSATGE (María Martínez)
Us ofereix els serveis de Quiromassatge,
Reflexiologia podal. Osteopatia. Kinesiologia. Reiki.
Drenatge linfàtic. Massatge tradicional tailandès.
Assessorament dietètic. Consells de salut natural, etc.

Carrer d’Es Tren, 2- Artà - Tots els dimarts, hores  a convenir. Tel. 670 487 232

“Digau visca a Sant Antoni amb so mocador pes coll
... “

I ja és ben cert que n’hi ha hagut
de mocadors i de camises
blanques, i de sarau. Podem dir
sense cap temor a equivocar-
mos que Sant Antoni és, amb
diferència, el sant més venerat
dins Artà, i així ha quedat
demostrat un any més. Diuen
males llengües que la festa de
Sant Antoni dura dos dies, però
nosaltres estam convençuts que
aquesta afirmació no és certa.
A Artà la festa de Sant Antoni
dura molt més. N’hi ha molts
que comencen a pensar en els
foguerons tot just passat Sant
Salvador. Duim la festa dins el

cor i no hi podem fer més!. Si
aquesta afirmació no és certa,
com explicau la barreja de
sentiments que es viuen a Artà
durant els dies 16 i 17 de gener?.
La primera cançó que s’ensenya
als infants quan encara no saben
ni caminar és la tonada de Sant
Antoni. El primer espant real
que pateixen ve donat per la
visió de les caretes dels dimonis.
A les escoles, durant dues
setmanes abans de la festa no es
parla d’altra cosa que no sigui
Sant Antoni, els dimonis o els
foguerons. Davant tot això, no
trobau que és improbable que
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ESTANC CAN CABRER
caça i pesca

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

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)

algú es pugui quedar impassible
davant la festa?.
L’esclat un any més ha estat dia
16 de gener. Enguany queia en
dijous, però aquest fet no ha
impedit que ja de ben prest un
bon grup de gent nerviosa
s’arremolinàs al carrer de Na
Coixa per veure guaitar les banyes
dels dimonis. És en aquest
moment en que la banda comença
a sonar la tonada esperada durant
tot un any i el cor de tots els
presents s’omple d’una gran
alegria i ben estar que ja no ens
abandona fins el dia següent. La
festa ha començat!. És increible
veure com el poble en massa

acompanya els dimonis i
l’obreria pels carrers del poble
a fer l’acapte. Nombrosos
infants mig espantats, mig
carregats de valentia encalcen i
són encalçats per igual mentre
criden repetitivament els noms
de “Mosca” i “Ferriol”, els
quals no dubten en alçar la
canya fel·la al ritme marcat per
la banda de música d’Artà.
Després d’enrevoltar per tot el
poble ve el moment del descans.
És l’hora de reposar forces i
preparar-se per les completes i
la nit de foc i cendra que ben
prest començarà. De tota
manera, aquests darrers anys la
cosa ha variat i gràcies als
“famosos” dinars de Sant
Antoni, n’hi ha molts que es
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 Clàssics - Novetats - Importació
TEIXITS LLEVANT

   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

perden la vertadera essència
de la festa ja que, carregats de
suc com van, tenen prou feines
per arribar a les completes. És
a les completes quan el poble
s’uneix com un sol cos i passeja
la seva alegria des de ca l’obrer
fins a l’església. Una vegada
allà dedins es venera el sant i
es canta la teringa de cançons.
Enguany, com ja ha passat anys
anteriors, molta gent ha optat
per quedar a l’esplanada de
l’església per evitar les
empentes i els ofegs que es
donen a l’interior de l’església,
el que ha passat però és que no
s’han posat altaveus exteriors,
i això ha impedit que els que
havien quedat defora

poguessen seguir la celebració.
Després d’entonar l’”Assistiu a
lo elogi...” tant fort com la
gargamella ho permet, ve el
moment de disbauxa. És quan
s’encenen els foguerons i el
poble d’Artà s’omple de fum i
de llum. Enguany s’han
comptabilitzat un total de 45
foguerons, la qual cosa demostra
que la festa segueix ben viva
(l’any 2002 n’hi hagué 41 i l’any
2001, 42). Qui té fogueró hi va
a sopar i, qui no en té, comença
a fer voltes i a cantar per
guanyar-se un trosset de pa amb
llangonissa o botifarró, això sí,
sempre acompanyat d’un bon
tassó de vi o de sangria. La

noticiari
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MOTOS-BICICLETES

COMERCIAL SANSALONI

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

 51

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

fosca dóna pas a les cançons verdes
i satíriques i els vapors del suc de
cada vegada es deixen notar més,
fins que arriba un moment que s’ha
d’aplegar ja que l’endemà hi ha
cavalcada i s’ha d’estar despert per
participar-hi o veure-la passar.
Enguany, tot i caure en dijous hi ha
hagut un índex de participació
elevadíssim. En total, i sempre
segons les xifres que ens han passat
des de l’obreria, es varen poder
comptabilitzar 203 bísties entre
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Classes d'anglès
Joan Ginard Esteva

Llicenciat i titulat

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

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

c/ Son Servera, 43 - Artà

carros carretons, enganxats,
someres i cavalls (l’any passat,
com a referència n’hi va haver
240, i l’any anterior n’hi va
haver 249). A més de les bísties,
es comptabilitzaren un total de
23 carroces que, com mana la
tradició, feien referència a
temes de foravila. S’ha de dir
que el temps fou molt agradable
i el sol va lluir durant tot el dia.
En acabar les beneïdes la gent
va anar cap a la plaça de
l’ajuntament per veure el que
per molts seria el darrer ball
dels dimonis d’enguany. La
festa encara no havia acabat ja
que després de la cavalcada es
va celebrar l’ofici major a
l’església i finalment una gran
comitiva va acompanyar
l’obreria i els dimonis i el sant
fins a ca l’obrer on es va fer el
darrer ball, que per molts és
tant emotiu com el primer. La
festa va acabar amb la cantada
de l’argument, que un any més
va ser escrit de manera magistral
per Antoni Ginard Cantó
“Butler” i que en forma de glosa
narra els fets succeits a la vila
durant l’any. D’aquesta manera
es va concloure un any més la
festa. Molts d’anys a tots i, en
especial, als Toni i Tonines.

V
is

ca
 S

an
t

A
nt

on
i



 9
BELLPUIG

    24 gener 2003  53

noticiari

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.

Imatges d'una festa
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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

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

Vos ofereix:
Cuina
mallorquina
Berenars
Variats
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Ctera. Santa Margalida, 57  -Tel. i Fax: 971 83 66 35
ARTÀ  (Mallorca)

Inauguració de l’ampliació de Na Caragol

El passat dimarts, dia 21 de
gener, a les 20 hores, es va
inaugurar l’ampliació del
Col·legi Públic de Na Caragol.
A l’acte hi assistiren el conseller
d’Educació i Cultura del Govern
Balear, Damià Pons i Pons;
alguns directors generals, el
batle, Montserrat Santandreu,
membres del Consistori d’Artà i
representants de l’equip directiu
del centre escolar. Dues hores
abans que tingués lloc la
inauguració oficial, varen ser
moltes les persones –pares i
mares, sobretot- que gaudiren
de la jornada de portes obertes
per visitar les noves

dependències.
En els parlaments oficials, tant el
conseller, Damià Pons, com el batle,
Montserrat Santandreu, asseguraren
que aquestes millores venien a cobrir
unes mancances d’espai importants
que, des de fa alguns anys,
demandaven tant els pares com el
professorat donat l’increment
d’alumnes que ha sofert el centre i
que ha provocat el desdoblament de
diversos cursos.
Cal recordar que l’empresa Comas
S.A. va ser  l’adjudicatària d’aquestes
obres consistents en l’ampliació de
tres aules i un gimnàs en el Col·legi
Na Caragol per un import de 143
milions de pessetes. Les obres
començaren el mes d’agost de 2001
just després que la mesa de
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contractació adjudicàs les obres a
l’empresa.  La intenció era que les
obres només afectassin un curs
escolar, objectiu que s’ha acomplit,
ja que el passat mes de setembre,  tant
els alumnes com el professorat de Na
Caragol varen poder ja emprar els
nous espais guanyats amb la
remodelació.
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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!!

Presentació de l’estudi
sobre persones majors a
Artà
Aquest divendres, dia 24 de gener, a les 20.30
hores, al Teatre d’Artà, tendrà lloc l’acte públic de
la presentació de l’estudi Vellesa, dependència i
necessitats socials al municipi d’Artà. Situació
actual i perspectiva de futur. Aquest estudi,
elaborat per un equip d’experts de la Universitat
per encàrrec de l’Ajuntament és, segons la regidora
de Sanitat i Serveis Socials, Antònia Tous, “una
eina bàsica de feina i de planejament, ja que és
capaç de treure a llum tant les característiques de
la realitat actual de les persones majors, com la
possible que pugui donar-se en un futur”. De
segur que les conclusions i recomanacions són
ben interessants per a un sector de la població que,
de cada dia, és més important i que suposa un
percentatge elevat del total de la població
artanenca.

Habitatges i locals
comercials de l’IBAVI
La construcció dels habitatges socials a Artà ja
enfila la recta final.  Després de més d’un any de
construcció –cal recordar que la primera pedra es
va posar el 28 de desembre de 2001- i seguint el
pla d’obres marcat des d’un primer moment, els
48 habitatges i sis locals comercials estaran a punt
d’aquí a un parell de mesos. Mentre les obres es
van acabant, els responsables de l’Ibavi també
continuen amb els tràmits legals perquè els
habitatges s’ocupin per part de les persones
adjudicatàries d’acord amb la llista definitiva.
Així, després de publicar les llistes provisionals i
definitives d’adjudicataris, el pròxim dia 17 de
febrer, a les 12.30 hores, al Teatre es farà el
sorteig dels 48 habitatges d’aquesta promoció i
així cadascun dels adjudicataris sabrà quin és
exactament l’habitatge que li correspon en
propietat. L’Ibavi, que també disposarà de sis
locals comercials als baixos dels habitatges, ha
sabut de l’Ajuntament que hi ha persones
interessades en adquirir-ne o llogar-ne algun.
Així, ha fet saber a l’Ajuntament que aquestes
persones es poden posar en contacte amb l’Ibavi
(al telèfon 971 177300) per informar-se’n de les
condicions.
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MEDICINA GENERAL
REUMATOLOGIA
CIRURGIA
DIETÈTICA
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (chequeos)
GINECOLOGIA
PEDIATRIA
CERTIFICATS CARNETS d'armes i conduir
GABINET PSICOLÒGIC

CONSULTORI MÈDIC

  Clínic Artà

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

El passat 18 de desembre “ARTÀ SOLIDARI”
convocava als representants dels partits polítics
artanencs per  presentar-los tot un seguit de
propostes, per tal de que els partits estudïn la
possibilitat d´incorporar-les als seus respectius
programes electorals. Immigració i sectors socials
desfavorits; participació ciutadana; mediambient
i comerç just eren els àmbits sobre els quals es
cocretaren les propostes.
Unió Mallorquina  (UM) i el Partit Popular (PP),
tot i estar naturalment convidats, no es presentaren
a l´acte.
A continuació teniu,  resumides, les propostes
presentades:
1. Creació de la figura del mediador/a

intercultural i de l´oficina d´atenció i
informació a l´immigrant. Segons dades del
propi Ajuntament, la població extrangera
representa un 12,5% del total de la nostra
població, un 6 %  de la qual procedeix de
països pobres. Creim que la creació de la
figura del mediador/a intercultural seria molt
útil per a l´adaptació i integració de les persones
immigrades. Escoles, sanitat, serveis socials,
Parròquia... serien, entre d´altres,  àmbits de
feina del mediador/a. Les conselleries
d´Educació i Benestar Social finançen un 50
% del servei. El cost per a l´Ajuntament seria
per tant l´altra meitat (1.200.000 pts)

2. Promoció de lloguer de cases. És tracta de
facilitar l´accés a la vivenda als immigrants i
a les persones d´aquí amb escasos recursos
econòmics. “ARTÀ SOLIDARI” en aquest
sentit demana:

- Compromís de l´Ajuntament en la
mediació i seguiment dels lloguers.

- Promoció de línees de subvenció o
ajudes per a la rehabilitació d´habitatges
als propietaris.

- Reduccions  fiscals per als propietaris
amb cases llogades i increments fiscals
per als propietaris amb cases desha-
bitades.

3. Impartició, per part de l´Ajuntament, de
cursos de llengua i cultura pròpies de les
Illes Balears amb assistència a classe pagada,

una vegada aprovats. Per a la integració  dels
immigrants creim que és fonamental
l´aprenentatge de la nostra llengua. Creim que
l´Ajuntament ha de facilitar al màxim aquest
aprenentatge pagant per assistir a classe als
immigrants que ja no estan en edat escolar,
contribuint així a mantenir l´ús social del
català. Mesures incentivadores semblants
s´han duit a terme, amb èxit, a Alemània. Les
despeses que l´aplicació d´aquesta mesura
suposaria a nivell de presuposts municipals
creim que no serien significatives.

4. Elaboració d´una carta, que s´entregaria a
tots/es els nous empadronats/des, on
s´explicàs la realitat lingüística i cultural
del nostre municipi. En consonància amb el
punt anterior, es tractaria que el funcionari
encarregat dels empadronaments lliuràs als
nous empadronats/des una carta escrita en
català i en castellà (o  català-alemany, català-
anglès... depenent de la nacionalitat del nou
empadronat) on s´explicàs una mica d´història
sobre la llengua i la cultura pròpia d´aquesta
terra, i s´animàs als nouvinguts a respectar-la,
a aprendrer-la i a utilitzar-la. A la carta hi
apareixeria també la informació sobre els
cursos abans descrits. Els costs de l´aplicació
d´aquesta proposta serien només els derivats
de fer les fotocòpies de la carta.

5.  Firma d´un conveni entre l´Ajuntament i la
Conselleria de Treball a través del qual es
concretin accions formatives per a la
població immigrant o socialment desfavo-
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rida. Es tracta de facilitar l´accés a cursos de
formació i capacitació professional  als
immigrants o a les persones amb escasos
recursos. Els plans FIP i Enllaç de la
Conselleria de Treball, actualment en marxa,
en són dos exemples. La despesa econòmica
per part de l´Ajuntament és zero.

6. Participació en les jornades d´informació
sobre les característiques socioculturals de
la població immigrant adreçades  a
professionals dels diferents àmbits de
l´administració del municipi: policia local,
funcionaris de l´Ajuntament, metges...
Diferents conselleries del Govern Balear
(Benestar Social, Sanitat, Treball, Educació)
duen a terme ja fa temps aquestes jornades per
aconseguir que els professionals de les
diferernts administracions tenguin una
formació adequada per atendre la diversitat
social i cultural dels immigrants i facilitar així
la seva integració. La despesa econòmica per
part de l´Ajuntament és 0.

7. Promoció de campanyes adreçades a la
població en general per tal d´afavorir
actituds de trobada i respecte mutu. Es tracta
de trobar espais de trobada i coneixement
entre la població immigrada i la resta de
població. Exemples d´això, entre molts
d´altres, podrien ésser: “l´immigrant
s´explica”  on un/a immigrant contàs la seva
experiència a les escoles, a la biblioteca, al
club de la Tecera Edat, etc. Un altre espai de
trobada podria ésser l´organització d´un curs
d´intercanvi de coneixements culinaris: cuina
mallorquina-cuina equotoriana, per citar un
altre exemple.

8. Elaboració conjunta entre l´Ajuntament i
les escoles del municipi d´un programa
específic –dins l´‘ambit dels temes transver-
sals- sobre interculturalitat. La LOGSE no
garantitza que els temes transversals (educació
en valors) es convertesquin en pràctica
educativa dins les escoles, d´aquí la necessitat,
segons el nostre parer, que l´interculturalitat
tengui un tractament específic dins les  escoles
del nostre municipi. L´Ajuntament hauria de
donar suport explícit a la confecció i seguiment

d´un autèntic programa d´educació intercultu-
ral. La figura del mediador/a intercultural
abans proposada, en seria un element
protagonista. El cost econòmic de la proposta
és 0.

9. Creació d´un programa d´ajudes als nins/es
immigrants i/o amb escasos recursos
econòmics, per tal de poder accedir a l´escola
de música, futbol i altres. Es tractaria de que
l´Ajuntament, a canvi de les subvencions que
dona  a determinats serveis culturals i esportius,
es reservàs el dret a que un determinat
percentatge d´alumnat no pagàs matrícula i/o
mensualitats per poder gaudir dels esmentats
serveis. D´aquesta manera es facilitaria l´accés
i la integració dels nins/es immigrants i/o amb
escasos recursos, en uns àmbits en els que
normalment no poden participar. El cost
econòmic de l´aplicació d´aquesta mesura és
0.

10. Contractació d´obres públiques: introducció
d´una clàusula a les pliques de contractació
que establesqui que els/les treballadors/es
immigrants, sigui quina sigui la seva situació
administrativa,  estiguin en les mateixes
condicions laborals que la resta de treballadors/
es. L´Ajuntament es reservaria el dret de
comprovar-ho i, arribat el cas, penalitzar a
l´empresa contractada. El cost econòmic de la
present proposta és 0.

11. Destinar un 1 % del presupost municipal a
cooperació internacional. El fet constatat per
nombroses institucions internacionals (entre
elles l´ONU) de  que cada any creix l´abisme
que separa els països rics dels pobres, fa que
que la vella reivindicacaió del 0,7% hagi
quedat desfassada. Segons les estimacions del
premi Nobel d´economia Basili Leonzieff, es
necessitaria que es destinàs el 3,5 % dels
pressuposts dels països rics a cooperació
internacional. El cost de la present proposta
és, òbviament, l´1 % del pressupost municipal.

12. Pressuposts participatius. La idea és que els
ciutadans/es puguin participar en l´elaboració
dels pressuposts municipals. L´experiència
més coneguda és la  de Porto Alegre. Les
propostes d´Artà Solidari són:
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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

- Obrir un període d´estudi i d´informació
per part de l´Ajuntament que estigui
obert als     ciutadans/es ( es podria
convidar a persones que estiguin
implicades en alguna variant del mètode
que s´està aplicant a l´Estat Espanyol o
a l´extranger)

- Que les autoritats municipals  es
comprometin a posar en marxa els
pressuposts participatius, de forma
experimental, en un 10 % del pressupost
total del municipi en el termini d´un
curs econòmic.

- Que es començin a aplicar a la Colònia
de St. Pere (és un nucli petit, amb una
problemàtica diferenciada, moltes de
les persones que hi resideixen s´han
queixat de no sentir-se prou represen-
tades a les institucions municipals...
).El cost econòmic de la proposta és el
derivat de pagar els possibles confe-
renciants.

13. Propostes mediambientals.
- Incloure a les Normes Subsidiàries que

les empreses posseïdores del document
de fusta certificada ( du un segell que
garenteix que la fusta ha estat extreta
d´explotacions sostenibles i respec-
tuoses amb el medi ambient) obtenguin
puntuació extra a l´hora de decidir
l´adjudicació d´obres que requereixin
fusta com a matèria primera.

- Contemplar a les Normes Subsidiàries
que quan la comercialització i distribu-
ció de fusta certificada s´hagi norma-
litzat a Mallorca, serà preceptiu el seu
ús en  totes les obres públiques que
depenguin de l´Ajuntament.

- Que es fixi una data a partir de la qual
no es compri més paper que no sigui
ecològic i/o reciclat.

- Que l´Equip de Govern impulsi de
manera decidida l´ús de paper ecològic
i/o reciclat en tot allò que afecta el seu
funcionament intern (documents...) i

extern (cartells, tríptics, programes...) ;
que impulsi també la reutilització i el
reciclatge  del paper en l´àmbit intern,
als centres escolars, als centres d´ús
públic i al carrer. El cost econòmic de la
proposta és pràcticament 0.

14. Propostes sobre comerç just.
- Que en totes les dependències de

l´Ajuntament es compri i es consumeixi
cafè i sucre que provengui de l´anomenat
Comerç Just, que garanteix que ha esta
produït en condicions de treball dignes
i que s´ha pagat un preu just als
productors. S´ha d´incloure una data
d´inici.

- Que s´inclogui el punt anterior com a
requisit per a la concessió o renovació
de la concessió de bars que depenen de
l´Ajuntament ( bar del Teatre, Ses
Pesqueres, Poliesportiu...) i permetin
oferir informació sobre productes de
Comerç Just als clients.

- Que s´impulsi la instal·lació d´un punt
de venda a Artà de productes de Comerç
Just perquè els /les ciutadans/es puguin
accedir a la compra d´aquests productes
i fer més efectives les campanyes de
sensibilització. El cost econòmic de la
present proposta és pràcticament 0.

Artà Solidari  entén que les propostes presentades
són socialment convenients i políticament
aplicables, i emplaçarà de nou als partits polítics
a parlar-ne ja en plena campanya electoral.

 Artà Solidari.Gener ´03.
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La nova direcció del restaurant informa de
que estarà obert també els migdies.

I Concurs de pintura creativa a Can Cardaix
Aina Maria Lliteras, de Can Cardaix, recentment ha
impartit un curset de pintura i va convocar un concurs
entre els seus alumnes, dels quals n’hi ha alguns d’Artà i
d’altres pobles de Mallorca.
Durant el temps de l’exposició de les obres presentades,
el públic ha tengut l’oportunitat de visitar-les i de pas
dipositar el seu vot dins una urna a l’efecte.
El passat dia 14 Bellpuig va ser convidat a l’obertura de
la urna i a ser present al recompte dels vots dipositats. A
l’acte hi foren convidats el Jutge de Pau i el seu Secretari,
els quals feren el recompte i en donaren fe. També hi foren
presents a més d’Aina Mª Lliteras, propietària de la
Fundació, alguns dels seus alumnes i el vicepresident de
l’associació d’Art de Balears i escultor, Sr. Joan Cunill.
Foren dipositades 616 paperetes, de les quals 14 varen
resultar nul·les. Per tant el Jurat popular va atorgar els
premis a les obres presentades en grups de l’1 al 10 manco
el 9 perquè no hi hagués confusions amb el sis. Així que
el resultat va ser el següent:
Primer premi al n. 4 amb 102 vots a la Sra. M. Nicolau, de
Campos.
Segon premi al n. 3 amb    90 vots a la Sra. Serra d’Inca.
Tercer premi al n. 8 amb   84 vots a la Sra. Esplugues de
Palma.
A destacar que l’alumna Sra. Roth, veïna de la Colònia de
Sant Pere, va obtenir 42 vots amb només una setmana de
tenir exposades les seves obres.
A continuació es va procedir a obrir el sobre on un Jurat
constituït per diferents personalitats havien deliberat i
adjudicat tres premis als titulars de les obres segons el
següent resultat:
Primer Premi a M. Nicolau de Campos. Segon a I. Roth
d’Artà i el Tercer Premi a M. Ballester de Palma.
Aquest Jurat estava constituït per les següents persones:
Honorable Sra. Maria Antònia Vadell i Ferrer,
vicepresidenta del Consell Insular de Mallorca. Dª Elvira
Piris i Quetglas, Regidora de Cultura de la Vila d’Artà. D.
Llorenç Muntaner, President de l’Associació d’arts
gràfiques de Balears. Dª Victòria Vives i Truyols, de la
Fundació Can Torró. D. Antoni Marquet i Pascual, Pintor
i galerista. D. Fernando Mª Garcias i Truyols, Metge. Dª
Magdalena Parera i Bordoy, periodista, i D. Joan Truyols

i Rovira, col·leccionista.
El primer premi consisteix en ser admesa
l’alumna guardonada a exposar entre
d’altres galeries d’art, a la Fundació
Biblioteca de ca’n Torró d’Alcúdia. Els
altres dos premiats podran optar a
exposar les seves obres a diferents
galeries, emparades per l’Associació
de l’Art de Balears.
No cal dir que tant la professora del
curs, Aina Maria Lliteras, com tots els
participants i sobretot els guanyadors
estan més que contents i satisfets
d’aquest primer curs experimentat a la
fundació de Can Cardaix d’Artà.
Bellpuig, també present a l’acte, dóna
fe amb la publicació d’aquest escrit i
amb la fotografia de la guanyadora del
concurs.

noticiari
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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

 62

*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

Un porc de 486 quilos,
nou rècord

Fa unes setmanes es va sacrificar un porc per
fer matances que va donar un pes de 486
quilos abans de posar-lo a la banqueta, o sigui
de viu.
Tornam a publicar la fotografia per deixar
constància real del pes de l'animalet.

noticiari

El passat 28 de desembre es va celebrar l’assemblea
general corresponent a l’any 2002 de l’Associació de
la Premsa Forana de Mallorca, a la qual varen estar
representades un total de 29 publicacions associades.
Bellpuig no hi va poder assistir per haver rebut la
convocatòria tard.
A l’assemblea es va procedir a l’elecció d’una nova
junta directiva, la qual va quedar constituïda de la
següent manera:
President: Gabriel Mercè (Veu de Sóller)
Vicepresident: Rafel Oliver (N’Alí)
Secretària: Joana Mora (Llum d’Oli)
Tresorera: Maria Galmés (Flor de Card)
Vocals:
Magí Ferriol (Fent Carrerany)
Jaume Ordinas (Campanet)
Miquel Company (Mel i Sucre)

Associació de la Premsa Forana, canvi de directiva

Fe d’errades
A més de les errades de la darrera plana, que aclarim al peu d’aquella, volem disculpar-nos d’una
altra que també fa vessar el tassó: el porc d’en Miquel Mondoi del Talaiot va pesar 486 quilos
i NO 386 tal com vàrem publicar. Tots podem errar i esperam que en Miquel ens perdoni aquesta
greu errada, per tal motiu tornam publicar la fotografia i el pes real del porc.
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L’ARTESANA

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

RESTAURANT
S’ESTACIÓ

- Especialitat en paelles i
cuina mallorquina.

   - Menjar per encàrrec.
   - Berenars.

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

   Pastisseria i
Rebosteria

   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

 63

Cada dia, una frase més
L’Ajuntament d’Artà, juntament
amb la Direcció General de Política
Lingüística de la Conselleria
d’Educació i Cultura, ha editat una
pràctica agenda que ja s’està repartint
a cada un dels nous empadronats a
Artà que provenguin de la península
o de l’estranger. L’agenda té com a
lema “Cada dia, una frase més”
perquè es pretén  que  aquelles
persones nouvingudes a Artà que no
parlin català puguin conèixer, a poc
a poc,  algunes de les 365 frases
bàsiques en la llengua catalana. La
frase del dia està en català i en
anglès, francès, castellà, alemany i
àrab. Frases com “Bon dia”, “Córrer
és bo per a la salut”,  “Vaig a dinar
al restaurant”  o  “Per Nadal, els
carrers s’omplen de llums” es poden
aprendre amb facilitat, només
posant-hi un poc d’atenció.

noticiari

Expropiacions per a la reforma de la carretera de Sa
Torre
El Departament d’Obres Públiques i Urbanisme
del Consell de Mallorca té previst el
condicionament de la Carretera PM-V-402-2, la
coneguda com la Carretera de la Torre, fins el
creuer de Ses Coves. Per tot això es segueixen tot
un seguit de pautes abans de començar les obres
pròpiament dites. Així, després de l’exposició
pública del projecte i de la declaració urgent
d’ocupació per part del Govern Balear, ara es
procedirà a la redacció de les Actes Prèvies a
l’Ocupació de les finques a expropiar amb motiu
de la realització de les obres abans esmentades.
Els propers dies 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 i 17 de
febrer, el Consell de Mallorca ha citat  els

propietaris afectats perquè es personin a
l’Ajuntament per tal d’elaborar aquests documents.
Una vegada a la Sala, propietaris i tècnics del
Consell, en presència d’un regidor artanenc,
podran fer la comprovació formal que la finca en
qüestió és de la seva propietat i es podrà aixecar
l’acta. El següent tràmit administratiu consistirà
en obrir l’expedient econòmic d’expropiació
d’acord amb la valoració d’allò que s’expropia.
Després de dos mesos es procedirà a fer l’acta
d’ocupació amb un pagament a compte. Més
endavant es pagarà la resta del total de
l’expropiació.
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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. 971 563 655

07580 - CAPDEPERA

Manuela Jiménez, fisioterapeuta
C/. Rafel Blanes, 98
07570 – Artà – Tel. 656 48 81 74

Rehabilitació de malalties reumàtiques
Gimnàstica terapèutica pel dolor d’esquena
Teràpia post-part
Massatge terapèutic
Teràpies de relaxació
Tractaments amb: electroteràpia
Ultrasons
Electroestimulació

col·laboració

Refranyer popular
Aigua de gener, tot l’any va bé.
De gener, ni ovella ni corder.
Per Sant Pau, vaig a sembrar l’all.
Pel gener em pos darrera el claper.
Per Sant Antoni pas de dimoni.
Pel gener no es treu el morro al carrer.
Flor de gener no omple el graner.
Si Santa Agnès duu bon temps, les vinyes aniran bé.
Per Sant Vicenç, acaben les gelades i vénen els vents.
Si comença pel gener, quasi dura un mes sencer.
Per Sant Pau, tortells.
Lluna de gener, lluna raïmera.
El bon ametler floreix pel gener.
Per Sant Julià creix el dia un pas de ca.
Pollastre de gener, cada ploma val un diner.
Mata el porc pel gener, si vols que es conservi bé.

DeixallesLlevant
C/. Figueretes, s/n.-

Cantonada  C/. Sant Salvador
(Antiga Casa d’Exercicis)

E-mail:
revistabellpuig@terra.es

Pàgina web:
www.servibal.es/~bellpuig

Contestador
971 835 033

 automàtic

OFERIM TREBALL DE PERRUQUERIA

PER A TOT L’ANY
A CALA RAJADA.

Informes: Tels. 609 222 414 // 609 123 611
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noticiari

L’Associació de Joves d’Artà vol donar públicament les
gràcies a l’Ajuntament especialment a l’Equip de Govern
(Independents d’Artà, PSIB-PSOE) per haver fet tant per
nosaltres.
Des de l’Associació de Joves d’Artà estam molt contents de
poder gaudir d’un casal per a joves que a partir d’avui ja
tenim a les nostres mans a més d’haver aprovat les nostres
propostes. Per a  nosaltres tenir aquest casal significa molt,
ja que ara al carrer dels Quatre Cantons núm. 13 podrem
organitzar les nostres reunions, xerrades, tallers, jocs i
moltes més coses que se’ns ocorrin.
Ara ja tothom que tengui entre 14 i 30 anys i vulgui
organitzar i col·laborar en activitats que estiguin
relacionades amb la llengua, cultura o tradició del nostre
poble, sàpiga que a partir d’ara ens veurem els dimarts,
divendres o diumenges de 18’00 a 22’00 h. al Casal de
Joves d’Artà. També s’organitzaran programes de Ràdio
Jove, es faran excursions amb el tren de Sineu fins a Palma,
tallers de ximbombes pels darrers dies, tallers de figures de
fang, i moltes més coses per fer aquest  hivern.
Ala idò! ja ho saps, anima’t i vine.
La nostra adreça electrònica és: jovesdarta@hotmail.com
Salvador Martínez, “En Sol”
President de l’Associació de Joves d’Artà.

L’Associació artanenca Joves d’Artà dóna
públicament les gràcies a l’Ajuntament d’Artà

El cos de Voluntaris de Protecció Civil d’Artà dóna les
gràcies a l’Ajuntament i al Cos de Bombers, i es solidaritza
amb Galícia

Com cada any, el cos de Voluntaris
de Protecció Civil amb col·laboració
de l’Ajuntament d’Artà i el Cos de
Bombers, fan un berenar per celebrar
la campanya d’incendis forestals o
altres temes que s’han anat fent durant
tot l’any. També es fa saber que el
grup de voluntaris està preparant unes
matances solidàries, per ajudar a la
gran catàstrofe mediambiental de
Galícia i, per això, tothom que estigui
interessat a ajudar amb el que pugui
per fer les matances d’un  porc
s’agrairà, ja que a part que du molta
feina també té un gran cost; doncs
tothom que es vulgui informar de les
MATANCES té fins al divendres dia
14 de febrer per posar-se en contacte
amb l’Ajuntament d’Artà o el Cos de
Voluntaris de Protecció Civil d’Artà.
Salvador Martínez

El grup de voluntaris, juntament amb el cos de bombers i el tinent
de batle (Josep Silva) de l'Ajuntament.
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Floristeria
          Xisca

A.- Aloi- Aloia – Arianyera, Argentino.

B.- Balaguer-Balaguera, Baleu, Banaula,
Barca, Blai-Blaia, Blanc-Blanca, Blancos,
Barbassa, Barber, Batlet, Barraca, Barrió,
Barxo-Barxa, Barret, Barrines, Baster, Bassa,
Beca, Beia, Beno-Bena, Beroi, Bessó-
Bessona, Biulaigo, Boira, Bossa, Boter-
Botera, Bover-Bovera, Bugura,Bunyola,
Busco-Busca, Busquer-Busquera, Butigueta,
Butla, Butler-Butlera, Buuc.
C.- Cafè-Cafena, Calafato-Calafata, Calet-
Caleta, Caló-Calona, Cama, Camunyes,
Campins, Canai-Canaia, Canet-Caneta,
Càndil, Canyeret-Canyereta, Cantes, Cap,
Caparrot-Caparrota, Capità, Capeller-
Capellera, Caragol-Caragola, Carrillo-
Carrilla, Cartutxo-Cartutxa, Casino-Casina,
Cinto-cinta, Claret-Clareta, Clarito-Clarita,
Cendra, Cirera, Ciutadà, Coca, Colom-
Coloma, Compte, Comuna, Coní-Conia,
Confit-Confita, Corb-Corpa, Corona,
Coronell-Coronella, Coset, Costureu-
Costureva, Coves, Cremat-Cremada, Crespí-
Crespina, Cristo, Cuc-Cuca, Cupa, Cusí.
D.- Daurat-Daurada, Deiana, Drogueria. A
continuació insertam els que per un motiu a
s’altre els han “batiat” pel fet d’haver estat o
ser d’alguna possessió, finca rústica o urbana
o simplement per haver tengut o regentat

algun establiment:
De Bellpuig, de Sa Drogueria, de
s’Asserradora, de Can Duai, de Can Sureda,
de Can Solivellas, de Can Jordana, de Can
Moragues, de Can Sard, de s’Estació, de Son
Taiet, d’Es Mulí d’En Leu, de Son Daurat,
d’Es Mulinet, d’Es Forn Nou, de Ca Na
Metxa, de Can Cardaiz, de Can Canals, de Ca
Na Setcentes, de de Cas Beato, Son Primer,
de Son Fortè Nou, de Son Pentinat, de S’Estret,
de S’Atalaia, de Son Favar, de Sa Carbona, de
Son Vives, de Sa Font Calenta, de S’Auma,
de Son Cardaix, de Son Eixut, de Son Puça,
de So Na Sopa, de Son Maganet, d’Es Pont,
d’Ets Olors, de Can Guidet, de Can Canals,
de Son Sureda, de Sa Torre, d’Aubarca, de Sa
Cova, de Sa Vinyassa, de Morell, de
s’Ametlerà, de Son Fortè, de Sa Canova, de
Son Doblons, de Sa Caseta, de Sa Creuvella,
de  Carrossa, de Sos Fulles, de Cutrí, de Son
Garrover, de Ses Eres, de Sa Carbonera, d’Es
Cabanells, de Pula, d’Es Racó, de Son Coll,
d’Es Mustí Vey, de Sa Porrassa, d’Es Rafal,
de Xiclati, de Ses Terres, de Ses Terretes, de
s’Hort des Bril, de Ses Coves, de Sa Marineta,
de Sa Caixa, de Can Canyamel, de Son Ramon,
d’Es Mulí d’en Salom, de Son Porc, de Sa
Jordana, de Son Morey, de Son Ametler, de
Sa Calobra, d’Es Portalàs, d’Es Vidrier, de Sa
Badeia, de Son Colom, de Sa Badeia, de Son
Fang, d’Es Pinet, de Sos Sanxos, de Son Not,

Malnoms artanencs
Iniciam avui pels nostres lectors una llista, encara que potser incompleta, de malnoms que
circulen i/o han circulat al nostre municipi artanenc. Els anirem publicant per ordre alfabètic i
si qualcú en troba que nosaltres no hagim insertat li pregam ens els faci arribar i els hi inclourem
a una segona edició.
Posam els mal noms masculins i femenins i les seves derivacions i pecularitats com per exemple
els que no es posen en femení o al revés i els que no tenen traducció cap el sexe contrari. També
els anomenam tal i com els solem parlar dialècticament, i no tal i com s’escriuen.

col·laboració
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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

de Son Arbós, de Sa Serra, de S’Alqueria
Vella, de Son Caminal, de Betlem, de Sa
Canova, de Son Pou, de Sa Farinera, de Son
Tomàtiga, d’Infern, de Ses Pastores, de Son
Jaumell, de Sa Mesquida, de Son Ullastre.
(Degut a la massiva afluència d’aquests mal
noms, no els hem posat per abecedari).
E.- Escarrinxes, Escolà-Escolana, Escrivà-
Escrivana, Estaca.
F.- Faiet, Faro-Fara, Fava, Felip-Felipa,
Ferreret, Fideuer, Figuera, Figuereta,
Figuerota, Floret-Floreta, Fosca, Frare, Fulla,
Funtillo-Funtilla, Fusteret-Fustereta.
G.- Galaní-Galania, Gallet, Gallineta, Gallo,
Ganància, Garbell-Garbella, Garbeta,
Garameu, Garameva, Garreta, Garriguer,
Garrit-Garrida, Garrova, Gatova, Gueuxo-
Gueuxa, Gomendí-Gomendina, Gustí-
Gustina, Guidet-Guideta, Guitxo-Guitxa,
Guixó-Guixona, Grua.
J.- Jan, Janeca, Jaumí-Jaumina, Jardí, Jordia,
Juan, Jutger-Jutgera, Jusepet-Jusepeta.
L.- Laga, Leu-Leva, Lloveta, Llovetí-
Llovetina, Llorencina.
M.- Maia, Maieta, Malet-Maleta, Malindro-
Malindra, Mamella, Manuelet, Manyà, Manyí,
Matler-Matlera, Marès-Maressa, Mariando-
Marianda, Marín-Marina, Masset, Massetes,
Massot-Massota, Metxo-Metxa, Moixeta,
Mola, Molla, Molet-Moleta, Moló-Molona-
Moma, Mondoi-Mondoia, Monjo-Monja-
Monget, Moner-Monera, Monseriu-
Monseriva, Morell-Morella-Morelleta, Morei-
Moreia, Mosca, Mossa, Mossón-Mossona,
Muliner-Mulinera, Mulinet, Munjí-Munjina,
Murta-Murtó-Murtona.
N.- Niu-Niva, Nofre, Nonga, Novell-Novella,
Nyeco-Nyeca.
P.- Paies, Pamboli-Pambolia, Pansecola,
Planxadora, Pantalí-Pantalina, Papa, Papaió-

Papaiona, Pariret-Parireta, Pastera, Patró-
Patrona, Pelat-Pelada, Pelleter, Peix-Peixa-
Peixet, Pentinat, Peu, Perón, Petaca, Perdigó-
Perdigona, Pilè-Pilena, Pindango-Pindanga,
Pinet, Pipeta, Pipo-Pipa, Pirris, Pistola, Pobler-
Poblera, Polet-Poleta, Poletí-Poletina, Poll-
Polla-Pollet, Porro-Porra-Porret-Porreta,
Porreres, Puceta, Pujamunt, Pulit-Pulida,
Punyit-Punyida, Puig-Putxa, Prim-Prima.
R.- Rabassó-Rabassona, Rai-Raia,
Ramoneta, Ranxer-Ranxera, Rata, Ratera,
Ravellet-Ravelleta, Rector-Rectora, Redó-
Redona-Rectoret, Regalat-Regalada, Rei-
Reia, Reviscolat-Reviscolada, Revull-
Revulla, Roig, Roma, Roses, Rotlet-Rotleta,
Rum, Rumbante,
S.- S’Asdoro, Sagristà, Salador-Saladora,
Salem-Salema,  Salero, Salurdià-Salurdiana,
Salom, Sanet-Saneta, Saurí-Saurina, Erverí-
Serverina, Sineu-Sineva, Singunyola, Siurell-
Siurella, Seu-Seva, Solet-Soleta, Sopa, Sua,
Sunyer,
T.- Terrassa, Terres, Tianova, Timbo-Timba,
Tit-Tita, Tirós-Tirosa, Titai-Titaia, Tiu,
Torrens-Torrensa, Toro-Tora, Treball, Trenta,
Tronc-Tronca,  Tunió-Tuniona.
V.- Valent-Valenta, Vaquer-Vaquera, Vela,
Vei-Veia, Vermei-Vermeia, Verger-Vergera,
Virell-Virella,
X.- Xamena, Xapato-Xapata, Xeret-Xereta,
Xim-Xima, Xina-Xinet-Xineta, Xoroi-
Xoroia, Xuriguer.

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA * TROFEUS

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

Brillant acte de concessió del Talaiot d’Or i de les
Medalles d’Artà
El Teatre s’omplí per homenajar a les Monges de la Caritat, a Miquel Alzamora
Riera, a Antoni Ginard Cantó i a Pere Ferrer Pujol

El passat divendres, dia 10, el Teatre
d’Artà s’omplí per acollir l’acte de
concessió del Talaiot d’Or a la
Congregació de les Germanes de la
Caritat de Sant Vicenç de Paül, i de
les Medalles d’Artà a Miquel
Alzamora Riera, Antoni Ginard Cantó
i Pere Ferrer Pujol, que el rebé a títol
pòstum.
Durant la gala, conduïda amb
elegància per Antònia Quetglas,
s’intercalaren les peces musicals que
oferí el Quartet de Metalls de
Santanyí, una música que, encara que
infreqüent, no deixà d’entusiasmar el
públic. La presentadora va donar
entrada, en primer lloc, als quatre instructors dels
expedients que s’han obert. La regidora de Sanitat
i Serveis Socials, Antònia Tous, responsable de
l’expedient de la concessió del Talaiot d’Or a la
Congregació de les Monges de la Caritat, va
destacar la tasca que han vingut desenvolupant
des de la seva arribada a Artà. Educadores,
treballadores socials, infermeres,...  han estat, i
continuen essent, les monges de la Caritat, que
actualment fan el gros de la seva feina a la
Residència de Persones Majors d’Artà i també a
la Colònia de Sant Pere.
L’expedient del ciclista Miquel Alzamora Riera
va ser defensat pel regidor d’Esports, Pere Llinàs.
El regidor va recordar com va començar la història
“d’amor” entre Miquel Alzamora i la bicicleta,
una història que, sens dubte, ha costat molts de
sacrificis a Miquel “Coca” però que, alhora,
també li ha donat moltes de satisfaccions i, de
passada, les ha donades al poble d’Artà. Així,
basta posar l’exemple del triomf que li reportà la
medalla d’or al mundial de ciclisme en pista

celebrat l’any 1997, a Austràlia. En aquella fita,
el nom d’Alzamora i d’Artà es va sentir arreu del
món. Pere Llinàs va cloure el seu discurs dient
que a Alzamora encara li queden algunes pàgines
per escriure en els anals de la història de l’esport
artanenc i li desitjà sort i coratge per aconseguir-
ho.
La regidora de Cultura i Benestar, Elvira Piris, va
actuar com a instructora de l’expedient d’Antoni
Ginard Cantó. El seu discurs es va centrar en la
confecció de l’argument d’un glosador que, de
ben jovenet, va demostrar, primer a son pare i
després a la resta de la gent, que havia heretat de
la nissaga butlera el do de la glosa. Antoni Butler
ha confeccionat l’Argument durant vint-i-sis anys,
una tasca la qual els artanencs recordam al manco
una vegada a l’any, però en la qual l’argumentaire
hi treballa a diari, emprant, gairebé sempre,
paraules planes perquè les gloses són més difícils
de fer en paraules planes que no en paraules
agudes.
Finalment, Apol·lònia Genovart, regidora d’UM,
va instruir l’expedient de concessió, a títol pòstum,

noticiari
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Pídanos presupuesto
sin compromiso

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

 69

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

Especialitat en:
Berenars i tapes variades

de la Medalla d’Artà a Pere Ferrer Pujol, un dels
màxims exponents de l’escultura costumista a
Mallorca. Apol·lònia, que va fer un discurs ple
d’emotivitat i lirisme, va fer ressò del tarannà
artanenc que sempre va imbuir Pere Pujol a la
seva obra i va assegurar que la Medalla que rebia
hagués estat el tresor més preuat de Pere Pujol
pel nom que dur: Medalla d’Artà.
A continuació, varen pujar els guardonats a
l’escenari juntament amb els instructors i amb el
batle, que va ser l’encarregat de donar el Talaiot
d’Or i d’imposar les medalles de Miquel
Alzamora i a Antoni Ginard. La Medalla atorgada

a Pere Pujol la va rebre el seu nebot, Miquel
Ferrer Donoso. Tots els guardonats varen aprofitar
l’ocasió per agrair el premi i, com és natural,
Antoni Ginard, ho va fer en forma de glosa.
 L’acte el va cloure el batle d’Artà, Montserrat
Santandreu, que ratificà les paraules i els mèrits
exposats pels instructors i afegí  que “en moltes
d’ocasions no cal fixar-nos en allò que ve de fora
perquè ben aprop tenim persones i institucions, la
tasca de les quals és ben meritòria i digna d’elogi
i reconeixements”.

noticiari
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Centre dramàtic del Teatre d’Artà
Curs 2002/2003
El Centre Dramàtic del Teatre d’Artà, juntament amb la Fundació Sa Nostra i el servei
d’activitats culturals de la UIB presenta el següent programa de CURSOS MONOGRÀFICS
PER A ACTORS I ACTRIUS.

1. Curs de veu per a actors i actrius.

A càrrec d’Eulàlia Salbanyà, cantant i professora.
Dates: 4, 6, 7, 11, 13 i 14 de febrer de 2003.
Horari: de 20 a 22 h.
Dirigit a actors i actrius, directors i monitors de
teatre, interessats en general.
Places: 10 (mínim) i 15 (màxim).
Preu: 30 euros. Menors de 21 anys, estudiants i
comunitat UIB: 20 euros.
Termini de matrícula: fins al 31 de gener.
Es lliurarà certificat d’assistència.

2. Curs de lectura de textos teatrals.

A càrrec de Miquel Mestre, autor i director.
Dates: 18, 19, 20, 25, 26 i 27 de febrer de 2003.
Horari: de 20.30 a 22.30 h.
Dirigit a actors i actrius, directors i monitors de

teatre, interessats en perfeccionar la lectura.
Places: 10 (mínim) i 15 (màxim).
Preu: 30 euros. Menors de 21 anys, estudiants i
comunitat UIB: 20 euros.
Termini de matrícula: fins al 15 de febrer.
Es lliurarà certificat d’assistència.

3.     L’art del teatre dramàtic.

A càrrec de Victoria Savelieva, directora d’escena
del Teatre Dramàtic i Líric (Moscou).
Dates: del 17 al 20 de març de 2003.
Horari: de 17 a 20 h.
Places: 25 (màxim)
Preu: 105 euros. Menors de 21 anys, estudiants i
comunitat UIB: 75 euros.
Termini de matrícula: fins al 12 de març.
Es lliuraran 3 crèdits de lliure configuració als
participants.

4.     Curs de clown i joc teatral.

A càrrec d’Andreu Segura, director.
Dates: 4, 5, 11, 12, 19, 25, 26 d’abril de 2003.
Horari: divendres de 19 a 22 h i dissabtes de 10 a
13 i de 16 a 19 h.
Dirigit a actors i actrius, directors i monitors de
teatre, interessats en general.
Places: 10 (mínim) i 15 (màxim).
Preu: 30 euros. Menors de 21 anys, estudiants i
comunitat UIB: 20 euros.
Termini de matrícula: fins al 2 d’abril.
Es lliuraran 3’5 crèdits de lliure configuració.

HA SORTIT L’OFERTA DE CURSOS
MONOGRÀFICS PER A ACTORS I
ACTRIUS.
Recolliu el folletó i el full d’inscripció al
Teatre.
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(J. Caldentey)

de la Colònia

Sant Antoni
D’aquesta festa se’n parla tant que un pot pensar que ja està tot dit.
Però contar no implica necessàriament dir novetats, sinó que es pot
parlar del mateix amb un simple desplaçament d’òptica. L’homilia de
Mn. Andreu Genovart a l’ofici solemne de Sant Antoni fou això: un
desplaçament d’òptica. Ens va contar trets de la història del sant, però
l’orientació, el punt de mira foren quatre aspectes fonamentals del
testimoni evangèlic del nostre patró Sant Antoni que permeteu-me us
resumeixi:
Sant Antoni fou un home que decepcionat va rompre amb el seu
passat per emprendre l’aventura d’entrar en si mateix amb el silenci

i la pregària. A l’arrel de la seva conversió hi
està, doncs, la decepció. Des d’aquesta òptica,
de bon segur que en la societat en què vivim no
li falten companys.
Fou també un personatge sociable, que féu
compatible la solitud amb la comunicació.
Finalment n’Andreu destacà com a darreres
característiques del Sant, la seva opció per la

llibertat i la coherència.
Després de la ressaca d’unes festes de disbauxa,
se’ns parlà del mateix, però des de l’òptica que el
moment requeria. Pens que ens volgué dir: amics,
no oblideu les hores d’amistat, d’alegria i disbauxa
compartida, però ara cal despertar sense traumes
i deixar que el testimoni del Sant, la qual vida
contam, cantam i representam de tantes i tan

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

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

Nous horaris:

Dilluns dimarts i dijous, de 19 a 21 h.
Dilluns i dimecres de 15 a 16 h.
Dimarts, de 19 a 20 h.

Gran Via, 22 – ARTÀ  - 971 83 69 21-
OBERT TOTS ELS DIES

De les 17 a 22 hores
Diumenges tancat
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de la Colònia

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

 72

contradictòries maneres ens deixi
el record de les seves referències
fonamentals: la reconciliació amb
si mateix en el silenci, l’afabilitat,
la recerca valenta de la llibertat i la
coherència entre paraules i vida.
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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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Club Nàutic
Les obres del port
Les obres del port esportiu de La Colònia que
s’havien d’acabar aquest mes de gener s’han
hagut d’ajornar en repetides ocasions pels motius
següents: en els mesos d’estiu en compliment de
la normativa de l’ajuntament que prohibeix fer
obres d’envergadura durant l’estiu, i també per
la necessitat de replantejar el projecte del recinte
portuari, a causa de la incorporació de l’aula
d’informació sobre el Parc Natural de Llevant al
projecte inicial. Aquest assumpte ha mantingut
aturades les obres fins a finals del 2002.
Mentrestant els tècnics han treballat en
l’avantprojecte que ha d’integrar l’edifici de
serveis –benzinera, esplanada de varada, asfaltat
d’accessos, enllumenat i nou vial del recinte-
amb l’aula d’informació sobre el parc. Des de fa
unes setmanes i, mentre els tècnics acaben
d’enllestir l’avantprojecte, s’han tornat a iniciar
aquelles obres que no estan afectades per la
modificació de la façana marítima.
La junta directiva del Club pensa que les obres
poden estar acabades abans de l’estiu.
(Extracte d’una carta de la Directiva als socis
del Club)

Associació de Persones
Majors
L’Associació de Persones Majors de la Colònia
va celebrar la festa de Sant Antoni amb una
torrada popular, on no hi faltaren les llangonisses,
botifarrons, panxeta, gloses i bon humor.
La directiva ens informa també que dia 29 de
gener, a la Sala Mozart de l’Auditòrium, la
companyia còmica musical “Diabètiques
Accelerades” presenta l’obra “Quin fum fa”, i
que es fa un preu especial de 10 euros per persona,
quan es tracta de grups de 25 o més persones.
L’autocar costa també 10 euros. Els interessats o
interessades poden fer les reserves de tiquets i
plaça d’autocar en l’oficina del Club que està
oberta els dijous de 18 a 19 hores.
Es recorda així mateix que tots els dijous, a les
20’15 h, té lloc l’activitat “Danses del Món” i que
se’n poden beneficiar tots els socis del Club de
Persones Majors i del Centre Cultural.

Banda de tamboriners de La Colònia
La Colònia conta des d’aquest mes de gener amb una banda de tamborets. Dóna gust veure’ls desfilar.
Pim-pa-ta-pam-pa-ta-pum caminen els nostres tamborets amb ordre, tocant amb força, feliços i
orgullosos de representar el nostre poble i de parlar un nou llenguatge, el de l’art de la música.
Enhorabona als pares i Centre Cultural per aquesta feliç iniciativa.
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Els ametllers
han florit
Avui he vist passar les gavines
volant suaument i els
ametllers florits. L’ànima
roman, trista?, feliç? Són
escenes hermoses, també
records que em duen a
l’enyorança d’unes vides que
ja no hi són i que tanmateix
segueixen dins mi.

H.C. Sant
Salvador
Primera victòria

Dissabte, dia 11 de
gener, els alevins que
entrena Rafel Forteza
obtingueren en el
camp d’alevins de
Pollensa la seva
primera victòria
guanyant a l’equip
local per 2 a 4. És
d’elogiar l’actuació
de tot l’equip i cal fer
menció especial del
porter “Juanito”, de
Mateu Morey que
marcà dos dels quatre
gols, com també de
les fèmines Maria
Capó i Tamara que
marcaren els altres
dos gols. Enhorabona
i que sigui aquest
partit la primera de
moltes altres victòries
que aniran venint.

Petits detalls

Durant els meus anys de formació i estudis m’ensenyaren que les
coses que configuren la vida de cada dia i que de veritat li donen sentit,
no són els grans esdeveniments, aquests passen quatre o cinc vegades
al llarg de l’existència humana i sovint la marquen fortament, en canvi
els petits fets solen ser els que de manera habitual conformen la nostra
realitat.
Més tard, a mesura que m’he fet adult i major he comprès i palpat com
és de veritat allò que d’adolescent em digueren. Serveixi aquesta
introducció per escriure sobre uns petits detalls, que tampoc són molt
importants, però són això, “detalls” que fa pensar que la vida seria més
agradable si es donassin; detalls per altra banda que han estat motiu
de comentari en alguns sectors coloniers; jo mateix no vull ocultar que
n’he parlat amb qualque amic. Vet-aquí alguns.
Són molts els coloniers que quedaren diguem decebuts o almanco
estranyats, quan veren que el vespre de l’entrega de distincions
atorgades per l’Ajuntament a persones o institucions relevants de la
municipalitat artanenca s’anomenaven les germanes de la caritat per
la seva labor docent, educativa, assistencial, social... i s’ignorava la
que han duit a terme les germanes de la mateixa congregació ubicada
a la Colònia de Sant Pere des de l’any 1922. Només el batle, de rebot,
els anomenà, però no la instructora que proposà el guardó ni ningú
més; als coloniers els va doldre no veure ni una representació de la
petita comunitat costanera sobre l’escenari. Hauria estat un detall.
El dissabte dels Reis hi hagué molta gent esperant ses majestats els
Reis d’Orient en el port. El batle els hagué de donar la benvinguda
cridant com un foll perquè no hi havia cap tipus de megafonia i a més
feia vent. Ja sé que es tracta de qüestió de dos minuts, però la majoria
no saberen què havia dit el primer ciutadà. Hi ha uns aparells molt
simples de megafonia portàtil que podrien resoldre fàcil i perfecta
aquesta mancança. Seria un detall.
La setmana passada el poble es quedà sense el servei d’aigua potable
durant hores. El mateix dia i, des dels altaveus del campanar, sonaven
de manera insistent les cançons de Sant Antoni. ¿No s’hauria pogut
avisar els veïnats de la localitat aprofitant la mateixa megafonia de
l’església (propietat de l’Ajuntament) comunicant les obres que es
realitzaven o quan es restabliria el servei? Hauria estat un petit detall.
La vigília de Sant Antoni a la Colònia quan la gent va de gresca fins
tard, a mitjanit s’apagaren les faroles que en aquesta hores s’apaguen
cada dia. Hauria estat millor que aquest vespre romanguessin totes
enceses, per seguretat, acompanyament, etc., sobretot enguany que
no se sap per què (raons tindrà la Sala) els llumets de Nadal
desaparegueren totd’una després dels Reis (els altres anys restaven
posats fins al final del carnaval, com a Artà). Hauria estat un detall
matenir més llum la nit dels foguerons.
Es comprèn que els músics per Sant Antoni vagin cansats i la nit de
la volta no estiguin per llargues caminades i sonades. La rotunda
tallada de l’any passat amb el que era costum dugué moltes crítiques,
enguany només algunes. ¿No seria bo que s’anàs a un consens en el
que poble i músics quedassin satisfets? Si abans visitaven vint-i-dos
foguerons, posem per cas, i actualment només es va anar a cinc ¿no
es podría pensar en augmentar una mica aquest nombre i visitar-ne
alguns més? Podria ser un per carrer o una dotzena, o per sistema
rotatiu o el que s’acordàs, però que fos de manera consensuada. Seria
tot un detall.
Cap de les coses enumerades i altres que es podrien relatar afecten res
essencial de la vida del poble, són senzillament petits detalls que, si
es tinguessin, estic segur que la gent els sabria agrair, perquè els fets,
amics, per insignificants que siguin, no passen desapercebuts.

Andreu Genovart Orell
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La Parròquia informa

Canvis en el tocar de mort

Des de sempre sols s’avisava el poble del moment
de la mort d’una persona si la defunció havia
tengut lloc dins el poble d’Artà. Però morir a un
hospital de Manacor o Ciutat s’està convertint en
molt normal. Abans era un fet excepcional que
qualcú morís fora, ara és habitual. Per això, a
partir de dilluns 27 de gener, tocarem sempre que
ens avisin que ha mort una persona, tant si ha mort
a ca seva com si ha mort a una clínica. Es toca
aproximadament en el moment que la parròquia
rep l’avís o a les 9 del matí si la defunció ha
esdevingut en hores nocturnes.
D’aquesta manera, les campanes de l’Església
tocaran a mort tres vegades per cada persona que
mori i els
s e u s
f a m i l i a r s
d e m a n i n
e x è q u i e s
cristianes.
Primera: es
toca en el
moment que
la parròquia
rep l’avís o a
les 9 del matí
si la
defunció ha
estat durant
la nit. El
s e n t i t
p r à c t i c
d’aquest toc
és avisar el
poble que hi
ha hagut un
decés. Té
també un
sentit estètic: mostra als que estimaven la persona
finada que la seva mort no ho deixa tot igual, el
poble mostra amb el so de les campanes que
quelcom de molt important està passant. Una
melodia es superposa als renous de les coses
quotidianes i les dones surten als portals per
aclarir una notícia important. I finalment té el
sentit espiritual de recordar la finitud de la vida i
convidar a pregar pel difunt.
Segona: es toca a les dues del capvespre del dia
que es farà el funeral. Aquesta tocada té el sentit
pràctic d’avisar que el funeral és avui capvespre.
I té un sentit estètic i espiritual molt semblant a la
tocada anterior, afegint un to de continuïtat en
l’oració i en l’estar pendent del poble d’aquesta
cosa important que ha esdevingut.
Tercera: es toca mitja hora abans del funeral o un

quart d’hora abans del condol. Té un sentit pràctic
de cridada a l’acte, i un sentit estètic molt fort
d’homenatge a la persona desapareguda. És
impressionant la imatge estètica dels grups de
gent que convergeixen del carrer Figueretes, la
costa d’en Torreta i les escales del carrer Parròquia
mentre les campanes van tocant. Hi ha una mescla

de renous:
cotxes que
a r r i b e n ,
grups de
p e r s o n e s
que parlen,
la campana
petita i la
segona que
venten, tot
presidit per
l e s
batallades
l e n t e s ,
greus i
so l emnes
del ventar
de la
c a m p a n a
grossa. És
la melodia
que entona
el poble en
homenatge

al difunt.
D’aquesta manera, si es sent tocar de mort a les 2
del capvespre indica que aquest mateix dia hi
haurà funeral. Si es toca dues vegades vol dir que
n’hi haurà dos. Igual si són tres vegades.
Si es sent tocar de mort a les 7 de l’horabaixa
durant l’hivern o a les 8 durant l’estiu, indica que
en un quart d’hora començarà el condol i en mitja
hora el funeral. També poden tocar una hora
abans o una hora després si hi ha dos funerals.
Si es toca de mort a les 9 del matí, vol dir que hi
ha hagut un difunt durant les hores nocturnes bé
a ca seva, bé a una clínica. Es poden tocar dues
vegades si hi ha hagut dos difunts.
I si es toca a una altra hora distinta, vol dir que fa
poc temps que ha mort qualcú bé a ca seva, bé a
una clínica.
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Bàsquet
1a Autonòmica femenina
Binissalem (8-6-15-10)
Agrupació de Constructors del Llevant 44
(12-8-11-13)
Important la victòria aconseguida pel nostre equip
contra un rival que al final de la taula classificatòria
estarà lluitant pels llocs que donen pas a disputar
la fase final del campionat.
Mentre el nostre equip va controlar el rebot
defensiu i va sortir en ràpids contraatacs va tenir
el partit encarrilat. Prova d’aquest fet van ésser
els dos primers períodes on, sense fer res de l’altre
món en atac estàtic però sí fent una bona defensa
i un domini del rebot defensiu, les coses varen
anar rodades. Al final del dos primers períodes la
diferència era de 6 punts. Però les coses varen
canviar al tercer període, no vàrem controlar el
rebot defensiu i l’equip de Binissalem aconseguia
cistelles fàcils després de rebot ofensiu. Aquest
fet també va propiciar no poder treure contraatacs
i el parcial d’aquest període va ésser 15-11 a favor
de l’equip de Binissalem. El quart període va
ésser diferent, ens vàrem situar en zona i vàrem
aconseguir controlar el rebot defensiu i una altra
vegada robar pilotes i sortir en contraatac, cosa
que ens va donar la victòria final.

Agrupació de Constructors del Llevant 40
(14-13-11-8)
Sa Talaia 52 (15-14-10-17)
Visita del líder a la nostra pista i partit molt
important el que anàvem a disputar. L’equip de
Sóller no havia perdut cap partit i aquest era un fet
que ens motivava molt per poder donar la sorpresa.
Les coses varen començar molt bé, aconseguíem
agafar el rebot defensiu i disposàvem d’un atac
més o manco clar que ens donava bones accions
de tirs. Al segon període les coses varen començar
a canviar i si més no la nostra defensa no era tan
agressiva i l’equip de Sóller va millorar la seva
efectivitat, cosa que va propiciar que s’anàs

distanciant en el marcador. Vàrem arribar al
darrer període amb una diferència a favor de
l’equip visitant de 5 punts i vàrem arribar al minut
6 amb una diferència de 4 punts, però després
fruit de la nostra precipitació i al fet d’haver de
cometre faltes personals per escurçar diferència
el marcador no mostrà la realitat del partit.

Sa Pobla Amorini 54 (10-19-18-7)
Agrupació de Constructors del Llevant 44
(10-10-8-16)
Molt important la derrota soferta pel nostre equip
en un camp on en principi s’havia de guanyar. El
resum del partit és clar, es va perdre en defensa,
darrerament el nostre equip és molt tou en defensa,
no hi ha ambició a l’hora de disputar les pilotes i
aquelles ganes de recuperar la pilota no hi són.
Sempre hem dit que els partits es guanyen en atac
i es perden en defensa. El nostre equip està
perdent els partits en defensa. En aquest partit hi
va haver dues coses clares una defensa amb
manca d’intensitat i la defensa zonal 3x2 que va
situar l’equip de Sa Pobla que en cap moment
vàrem saber atacar. Al final del partit el parcial es
va arreglar ja que hi va haver fases del joc en què
es perdia de 19 punts.

1a Autonòmica masculina
Hormigones Farrutx, 51
Sa Pobla, 72
Partit jugat a Artà el diumenge dia 12 de gener.
Si hem de resumir el partit, podem dir que els
nostres representants varen sortir dormits al terreny
de joc.
Durant el primer quart tan sols es va aconseguir
una cistella de dotze intents, cosa que l’equip
visitant va aprofitar i va marcar el seu ritme i els
jugadors varen haver d’anar a remolc de l’equip
de sa Pobla, que s’afiança en la segona posició a
la taula clasificatòria.
Els parcials de cada quart varen ser: 6-17, 13-18,
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Jornada Data Categoria Partit
3 25-gen-03 Júnior femení ARTÀ - DE LA CRUZ

11 25-gen-03 Infantil femení ARTÀ - BONS AIRES
14 26-gen-03 Primera Autonòmica masculina HORMIGONES FARRUTX - INCA
13 26-gen-03 Primera Autonòmica femenina A. CONSTRUCTORS LLEVANT - BÀSQUET PLA
13 26-gen-03 Sènior femení DESCANSA
4 06-feb-03 Júnior femení ALOU PALMER - ARTÀ

16-21 i 16-16.
Els punts i rebots de cada jugador varen ser: J.
Cabrer (11, 6), S. Carrió (8, 4),  T. Dalmau (6, 3),
A. Muñoz (2, 7), X. Gili (2, 1) –cinc inicial-  C.
Alzamora (13, 3), J. Nadal (6, 7) i M. Quetglas (3,
4).
Eliminats per 5 faltes personals: C. Alzamora.

Soller, 77
Hormigones Farrutx, 51
Partit jugat a Artà el diumenge dia 19 de gener.
Partit amb moltes llacunes en atac. L’equip
artanenc ens va tornar a demostrar el que s’ha fer,
jugar un partit seriós i amb un tres i no res se’n va
del partit i no aconsegueix dos punts encara que
el deixin tirar de sota la cistella.

Un primer quart marcat per les faltes personals
dels nostres jugadors i un darrer quart on les festes
de Sant Antoni varen passar factura varen fer que
l’equip artanenc no pogués aconseguir una victòria
que encara que la diferència al final del partit va
ser clara, en el tercer temps va posar contra les
cordes l’equip local.
Els parcials de cada quart varen ser: 21-15, 20-9,
15-21 i 21-6.
Els punts i rebots de cada jugador varen ser:  J.
Nadal (15, 10), T. Dalmau (13, 6), A. Muñoz (9,
3), X. Gili (2, 2), S. Carrió (-, 1) –cinc inicial-  C.
Alzamora (6, 1), M. Quetglas (5, 2) i J. Cabrer (1,
4).
Eliminats per 5 faltes personals: M. Quetglas.

BOR    NOS
Tenda especialitzada en puericultura

C/ Santa Margalida, 7- ARTA
Tlf. 971836807

OBERT DE DILLUNS A
DISSABTE

De 10 a 13 h. i de 16.30 a 20 h.

-Cotxets, cadires cotxe, parcs infantils, ...
-Banyeres, hamaques, ...
-Mobiliari infantil (cunes, mobles banyera, ...)
-Complements i accessoris
-Seguretat infantil
-Objectes de regal
-Llistes de naixement
Gran varietat de marques: Jané, Maxi-Cosi, Play,
BebéConfort, BebéCar, BBAventurero, Avent, ...
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Volei

Infantil femení
10-01-03
Bar Poliesportiu Artà 1
Lluís Vives B 3
22-25 / 25-17 / 18-25 / 21-25
Bar Poliesportiu Artà: A. Servera, M. Roig, A. L.
Mattar, M. Jaume, C. Sancho, G. Salort, C. Ferrer,
M. C. Carrió i M. Llull.
S’esperava amb expectació la visita d’un dels dos
equips imbatuts de la categoria i la veritat és que
el partit no defraudà, sobretot  quant a emoció,
però sí en el resultat on hi havia esperances
d’acabar amb la imbatibilitat de les col·legials. El
partit començà bastant igualat i els dos equips
tenien opcions però va ser el conjunt visitant el
que es va fer amb el primer set. Al segon les
d’Artà el dominaren clarament i semblava que
podrien capgirar el marcador. En el tercer i quart
les nostres erraren massa en servei i en recepció
i l’equip de Palma no ho desaprofità i reafirmà la
seva condició d’invicte.

18-01-03
Manacor A 0
Bar Poliesportiu Artà 3
14-25 / 21-25 / 9-25
Bar Poliesportiu Artà: A. Servera, M. Roig, A. L.
Mattar, M. Jaume, G. Salort, C. Ferrer, M. C.
Carrió i M. Llull.
Victòria clara de les artanenques a Manacor en un
partit on l’equip local no tengué cap opció. L’equip
d’Artà es mostrà molt més conjuntat i amb un
servei efectiu i una recepció que li permetia
construir bones jugades d’atac, va dur tot el pes
del partit i el va guanyar amb autoritat.

Infantil masculí
C.V. ARTÀ 1
Pòrtol (cadet) 3
14-25 / 25-13 / 13-25 / 23-25

C.V. Artà: T. Llabrés, Mimoun, M.A. Tous, R.
Bernad, S. Franco, T. Massanet, T. Reinés, R.
Gili i T. Serra.
Partit una mica estrany de l’equip vists els tantejos
dels tres primers sets. El primer set el va perdre
clarament, guanyant el segon de la mateixa manera,
és a dir amb autoritat. En el tercer es va repetir la
història del primer i en el quart sí que hi va haver
una mica d’emoció sobretot al final, ja que durant
tot el set s’havia anat molt per darrere en el
marcador i una gran reacció de l’equip artanenc
va estar a punt de donar el seu fruit i forçar el
cinquè set. Al final però victòria de l’equip de
Pòrtol.

Cadet femení
11-01-03
Toldos Artà 3
Esporles 0
25-0 / 25-0 / 25-0
Toldos Artà: M. A. Grillo, C. Ferrer, N. Torres,
M.A. Ríos, M. Brunet, C. Valero, C. Maria, M.
Danús, I. Cantó, M. Jaume,  M. Fernàndez i M.
Riera.
Victòria de les cadets per 3 a 0 en no presentar-
se l’equip d’Esporles.

Primera Balear femenina
18-01-03
Mateu Ferrer Artà  0
Ciutadella  3
17-25 / 17-25 / 19-25
Mateu Ferrer Artà: N. Jaume, C. Maria, A.
Obrador, C. Ginard, M. Fca. Martí, B. Gili, i M.
Danús.
Era un partit per haver fet qualque cosa més i no
ho va saber aprofitar l’equip femení. El Ciutadella
era un dels rivals directes i es tenien esperances de
victòria però les artanenques no sortiren
mentalitzades per aconseguir-la. L’equip artanenc
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errà molt en el servei i això va facilitar molt el joc
ciutadellenc. El primer set començà bastant
igualat, tot i les errades de servei per part de les
locals, després una sèrie de punts consecutius del
Ciutadella decidiren el set. En el segon les visitants
s’escaparen ràpidament en el marcador, tot i la
reacció local no es pogué fer res. El tercer va ser
el més igualat i on les d’Artà realitzaren el millor
joc però no obtengueren recompensa en el
marcador.

Segona masculina
12-01-03

Manacor 3
APA Institut Artà 1
25-17 / 21-25 / 25-13 / 25-14
APA Institut: T. Puigròs, Ll. Arenas,  P. Cabrer,
P. Ginard, Llucià,  X. Rigo, X. Ferrando i J.
Mercant.
Partit estrany de l’equip masculí vists els parcials
dels sets. Després d’empatar el partit a un set,
semblava que es podria guanyar però
imcomprensiblement l’equip se’n anar cap avall
i ho aprofiraren els manacorins per aconseguir
una victòria clara en els altres dos sets.

Natació
3a jornada de lliga iniciació i benjamí
(11 de gener de 2003)
- 100 estils benjamí: Miquel Toni Font (91),

1’45”32, rebaixant 7 segons la seva marca
personal; Miquel Pastor (91), 1’34”32 i M.
Antònia Ribot (93), 1’47”27, rebaixant 5
segons la seva marca personal. Pilar García
(93) va ser desqualificada.

- 50 lliures iniciació: Jaume Roser (93), 41”28;
M. Magdalena Cabrer (95), 1’17”12 i Maria
Cursach (95), 1’03”66.

- 50 lliures benjamí: Guillermo Gavilla (92),
42”72; Sebastià Grimalt (92), 47”83; Alicia
Barba (94), 54”56; Miquel Toni Font (91),
38”21, rebaixant 5 segons la seva marca
personal; Miquel Pastor (91), 36”72; Pilar
García (93), 44”52 i M. Antònia Ribot ()3),
41”24, rebaixant 4 segons la seva marca
personal.

3a jornada de lliga aleví i infantil (11 de
gener de 2003)
- 400 lliures infantil: Rafel Nadal (88), 5’47”28

i Elisabet Vincent (90),6’04”72, rebaixant 17
segons la seva marca personal.

- 200 estils aleví: Marc Bisbal (89), 2’57”70;
M. Angels Ribot (92), 3’18”44; Xisca Tous
(92), 3’16”41, rebaixant 12 segons la seva
marca personal.

- 200 braça infantil: Elisabet Vincent (90),
3’39”44

- 200 braça aleví: Africa Picazo (92), 3’34”98.
- 100 esquena infantil: Toni Ginard (88),

1’20”52, rebaixant 11 segons la seva marca
personal i Rafel Nadal (88), 1’18”96

- 100 lliures aleví: Guillem Roser (90), 1’12”16,
rebaixant 3 segons la seva marca personal;
Marc Bisbal (89), 1’07”74; Marina Alomar
(92), 1’47”28, rebaixant 20 segons la seva
marca personal; M. Angels Ribot (92),

1’20”91, rebaixant 4 segons la seva marca
personal; Africa Picazo (92), 1’22”24 i Xisca
Tous (92), 1’18”33.

Trofeu “Sant Sebastià”
El passat dissabte dia 18 de gener es celebrà
aquest tradicional trofeu. Les categories iniciació
i benjamí nedaren un relleu de 8 x 50 estils amb
les següents marques:
- Equip A 8 x 50 estils: M. A. Ribot, M. Pastor,

J. Cruz, M.T. Font, A. Barba, J. Roser, J.
Muñoz i G. Gavilla, 6’39”40, aconseguint la
cinquena posició.

- Equip B 8 x 50 estils: S. Grimalt, M. Cursach,
M.M. Cabrer, C. Rebassa, M. A. Ribot, J.
Cruz, M. Pastor i M. T. Font, 7’38”35.
La resta nedaren 100 metres amb les següents
marques:

- 100 papallona: M. Angels Ribot (92),
1’39”89, rebaixant 6 segons la seva marca
personal.

- 100 esquena: Xisca Tous (92), 1’29”40,
rebaixant 3 segons la seva marca personal i
Rafel Nadal (88), 1’17”94

- 100 braça: Africa Picazo (92), 1’42”93.
- 100 lliures: Marina Alomar (92), 1’45”81; M.

Montserrat Artigues (91), 1’25”44, rebaixant
4 segons la seva marca personal; Elisabet
Vincent (90), 1’17”70, rebaixant 4 segons la
seva marca personal; Albert García (90),
1’11”05, rebaixant 3 segons la seva marca
personal; Marc Bisbal (89), 1’08”39; Toni
Ginard (88), 1’05”61 i Rafel Cruz (85) 59”38.

El Club Natació Artà amb Galícia. “
Vine a nedar per Galícia”
Tota la recaptació del diumenge dia 2 de febrer
anirà destinada als afectats per la desgràcia del
“Prestige”.
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* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

* DECORACIÓ I COMPLEMENTSCALA 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

Concessionari oficial Massey Ferguson i Fendt
Venda i reparació maquinaria agrícola,
jardineria i forestal
Nova i extensa gama de jardineria

Artà:    Manacor:
C/.Ciutat 26               Pol.Indust.Manacor
Tel 971 83 61 48         C/.Menestrals 11

   Tel 971 55 58 11
   Fax 971 84 39 92

joancladera@comercialcladera.com

Comentari Hípic
Els darreres mesos ha augmentat
la plantilla del rànquing de
regularitat amb la incorporació
d’Euterpe per part de Antoni
Esteva, que s’ha classificat en
quarta posició, el poltre de tres
anys Hacum SC de la quadra
dels germans Fuster, que ha
aconseguit diverses
col·locacions, Caprice de Nille i
la poltra Hister Fortuna de la
quadra Blaugrana i, com no,
l’adquisició de Golfa de Ladil,
propietat d’una penya composta
per Rafel “Pentinat”, Joan“de
Sa Font Calenta”, Miquel Angel
Gili, Miquel“dels Olors” i Antoni
”Bote” que ha aconseguit en dues
carreres sumar un segon lloc i
una gran victòria a la Diada de
Sant Sebastià.Un altre fet
important és la bona actuació de la poltra de tres anys Heliana, propietat de la quadra Es Pou d’Es
Rafal, el Premi Ciutat de Palma i, encara que fou cinquena, marcà un ritme de 1.19 sobre 2.100 mts.
Per a finalitzar cal comentar que el crac nacional Alcatraz TR, propietat de la quadra Blaugrana, es
retira merescudament de la competició i es preveu que es declari semental i per una altra part donar
l’enhorabona als responsables de la nova revista hípica “ Més de Trot”.
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C/ Menendez Pidal, 6 1e
07570-Artà
Tel. 971 82 92 46
Móvil 606 71 0018

SA PISCINA I ES JARDÍ

Via Mallorca, 29 baixos, cantonada Ses Rotges
Tel/Fax: 971 566 539 – 07590 – CALA RAJADA

Productes, accessoris i assessorament
 per a la piscina i el jardí

Aprofiti aquestes festes: Descompte d’un 20% en
Motoserres i desbrossadores (Husqvarna)

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

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

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.

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

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

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

A LA DECORACIÓ DE CASEVA.

esports
Futbol
I Regional
Escolar 1 – Artà 2
Gols: Gayà, Piñeiro
Alineació: Amer, J. Tous, Danús, Dalmau,
Femenias, Nieto, Ferrera (A. Tous), Gayà, Jordi,
Ferrer, Piñeiro

Barracar 1 – Artà 2
Gols: Nieto, Jordi
A: Amer, Femenias, A. Tous, Gayà, T. Mayal
(Ferrer), Dalmau (R. Mayal), Piñeiro (Moya),
Jordi, Nieto, Danús
Dues victòries de l’Artà en els dos darrers partits
que li han servit per posar-se segons de la taula.
A Capdepera, partit clàssic de rivalitat comarcal
amb una primera part dominada per l’Artà amb
bastant bon futbol i control del joc, cosa que li va
fer arribar al descans amb un clar 0-2 a favor. A
la segona part va canviar totalment l’aspecte del
partit ja que, amb la diferència al marcador els
artanencs podien jugar amb tranquil.litat i va
passar tot el contrari ja que perderen el control del
joc, amb les idees gens clares, jugant amb un
home més per expulsió d’un local. Manco mal
que els gabellins no tengueren recursos suficients
per aprofitar la baixada del rival. El joc es va
tornar espès i fad, sense cap ni peus i malgrat que
l’Escolar va reduir diferències gràcies a un penal
bastant rigurós, per sort no va perillar la victòria
de l’Artà, ja que Amer va veure poc inquietada la
seva porteria. A Manacor contra el Barracar, el
partit se’ls va posar molt prest coll amunt, ja que
els locals feren el seu gol en els primers minuts,
arribant al descans amb aquest resultat. L’Artà va
sortir a la segona part amb una altra mentalitat, es
feren amb el control del partit i assetjaren la porta
manacorina donant com a fruit els dos gols que al
final suposaven el triomf. Per resumir, una part
per a cada equip, que va saber aprofitar més l’Artà
per aconseguir els tres punts.

III Regional
Artà 3 – Montuïri 1
Gols: Rafel (2), Capó

A: Vives, Canet, Capó (Gil), Grillo, Rafel,
Cursach, López (Ginard), Genovard, Llaneras
(Pascual), Riera, Palou (Jordi)

Son Oliva 3 – Artà 0
A: Vives, Canet, Grillo, Rafel, Xavi, Ginard
(Jordi), Cursach, López, Genovard, Cecilio, Palou
(Alfredo)
Victòria per a l’Artà amb certa comoditat contra
un rival escàs de futbol però fort i un poc marruller
i que al final no encaixaren amb massa esportivitat
la derrota originant-se una petita tangana amb
sempentes i insults, però va imperar més la cordura
de la majoria i la cosa no va passar a majors. El
desplaçament a Palma va significar una clara
derrota fomentada en els primers 10 minuts de
partit ja que els artanencs sortiren al terreny de joc
com a dormits i quan despertaren i començaren a
jugar ja tenien el marcador amb massa
desavantatge com per poder reduir la diferència.

Juvenils
Santa Ponça 2 – Artà 1
Gol: Juanlu
A: Cantó, Javi, Sureda, Gil, Torreblanca, Joan
Andreu, Reyes, Terrassa, Bernat, Juanma, Rocha
(Juanlu)

Artà 3 – Arenal 0
Gols: Reyes (2), Gil
A: Cantó, Javi (Rocha), Sureda, Gil, Torreblanca
(Cruz), Joan Andreu, Reyes, Terrassa, Bernat,
Juanma (Enrique), Juanlu (Gamaza)
Derrota un poc injusta pels mèrits dels dos equips
en el partit disputat a Santa Ponça en el qual hi va
haver una part per a cada equip. La primera més
favorable als locals en la que feren els seus dos
gols. Els deixebles de S. Massanet cediren massa
terreny als locals, que saberen aprofitar-lo i per
contra els artanencs es por dir que foren quasi
nuls en atac. Sols una ocasió molt clara de Bernat,
amb tota la porta per ell, va rematar per damunt el
travesser i poc més en els primers 45 minuts. A la
segona part va canviar la decoració amb l’entrada
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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
de Juanlu, va donar més profunditat i va fer prest
el seu gol i crearen bastantes ocasions per, al
manco, empatar però toparen amb un porter ple
d’encerts i els remats que no va aturar fugien prop
dels tres pals. Final amb triomf local, però repetesc,
el més just hagués estat un empat. Contra l’Arenal,
victòria sense cap complicació. Un Arenal escàs
de recursos i poc futbol usant la seva major
condició de corpulència física per aturar el rival
i poca cosa més. Aquesta victòria consolida l’Artà
en la tercera posició de la taula.

Cadets
Artà 7 – Alcúdia 1
Gols: Endika (2), Jordi (2), Nieto, Jose, Antoñito
A: Pere Miquel, Terrassa, Manolo, Obrador (Jose),
Massanet, Ruz (Toni Arnau), Borja (Antoñito),
Endika, Cobos, Jordi, Nieto

Es Pla 2 – Artà 6
Gols: Jordi (2), Nieto, Cobos, Endika, Borja
A: Pere Miquel, Terrassa, Manolo (Toni Arnau),
Massanet, Obrador (Bernad), Ruz, Borja, Endika,
Cobos (Jose), Jordi (Antoñito), Nieto
Segueixen intractables els cadets i jornada rera
jornada amplien l’avantatge als seus perseguidors
i haurà de passar un autèntic desastre per a que no
acabin primers del seu grup i retornar a la primera
categoria. En els dos partits, l’únic comentari que
es pot fer dels dos és la clara superioritat pels
colors vermells de l’Artà, el seu clar domini i la
facilitat golejadora de que fan gala. Per tant, els
auguris d’un final victoriós i en pla campió no
poden ser més fundats. Esperam i desitjam que
així sigui.

Infantils
Artà 3 – Felanitx 0
Gols: Felip (2), Cattaneo
A: Alba, Coll, Font, Duran, Carabante, Ismael,
Cattaneo, Nadal, Villar, Felip, Roser. Virgili,
Bajo, Genovart, Febrer
Segona victòria dels infantils que, com ja deia en
altres cròniques, des del començament havien
millorat notablement, refrendant-ho en aquest
partit, en el qual aconseguiren els tres punts amb
tot mereixement. Malgrat que l’empresa és difícil,

es troben a pocs punts d’escapar del llocs de
descens. Si segueixen així, hi ha temps i punts en
disputa per poder soritr del pou.

Alevins
Es Pla 2 – Artà 2
Gols: Abdon, Font
A: Reynés (Ignasi), Jeroni, Torreblanca, Coll,
Molina, Alzamora, Font (Pons), Cantallops
(Jordi), Riera (Faramelli), Flaquer, Abdon

Artà 6 – Porto Cristo 0
Gols: Abdon (2), Coll, Pons, Molina, Faramelli
A: Reynés, Jeroni, Dani, Torreblanca, Coll,
Molina, Prol, Alzamora, Cantallops, Flaquer,
Abdon. Jordi, Pons, Faramelli, Oca, Font
Partit de la jornada el disputat a Vilafranca entre
els dos primers classificats i a més empatats a
punts i que va deixar les coses com estaven ja que
va acabar amb empat al marcador. El partit es
jugava amb bastant igualtat però l’Artà va saber
aprofitar les seves ocasions i es va posar amb un
clar 0-2 a favor. Però els locals no es rendiren i en
els 10 minuts darrers de la primera part empataren
i inclús en el darrer minut estamparen una pilota
al travesser, per sort artanenca. Crec que l’empat
va deixar satisfets els dos contendents. Contra els
portenys, poques dificultats tengueren per a
aconseguir una nova i clara victòria i seguir
damunt la classificació una jornada més i que
esperam que mantenguin fins al final.

Benjamins F-7
Artà 6 – Badia C. M. 1
Gols: Carrió (3), Sergi (2), X. Darder
A: Jon, Garau, Carrió, A. Cursach, Sergi, Andrés,
Alzamora. Llull, Merenciano, X. Darder
Un triomf més pels benjamins que tampoc no
donen cap treva al rival, partit rera partit, seguint
en el camí de batre rècords, d’acabar la lliga sense
cedir cap punt. Els queda un partit difícil a
Manacor contra els blanquivermells. És l’únic
equip que els pot fer un poc d’ombra en aquesta
lliga. Veurem com es resol la confrontació i si són
capaços de mantenir l’imbatibilitat, la qual cosa
els donaria tots els números per ser primers del
seu grup.
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F U N E R À R I A   B A L E A R
S e r v e i   l e s   2 4  h o r e s

C/. Sta. Margalida, 80
Artà – Capdepera. Tels. 971 836 888, 971 549 858, 971 549111

Fax: 971 549 047

Ofereix els serveis de: Pompes Fúnebres, Incineració, Trasllats des de qualsevol Hospital de Mallorca,
Nacionals i Internacionals. Servei de floristeria a domicili, gravat de plaques, etc.
Sucursals a: Alcúdia, Pollença, Sa Pobla, Inca, Muro, Sta. Margalida, Ca’n Picafort, Son Serra de Marina,
Capdepera i Artà.

Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Autonumèric

Solució a l'endevineta publicada: la “camilla”
Guillemots

Es convent

Publicava el

9 + 1 - 4 =6
x ÷ +
2 - 1 x 7 =7
÷ + -
3 x 6 ÷ 2 =9

=6 =7 =9

Q L I L A J R Ç W L U R G W P Ç Ó
J G P O F T B J F Y Q O N D I E R
V U R L Q F Z L R G E J E K Q M R
J E G R D W D L A V P T G U J U A
E Ç R S Y J T K Z N Ç D R H R G M
L T H M S R Y U I N C P E Z B J U
Q J E F E D A A L K U G Y K D M L
R K D W G L O Ç Q F R O Ç R R U E
Y S U F B H L Z U L W L E M E H V
I I K R D W V R J E P T Z Ç V P O
E R L Q O Ç U H I S Ç H Q M D L Q
Ç G O T H E L C O R G Ç Z T I R B
O R J K Ç S J G Ç D T B Y R P B E
Q Y T A R O N J A S I Q L H Q I T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 T A R D A P I C A
2 O N I R I C A A I
3 N I C O T I N A R
4 D R A G O N S P E
5 R E A R T E S A
6 E E R E S T I M
7 C R E U S O D A
8 C O R N S O P E R
9 E V A A P I S E
10 L A C U I T A S

Fa 40 anys
Gener del 63
Homenaje al hijo ilustre de Artá,
D. Rafel Blanes Tolosa. El 20
del pasado mes de diciembre en
el suntuoso marco del Cristina
Palma Hotel, celebróse una
comida de homenaje a tan
relevante personalidad, con
motivo del feliz término de sus
gestiones, ofrecida por los
componentes de la Cia. de los
FF.CC de Mallorca.

Fa 25 anys
Gener del 78
Se ha creado en nuestra localidad
una asociación para la promo-
ción de la construcción de
viviendas sociales. Ello [...] es
ya una realidad y pronto darán
comienzo las obras que se
realizarán en la zona de Na
Caragol. Esta primera fase del
proyecto consta de 24 viviendas,
además de un sótano dedicado
para aparcamiento de vehículos
[...].

Fa 10 anys
Gener del 93
Tot l’any pendent que arribi Sant
Antoni i pocs dies abans va tenir
la desgràcia de ser empès per un
cotxe que li ocasionà ferides
que requeriren el seu interna-
ment a la UVI de Son Dureta.
[...]Parlam d’Antoni Estela, el
popular i estimat Antoni Blai.
Sembla que va caure malament,
perquè l’impacte diuen que
tampoc va ser tan fort.
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CRISTALERIA
ARTÀ

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

• Jardineria
• Construcció
• Eines
• Nàutica
• Bricolatge
• Productes piscines
• Pintures, etc.

C/ Santa Margalida, 51 baixos
07570 Artà – Illes Balears

Tel. 971 83 61 85
Fax: 971 56 20 67
E-mail: fcanboira@infoarta.com

Salut Avui
Càncer en la vellesa (II)
Amb la finalitat de comprendre de millor manera
la major incidència del càncer en la vellesa, és
necessari explicar que el fenomen de l’envelliment
ha preocupat permanentment l’home. Però,
actualment s’ha accentuat encara més el seu
interés davant les importants repercusions socials,
econòmiques i inclús polítiques que implica.
L’envelliment és un procés fisiològic en el qual la
característica més important és la disminució de
la capacitat funcional secundària al pas del temps.
Diverses observacions situen el seu començament
entre el 20 i els 30 anys d’edat. Per exemple,
encara que les primeres manifestacions clíniques
de la disminució de la visió d’aprop apareixen als
40 anys, la pèrdua del poder d’acomodació s’inicia
entre els 20 i els 30 anys. Idò, la major part del
procés d’envelliment té lloc durant els decenis
que precedeixen la vellesa, encara que aquesta
sigui en aquesta darrera etapa quan es manifesten
les seves conseqüències.
Encara no es coneixen totalment els procesos o
factors responsables de l’envelliment. S’ha descrit,
però, un conjunt de fets que es relacionen amb
aquest fenomen. Així s’han descrit factors
intrínsecs i factors extrínsecs o ambientals. Els
primers serien els responsables dels canvis
morfològics i funcionals, mentre que els segons
actuarien modulant el procés d’envelliment. A
partir d’algunes observacions experimentals sobre
aquest fenomen s’han elaborat diverses teories
que intenten explicar l’envelliment. Però cap
d’elles pot abarcar la totalitat d’aquest complex
procés. Entre totes, dues són les que tenen major
acceptació: la primera proposa que, per atzar,
s’acumulen gradualment, amb el pas del temps,
danys a les cèl.lules i es produeix un mal
funcionament en certs organs. La segona teoria
suggereix que la vellesa té un origen genètic. La
programació genètica regula tot el nostre
desenvolupament des de l’embriogènesi, passant

per la diferenciació
d’organs, el creixe-
ment i la maduració.
Així doncs, la vellesa
seria el resultat de
l’expresió de certs gens
i de la supresió d’altres.
Aquesta alteració de la
capacitat reguladora
dels gens duria als sers
vius a experimentar el
procés de l’envelli-
ment. Posteriorment, les modificacions que
experimenta la cèl.lula adquiririen una gran
importància en ser amplificades pels sistemes
que regulen el metabolisme i el funcionament de
l’organisme. Així, el fenomen de l’envelliment
ha de representar una mescla de canvis en la
cèl.lula i en la funció dels sistemes reguladors
propis de l’espècie sobre els quals influirien
diversos factors ambientals. Actualment s’està
investigant en els factors que activen i promoven
el deterior cel.lular que du a l’envelliment i de fet
s’han proposat alguns gens com els inductors
d’aquest fenomen.
La perllongació de la vida humana és un anhel
permanent en la nostra espècie ja que la lucidesa
intel.lectual en el ser humà s’aconsegueix sobre
els 60 anys i després l’aparició de malalties que
afecten el sistema nerviós (Alzheimer, Parkinson,
etc.) junt amb les malalties metabòliques i
orgàniques (diabetis, malalties cardiovasculars,
càncer, etc.) afecten la productivitat que en aquesta
edat es podria oferir. Com ja es va dir anteriorment,
l’increment de l’esperança de vida reforça l’interés
que la societat en general ha de tenir amb les
persones majors.

Dr. Eduardo Valencia
eduardovalencia@hotmail.com

col·laboració
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LLISTA DE NOCES - ELECTRODOMÈSTICS - JUGUETERIA - OBJECTES REGAL

C/ RECTA, 2 TEL. 971 836 293 - ARTÀ

col·laboració
Artà ara fa 77
anys
Extracte de la 2ª quinzena
de gener de 1926 del
periòdic local Llevant
(Recopilat per G. Bisquerra)

Dia 20 de gener de 1926.-
Diada de St. Antoni era el
títol de l’article principal de la
portada, en el qual el cronista –
firmat per Fèlix- amb bastant de
poesia i filosofia anava passant
revista a les calmes del gener,
gelades i flors d’ametler inclo-
ses, encara que augurava temps
pitjor sobretot a l’arribada del
febrer. I també ressaltava la
passada festa de Sant Antoni,
anunciada dies abans pels carrers
del poble pels minyons, els quals
cantaven i feien soroll amb
corns, picarols i esquelles. Els
foguerons del dissabte il·lumina-
ven els carrers i la coalcada
posava la guinda, seguida del
gran ofici solemne a la parròquia
acabant amb els argumentaires
de la festa.
Nous horaris de trens
Artà està d’enhorabona, ja que
la Cia. dels Ferrocarrils ha
decidit afegir un tren d’anada i
un de tornada entre Artà i Ciutat,
cosa que facilitarà encara més
els desplaçaments dels arta-
nencs. Així, per tant, a partir del
18 de gener a més dels que ja hi
havia en sortiran un altre a les
6,10 del matí i un altre a les 2,20
del capvespre.
De Ca Nostra, informava del
següent: Meteorologia: Temps
d’aigüeta prima però una vegada
haver secat els pagesos han pogut
entrecavar els sembrats, també
ha fet algunes gelades però ja
amb bon temps. Casament: Van
contreure matrimoni en Joan
Fuster, Guixó, amb na Gamun-

dina del Coll de n’Abrines.
Caixa Rural: Per demà a les vuit
està convocada una junta general
d’aquesta entitat en sessió
ordinària per donar compte del
balanç i moviment de comptes
de l’any passat. Naixença:
L’esposa del nostre amic i
col·laborador del Llevant D.
Josep Sureda Blanes, doctor en
ciències, ha donat a llum
feliçment una nineta, la qual han
batejat amb el nom de Núria.
Vicaria a sa Colònia: Sabem
que s’estan cercant diners per
destinar a la compra de la casa
per al futur vicari de sa Colònia
de St. Pere, es diu que el resultat
és afalagador. Guardó: També
sabem que ha estat concedida la
creu de San Hermenegildo al
Tinent Coronel d’Estat Major
D. Valentí Mas-sanet Beltrán,
fill d’Artà. Enhorabona.
Artà, dia 30 de gener de
1926.-
Campanya contra l’analfabe-
tisme.-
Així resava el títol de la portada
de la darrera desena de gener, on
el cronista –en aquest cas el
director del Llevant, D. Andreu
Ferrer- informava que les juntes
locals de 1ª ensenyança havien
rebut una circular del Gover-
nador, en la qual s’insistia ferm
fent una creuada per tal d’eradi-
car el molt analfabetisme que
existia en els nostres fills
artanencs, i convocava l’ajunta-
ment i els pares perquè posassin

tot l’esment que els al·lots
assistissin a les classes del poble.

Primer concurs escolar
per 1926. Convocatòria.
A tots els nins i nines del nostre
poble: les comissions encarre-
gades han distribuït el concurs
en els següents premis: Premis
Antònia Sancho, Segundo Díaz
i Ajuntament.
Hi haurà molts premis en
metàl·lic per als guanyadors,
donats per les mencionades
fundacions i un diploma per a
tots els concursants. Els premis
seran donats en llibretes de la
Caixa Rural d’Artà i es repartiran
a les pròximes festes de Sant
Salvador.

De Son Servera el seu
corresponsal informa:
Han mort l’amo en Joan de sa
Cabana i l’amo en Jeroni Colau.
Casament: Joan Andreu Vall-
caneras –subscriptor del Lle-
vant- amb Margalida Brunet,
Butilla. També en Pere Nebot,
Paulo, amb na Maria Massanet
de Can Duvai.

Espectacles
Al Teatre Principal es farà una
funció dramàtica a càrrec de la
companyia Fortesa de Palma.
També està programada una
vetlada musical que organitza la
societat “Círculo artanense”.
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col·laboració

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

Registre
Defuncions: Isabel Casellas
Cursach, de 73 anys, viuda.
Naixements: Jordi Cabrer
Lliteras, fill de Pau i de Catalina.
Catalina Sansó Sureda, Custu-
rera, de Jaume i Maria Sureda.
Nuria Sureda i Carrión, filla de
D. Josep Sureda. Catalina Picó
Picó, filla d’en Francesc Rotxet.
Bartomeu Ribot Alzamora, fill
d’Antoni i Catalina. Joan
Lliteras Amorós, fill de Joan i
Tonina Maria. Antoni Estela
Bisbal, fill de Miquel Estela i
Francisca Blaia. Maria Servera
Femenias, filla de Joan Leu i
Aina Maria Rossa. Maria Torres
Bonnin, filla de Joan Roca i
Catalina Marina. Teresa Bonnin
Fuster, filla de Jaume Marín i
Rosa Mosca. Francisca Feme-
nias Pastor, filla de Pep i
Margalida. Matrimonis: Joan
Fuster Fuster, Guixó, amb
Catalina Bauçà Amorós, Ga-
mundina. Josep Genovard
Nicolau, Sineu, amb Maria
Ginard Llabrés, Paies (de sa
Comare).

Racó del poeta
PI DES VERGER

El vent assota amb crueltat les
branques
del solitari pi que, entre penyals,
amb plany antic, gemecs que són
punyals,
ressec de set, es mor. Rere les
tanques,
conreus enllà, vençut sobre les
blanques
timbes de pedra amb llagrimers de
calç,
un arbre implora, humil i descalç,
dos dits d’amor i un glop d’aigües
estanques.
Si ell es mor, també ho farem
nosaltres
de justa pena per no haver sabut
salvar quan cal tot Arbre de la
Vida.
No pensis mai que d’arbres n’hi
haurà d’altres:
aquesta terra és terra malferida
i el pi assotat n’és testimoni mut.

TANKA EN EL CAMÍ

Mai no t’aturis
a mirar cap enrere
car el paisatge
que hi veus mai no seria
aquell que espera veure’t.

L’ALTRA BETLEM

Entre rengleres
de xiprers calla un únic
toc de campana.
Zum-zum d’abelles.
Cigales denses.

Aquesta llum tranquil·la
ha de guanyar la guerra.

Miquel Mestre i Genovard (Del seu “Llibre
d’Aubarca”).

Bar Restaurant  CALA ROTJA
C/. Via de las Calas, s/n.
Urbanització Costa de Canyamel
Telèfon 971 841 513

Especialitat en marisc i peix del litoral
Celebram: Menjars d’empreses.
Batejos, Comunions, Bodes, etc.

Horari: Obert tots els dies a partir de les 18
hores, manco els dimarts.
Dissabtes i festius obert a partir de les 12 hores.
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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.forodirectivos.com
Dintre d’Internet es poden trobar pàgines molt útils i
aquest és el cas. Des d’aquí podrà tenir accés a
informació molt interessant i útil que tot directiu
hauria de conèixer. Des de com delegar passant per
responsabilitats socials corporatives o informes
complets sobre situacions borsàries o financeres de
diferents sectors. Tant si vostè és directiu com si no ho
és deurà passar-se per aquesta pàgina o recomanar-la
a aquells que tenen tota aquesta responsabilitat en
l’empresa on treballi.
www.injef.com
Les sigles d’aquest lloc web volen dir Informació,
Jurídica, Econòmica i Fiscal. Dit això gairebé sobren
les paraules, podrà accedir a informes, notícies o
articles relacionats amb aquest ventall de serveis. A
més de la informació continguda en la web en forma de
revista hi ha fòrums de discussió, un butlletí setmanal,
un directori d’empreses relacionades i naturalment un
cercador que funciona d’allò més bé.
www.vendedoresplus.com
Es tracta d’una web pensada per als venedors. La
informació es pot trobar per sectors. És a dir, el
venedor trobarà notícies sectorials, documents sobre
el seu sector, informes comercials, documentació
especialitzada, casos reals, informes estadístics,

entrevistes, bibliografia, orientació legal, etc. També
existeix un apartat de fòrums, tauler d’anuncis, xat,
consells i fins i tot d’anècdotes i curiositats (entre
altres moltes seccions). Es tracta d’un lloc on els
venedors poden aconseguir valuosa informació i
millorar el seu treball sempre que aprofitin tota la
informació aquí disposada.
http://virusattack.virusattack.com.ar/home/
El problema dels virus pertoca tant a empreses com
usuaris. Si desitja estar a l’última, informat sobre les
noves variants o desitja realitzar algun tipus de consulta
sobre alguna cosa estranya que ve succeint al seu
ordinador, pot dirigir-se a aquesta adreça. S’hi ofereix
assessoria gratuïta sobre virus i a més s’informa
regularment de vulnerabilitats del programari o com
solucionar determinat problema. Un lloc molt
interessant que hauria de mantenir entre els seus
favorits i des d’on també podrà descarregar pegats per
a alguns dels productes que normalment utilitza en el
seu ordinador.
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entreteniment

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

Sopa de lletres

Autonumèric

ENDEVINALLA
de Pere Xim

R
ea

li
tz

an
t 

le
s 

co
rr

es
po

-
ne

nt
s 

op
er

ac
io

ns
 a

ri
tm

è-
ti

qu
es

 h
an

 d
e 

so
rt

ir
 e

ls
n

ú
m

er
o

s 
d

e 
la

 
d

re
ta

 
i

d'
ab

ai
x.

Guillemots

 +  -  =6
x ÷ +
 - 2 x  =7
÷ + -
 x  ÷  =9

=6 =7 =9

El servici que mos presta
no el podem descuidar,
de tan bona que és aquesta
vora ella fa bon estar.

Es sol emplear el vespre
si un no es vol constipar,
tant hi val per fer la sesta
com sa vetlada passar.

Q L I L A J R Ç W L U R G W P Ç Ó
J G P O F T B J F Y Q O N D I E R
V U R L Q F Z L R G E J E K Q M R
J E G R D W D L A V P T G U J U A
E Ç R S Y J T K Z N Ç D R H R G M
L T H M S R Y U I N C P E Z B J U
Q J E F E D A A L K U G Y K D M L
R K D W G L O Ç Q F R O Ç R R U E
Y S U F B H L Z U L W L E M E H V
I I K R D W V R J E P T Z Ç V P O
E R L Q O Ç U H I S Ç H Q M D L Q
Ç G O T H E L C O R G Ç Z T I R B
O R J K Ç S J G Ç D T B Y R P B E
Q Y T A R O N J A S I Q L H Q I T

Cercau els següents colors: vermell – blau –
verd – groc – blanc – gris – negre – marró –
lila – taronja.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORITZONTALS: 1. Al·lot que ha començat a
caminar o xerrar quan els altres ja ho fan. Hi
rentam la roba i no és la rentadora. 2. Relativa als
somnis. So de quan et fas mal. 3. Una de les
drogues legals. Consonant. 4. Animals que mengen
mosques. So de lletra. 5. Nota musical. Que ho fa
amb les mans. 6. Vocal. Terminació verbal. Estic
enamorat. 7. Se solien posar a les sortides del
poble per protegir. Poesia. 8. En temps primer
se’n sentien molts per Sant Antoni. Trec l’apèndix
a un pacient. 9. Mare de les mares. Un vegetal
comestible. Conec. Una altra nota musical. Treta
del foc, a punt per menjar. Consonant.

VERTICALS: 1. Quan s’acosta l’estiu ho fan a
les ovelles i així no pateixen calor. Surt al carrer
i mira cap amunt. 2. Viatjaré. N’hi ha unes que es
diuen d’Artà i, per bé o per mal, no són a Artà
(sing.). Ben carregada de doblers. So de consonant.
4. Posaren narcòtics. Consonant. Nom basc que
sona a ciclisme. Feis servir. 6. Flocs. Arbre que fa
bona ombra a l’estiu. 7. N’hi ha que no els
agraden als cocarrois. Escoltat. 8. Vocal. Vocal.
Atura’t al cap de cantó. Vocal. 9. Pensa tu!.
Digerides. 10. Una caixa buida, de què és plena?.
Material ben mallorquí per a la construcció.

(Solucions plana 40)
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També feim plastificacions i enquadernacions.

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

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS
DEL TEATRE D’ARTÀ

Divendres 24 de gener, a les 21.30 h. MÚSICA.
CONCERT DE TONI BRUNET I TOMEU
MATAMALAS.
El conegut Tomeu Matamalas, juntament amb
Toni Brunet presenten el seus darrers treballs en
un recital que reuneix la seva experiència com a
cantautors amb una gran feina d’arranjaments
musicals amb elements agafats del rock, el pop i
el jazz.
Els músics aniran acompanyats dels membres del
grup Sonor: Jaume Ginard a la bateria, Toni Fons
al baix i Robin Alba als teclats.
Entrada: 9 euros.
Reduïda (joves menors de 21 anys, estudiants,
UIB): 6 euros
Entrades a la venda a partir de dimecres 22 de
gener.
Durada: 1h 20 min.

***
Dissabte, 1 de febrer a les 19 h. TEATRE

INFANTIL
Teatre de la Sargantana:
HISTÒRIES DE LA BOTIGA
ENCANTADA

Un mag, enfadat perquè li tornaren malament el
canvi, va encantar la botiga de Don Tomeu, i de
llavors ençà, ell i els seus dos empleats, na
Robertina i en Florentino han d’anar on el vent els
porti, i han de contar històries fins que la
Tramuntana torni a bufar i se’ls emporti a un altre
indret.
Preu: 5 euros
Preu familiar: 4 entrades 12 euros
Entrades a la venda a partir del 29 de gener
Durada: 1 h.

***
Dimarts, 11 de febrer, a les 21 h. TEATRE.
Pepe Rubianes presenta:
RUBIANES SOLAMENTE.

Pepe Rubianes arriba per primera vegada a Artà
amb l’espectacle que fa la seva setena temporada
a Barcelona. Sempre divertit, sempre polèmic,
Rubianes fa dels seus monòlegs un interminable
recital d’humor i rialles.
Espectacle en castellà.
Entrada: 15 euros.
Reduïda (joves menors de 21 anys, estudiants,
UIB): 12 euros
Entrades a la venda a partir de dimecres 5 de
febrer.
Durada: 1h 30 min.

***
Divendres 14 de febrer, a les 21.30 h. MÚSICA.
Concert de CONTRA.2COM

Presentació dels treballs del grup recollits als
discos: LAGARTO, LAGARTO (2000) i
L’ÀGUILA DAMUNT LA ROCA (2002).

Contrapunt 2com expliquen: “Aquesta és la
nostra missió. Fer circular el cervell per
transformar uns moments desagradables en sons
agradables. Aquest CD potser sigui una manera
de passar el temps com qualsevol altra. O potser
no. La música ens dóna el plaer d’oferir sense
límits, sempre amb l’esperança de trobar la darrera
murada. És un joc”.

La garantia: Antoni Terrades (teclats), Rafel
Aguiló (bateria), Brando (fretless baix), Juan
Carlos Murgui (percussió), Antoni Miranda
(guitarra elèctrica), Víctor Capblanquet
(contrabaix).
Entrada: 9 euros.
Reduïda (joves menors de 21 anys, estudiants): 5
euros
Entrades a la venda a partir de dimecres 5 de
febrer.
Durada: 1h  20 min.

oferta cultural
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oferta cultural
CINEMA

Diumenge 26 de gener:
ATENCIÓ: A les 16 i 19.30 h
EL SENYOR DELS
ANELLS, LES DUES
TORRES

Diumenge, 2 de febrer:
A les 17 i 19.30 h.
MI GRAN BODA
GRIEGA

Diumenge, 9 de febrer:
A les 17 i 19.30 h.
HARRY POTTER I LA
CAMBRA SECRETA

CINEMA CLUB:

Cicle de pel·lícules immortals al Teatre d’Artà
El Teatre d’Artà, amb la col·laboració de la revista
Bellpuig encetarà un cicle on es podran visionar
algunes de les pel·lícules immortals que han fet
història. Les sessions seran obertes al públic en
general amb un import de 4 euros.

Els subscriptors de la revista Bellpuig tendran
un descompte del 50 %de l’entrada.
La programació de les properes sessions és la
següent:

Dimarts, 4 de febrer a les 21 h.,
es projectarà El gran dictador
de Charles Chaplin (1940), dura
sàtira que parodiava al dictador
Hitler. Duració: 124’.

Dimarts, 25 de febrer, es
projectarà Bienvenido Mr.
Marshall del Luis G. Berlanga
(1952), pel·lícula que va marcar
l’inici del cinema modern a
Espanya i on el director va
aconseguir fer una crítica al
règim dictatorial present a
Espanya. Duració: 95’.

Dimarts, 25 de febrer, es
projectarà Gilda de Charles
Vidor (1946), mítica pel·lícula
on Rita Hayworth realitza el
famós ball on es lleva el guant
de forma sensual . Duració: 110’.

Dijous, 30 de gener, a les
21 h.
OCTAVIA

Dijous, 6 de febrer, a les
21 h.
CRAVAN vs.
CRAVAN
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TORNAREM EL DIA 14/II

cloenda

Racó
La fotografia que avui presentam
als nostres lectors data del 7
d’agost de l’any 1951, per tant,
i si no ens equivocam, fa 52
anys, i si arribam a l’agost, 53.
El que és cert i segur és que va
ser presa pel fotògraf López
Acosta del carrer del Born, núm.
84-2n de Ciutat. Aquesta
informació sí que és verídica, ja
que al darrere de la fotografia hi
ha un segell de la casa fotogràfica
i també la data amb tinta
vermella.
Segons la persona que ens l’ha
cedida per a la seva publicació,
la varen fer a l’escalonada del
nostre Santuari de Sant Salvador
un dia de les festes patronals.
Els aleshores jovenets i
jovenetes, els anomenam com
sempre d’esquerra a dreta.
En primer lloc hi trobam na
Margalida Pambòlia, segueix la
seva germana Francisca. Llavors
en Toni Bosch, ja difunt, després
na Bel Fulla, avui viuda d’en
Toni, la qual ens ha cedit la

fotografia. Segueix en Joan Fulla, també difunt, n’Antònia
Pambòlia, na Maria Seva, la qual viu a Ciutat, i davant de totes
n’Antònia Lloveta i na Maria Pambòlia. Eren tots i totes molt més
joves com ho demostren les seves belles fesomies, sobretot les de
les al·lotes.
Com podeu observar, més que una pandilla d’amics i amigues era
una composició de dues famílies: la dels Pambolis i la dels Fulles.
Segur que tots els nostres lectors no tendran cap mena de dificultat
per conèixer-los a tots.

PD
Hem de fer unes puntualitzacions respecte del comentari de la fotografia de la contraportada del darrer
número, ens referim a la presa davant ca l’amo en Jaume Gil.
Resulta que en Jordi Cabrer era captaire i no jutge de pau, càrrec que ja havia deixat feia uns anys.
Pel que fa a en Tomeu “Viscai”, havia de dir “Biscai” i aquest sí que era el jutge de pau, i no en Jordi.
De tot aquest desgavell, en demanam les pertinents disculpes.

De tots és sabut que la festa de Sant
Antoni és la més celebrada dins el
nostre poble, però les coses no sempre
han estat així. No fa falta retornar
massa anys enrera per recordar altres
temps on només els més fidels a la
festa eren els que la celebraven. De
fet, gràcies a aquestes persones i al fet
que ells foren qui varen mantenir viva
la flama, avui en dia podem parlar
d’una festa de Sant Antoni totalment
consolidada. La fotografia que us
exposam només té 10 anys, però ja
ens basta per adonar-mos de com han
canviat les coses. La instantània
mostra el ball a ca l’obrer i es pot
veure com els dimonis podien ballar
ben amples ja que el número de gent
que els acompanyava era bastant més
reduït.
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