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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.
* FUNERARIA BALEAR: (tels.: 971836888,
971549858, 97154911) (Fax: 971549047) Santa
Margalida, 80

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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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

Revista quinzenal
Num. 682, 14 març 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

Redacció:
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:

A. Ignasi Alomar, Guillem
Amoros, Joan Caldentey, Joan
Escanellas,  Joan Martí,   Eduardo
Valencia, Pere Vicens

Repartidor:
Jaume Terrassa

Tel.: 971 836 549
Mòbil: 639 028 234

Administració i publicitat:
 Guillem Bisquerra.
Tel.  971 836 288.

   Bellpuig no es responsabilitza del contengut
dels articles que van firmats. No garenteix la
publicació d'originals no demanats ni es
compromet a donar-ne explicacions.
   Bellpuig surt dos pics cada mes llevat dels
extres de Sant Salvador i de Nadal.

Ja hi ha moguda electoral

Els nostres polítics, tant a nivell d’eleccions autonòmiques com municipals,
comencen a moure els fils de l’entramat que posen a l’abast de l’electorat,
per veure de fer-se el plat fort per a les properes eleccions del 25 de maig.
Tot és bo i necessari i tot convé, encara que les autonòmiques ens semblen
com a més enfora dels nostres ideals per al poble, però també tenen un
marcat sentit amb l’elecció dels governants autonòmics que regulen la
política balear.
Però el que de fet ens mou i ens afecta directament són les eleccions
municipals, a nivell de poble, i realment es comencen a sentir noms i
llinatges, de les persones que volen formar i encapçalar les llistes dels
diferents partits a nivell local. De fet, el passat dissabte es va celebrar el II
Congrés del Partit Independent (IA) a la sala d’actes del Teatre, la qual es
va omplir entre els membres del partit, convidats i públic en general, i va
ser proclamada la presidenta i candidata a la batlia pel Partit d’Independents
(vegeu la crònica a planes interiors).
També es rumoreja que alguns dels altres partits també es mouen, havent
publicat els diaris (i avui també Bellpuig), la candidatura d’EU-Verds,
encapçalada pel mateix candidat actual, Julen Adrián. Del partit d’UM és
rumor no confirmat oficialment el candidat a batle, persona totalment
desconeguda dins el món de la política, acompanyat d’algunes persones
també noves i que ocupen llocs privilegiats. També sembla  que el cap de
llista del PSOE repeteix i que, en el segon, tercer i quart llocs, els candidats
també són desconeguts políticament parlant. D’altres partits, com per
exemple el Partit Popular,  no en sabem ni noves, com tampoc del que es
va presentar fa quatre anys, anomenat Partit Progressista Artanenc. És de
suposar que dins pocs dies ja se sabran els components oficials de totes les
llistes dels partits que es presentaran.
Ara veurem on “s’ajaurà en Gelat”, com deim en bon mallorquí. La gent en
general, pensam que està ben despistada perquè en primer lloc no coneix
políticament els nous fitxatges que diferents partits han aplegat. També
molta gent està una mica cansada i desenganada dels qui fins ara ens han
comandat, ni es fien gaire dels que durant els darrers anys han duit el pes
de l’oposició. Així que creim que serà una incògnita el desenvolupament
de les pròximes eleccions municipals al nostre poble. Creim, i l’ideal seria
que anàssim errats, que l’abstenció potser sigui la tònica, o almanco una
part bastant nombrosa.
Per tant, el que aconsellaríem a l’electorat és que voti, i si no està segur a
qui, almanco que ho faci en blanc, mai que s’abstengui, ja que l’abstenció
no afavoreix ningú.
“Bellpuig” com a revista no pren part per cap partit o grup electoralista,
simplement el que pretén és informar. Esperam que en pròximes edicions
puguem presentar amb caràcter definitiu totes les llistes completes i que
siguin del gust del respectiu electorat.
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Darrers dies: bulla i farina
Un any més els Darrers Dies han arribat al nostre
poble per omplir-lo de cançons i disfressats. El
plat fort d’aquestes festes solen les rues que se
celebren lloc el Dijous Llarder i el Darrer Dia,
però això no lleva que durant aquest període
tenguin cabuda altres actes que, tot i tenir menys
ressó, són igualment interessants. S’han de
destacar especialment les ximbombades que se
celebren arreu i que, tot i que de cada vegada són
menys freqüents, també s’ha de dir que de cada
vegada són més multitudinàries. Però com deiem,
el bessó de la festa el conformen les rues que
anualment omplen els carrers més cèntrics del
poble. Enguany potser el que s’han de destacar
han estat els canvis obligats a causa de la pluja.
Tradicionalment el Dijous Llarder acull dues
rues, la infantil i la dels grans. Enguany, però, la
rueta de les escoles es va haver de posposar degut
a causes meteorològiques. Per sort, el dimarts
següent es va poder dur a terme sense cap tipus de
problema per la qual cosa els infants pogueren
lluir les disfresses que ja feia bastants de dies que
estaven preparant. És difícil dir quina de les
escoles duia la disfressa més lluïda (tampoc no
n’és la nostra intenció), el que sí podem afirmar
és que la rueta d’enguany ha estat una de les que
ha destacat més tant per l’originalitat de les
propostes com per la dificultat de confecció de
cada una de les disfresses. La temàtica escollida
pels alumnes del col·legi Na Caragol fou l’univers.
El nombrós públic que va assistir a veure la rueta
(pares, mares i familiars sobretot) pogueren gaudir
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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)

d’unes disfresses ben lluentes i originals. Els nins
i nines de Sant Bonaventura enguany decidiren
recrear els oficis. Entre els disfressats poguérem
veure bombers, pescadors, metges, ... . S’ha de dir
que no hi faltaren frases reivindatives que
reclamaven el NO a la guerra. Finalment, els
alumnes de Sant Salvador ens recordaren que
amb imaginació es poden fer disfresses ben
econòmiques i vistoses simplement reciclant
objectes que diàriament llançam al fems.
La rua que sí es va celebrar com estava previst fou
la del vespre del Dijous Llarder. Com ja hem dit,
durant el dia va ploure, i creim que aquest motiu
va fer que molta de la gent que confiava sortir
disfressada s’ho repensàs. Els darrers anys, aquesta
rua havia notat un destacable augment de
participants, però enguany ha succeit tot el
contrari. Una altra de les causes que creim que va
fer minvar l’afluència de disfressats fou que pel
poble va córrer el rumor que s’havia suspés la rua.
De fet, més d’un ni tan sols va sortir de casa seva

pasat festes
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convençut que no hi hauria
festa. En definitiva, molts pocs
disfressats i poca gent. Esperam
i creim que tot això ha estat un
fet excepcional degut a les
pluges i que no té un perquè
significar que la gent no té ganes
de festa.
Sens dubte, el plat fort i més
esperat dels darrers dies és la
rua del dimarts. Enguany la
impressió és que s’havia sentit
poc renou. De fet, la rua de
l’any passat va ser molt minsa,
però culpàrem d’aquest fet a
les obres que hi havia als carrers
de Ciutat i Antoni Blanes. Com
els nostres lectors saben,
enguany aquest problema ja
estava solventat i la rua
recuperava el seu itinerari
habitual.  Tot això feia que la
rua del 2003 fos un misteri ja
que no se sabia ben bé com
aniria. La veritat és que tampoc
serà una de les rues que més es
recordarà ja que el número de
disfressats no fou massa elevat.

Tot i això férem sumes i una estimació aproximativa del número
de disfresses ens senyala que hi havia unes 400 persones entre
comparses i individuals. No ens enganem. JA han quedat molt
enrera aquells anys en que es podien veure mig poble disfressat i
participant a la rua. Per altra banda és normal que aquell impuls no
es pugui mantenir molts d’anys seguits. Els que surten cada any
saben que preparar una disfressa demana temps, doblers i sacrifici,

pasat festes
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MOTOS-BICICLETES

COMERCIAL SANSALONI

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

 147

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

per això s’ha d’estar molt
motivat per sortir any rera any.
Les xifres ens indiquen que la
rua ha minvat, és cert, però
també ens donen a entendre que
està totalment consolidada i que
encara hi haurà disfressats per
molts d’anys. Enguany, sense
anar més enfora, hem contat un
total de 16 comparses, algunes
d’elles de més de 40 integrants.
El que sí s’ha de dir és que amb
la remodelació dels carrers de
Ciutat i Antoni Blanes s’ha
perdut totalment aquella visto-
sitat que ens oferia «la carre-
tera», però ja se sap que no es
pot tenir tot.

pasat festes

Una de les comparses més nombroses i antigues de la rua del
dimarts.
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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

El batle d’Artà, Montserrat
Santandreu, com a president de la
Fundació Teatre Municipal
d’Artà, i Llorenç Huguet, rector
de la Universitat de les Illes
Balears, signaren la setmana
passada un acord de col·laboració
entre ambdues institucions amb
la finalitat de treballar a favor de
la promoció, formació i difusió
de les arts escèniques. L’acte de
signatura, que es va desenvolupar
a la Universitat, també va comptar
amb la presència d’Antoni
Gomila, gerent del Teatre, i
Patrícia Trapero, directora del
Servei d’Activitats Culturals de
la UIB.

 Els objectius fonamentals
d’aquest conveni són la promo-
ció, informació i difusió de les
arts escèniques en general. Per
tal motiu s’establiran línies
d’actuació i programació anual
basades en els punts següents:

1. Fomentar i afavorir la
cooperació entre ambdues
institucions pel que fa a les arts
escèniques en general, especial-
ment en l’àmbit de la docència,
la programació i l’assesso-
rament pedagògic d’aquestes
matèries.
2. Desenvolupar una programa-
ció d’activitats conjunta que
serà gestionada pel Vicerectorat

Teatre d’Artà i UIB signen un acord marc de col·laboració
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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.

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

d’Extensió Universitària i Activitats Culturals i
que tindrà la col·laboració i l’assessorament dels
departaments universitaris implicats en la docència
i recerca en arts escèniques.
3. Establir l’organització de programes d’actuació
per a la utilització conjunta d’instal·lacions.
4. Establir que la Universitat de les Illes Balears
i la Fundació Teatre Municipal d’Artà poden
incloure la informació cultural corresponent a
cada una de les institucions a la pàgina web de
l’altra.
5. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències
sobre tots els temes que puguin beneficiar ambdues
institucions.
6. Treballar conjuntament en tots aquells altres
aspectes que es considerin d’interès per a ambdues
institucions.

En aquest sentit, la Fundació Teatre Municipal
d’Artà i la UIB ja han organtizat diferents cursos
de veu per actors i un curs de lectura de textos
teatrals. A més a més, per als cursos que es troben
en preparació,  els estudiants de la UIB gaudiran
d’importants descomptes i n’obtindran crèdits de
lliure configuració.

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!
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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

L’any 1921 es va entregar a viure a ca’l vicari
general de Mallorca, mossèn Antoni Maria
Alcover, un jove de 17 anys que venia de Ciutadella
de Menorca. S’havien conegut allà a una reunió
per mostrar com s’havia de fer per arreplegar
paraules per al gran Diccionari de la Llengua
Catalana que el capellà
volia fer. En aquella
reunió, aquell jove, ales-
hores un infant de només
13 anys i de nom Fran-
cesc de Borja Moll i
Casasnovas, ja es va
convertir en el corres-
ponsal principal a la seva
illa dels col·laboradors
del Diccionari.
Francesc de B. Moll al
cap de molts anys, amb
el seu humor,  va recordar
que mentre els nins de la
seva edat aprenien a tirar
la baldufa ell aprenia llatí
i jugava amb diccionaris
a la biblioteca de son pare
i a la del seminari de
Ciutadella, obert per a
ell tot lo dia a l’estiu.
D’aquella primera amb
reunió amb Alcover l’any
1917 i de la incorporació
el 1921 a la tasca del
Diccionari en va depen-
dre tota la seva vida. Se’n
va anar a viure a Palma.
En el seminari havia
seguit els seus únics
estudis oficials, de batxille-rat. La resta de la seva
formació va ser autodidacta: va aprendre tot sol
amb els llibres de la gran biblioteca de lingüística
d’Alcover i amb alguns cursets, això sí, dels
millors especialistes del món que havien vengut a
Mallorca per orientar mossèn Alcover en el

Diccionari. Així va tenir a mà uns coneixements
de llengua que encara no s’ensenyaven a cap de
les universitats on hauria pogut anar. I també va
aprendre alemany, italià i francès. Tenia l’exemple
de son pare que havia estat una persona culta
sense haver tengut estudis i de qui havia rebut

l’aptitud per la música i
pel dibuix, que li perme-
té fer els dibuixos de les
Rondaies mallorquines.
El jove Moll a la fi va
arribar a ser la mà dreta
de mossèn Alcover:
quan havien arribat als
6.000.000 de fitxes de
paraules i havien de
començar a treure el
Diccionari, el capellà
havia quedat tot sol,
perquè no s’havia entès
amb qui més necessitava
per publicar-lo, és a dir,
el món cultural, polític i
econòmic que més afa-
voria la llengua catalana,
a Barcelona i Mallorca.
I a damunt, Alcover
després va quedar retut
per dos atacs de feridura.
Moll va començar millo-
rant l’estil de la part del
diccionari que escrivia
Alcover i va acabar
escrivint-lo tot ell tot sol.
Gràcies a ell quan va
aparèixer el primer fas-
cicle, el seu alt nivell

científic va ser una sorpresa per a tothom, perquè
l’estil d’Alcover, immi-llorable per a les Rondaies,
no hauria estat el millor per a una obra com
aquella.
Llavors, el 1932, va morir Alcover i Moll obtingué
la propietat del Diccionari, de la impremta i de la

Any Francesc de Borja Moll
col·laboració
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biblioteca. En temps de la guerra del 1936 i uns quants anys més,
no va poder aparèixer cap nou fasci-cle, per manca de paper i
d’electricitat i perquè amb la guerra i la prohibició del català era
molt difícil trobar els subscritors que ja hi havia i fer-ne de nous.
Però Moll no s’aturà de redactar-lo i va poder viure gràcies a la
impremta i al seu coneixement d’idiomes: en va publicar uns
manuals de molt d’èxit, les Rondaies mallorquines d’Alcover,
tornà treure la revista del Diccionari d’Alcover i començà un
parell de col·leccions de llibres en català, aquests sense gaire
benefici.
El primer llibre de la col·lecció Les Illes d’Or, l’any 1937, va ser
una gramàtica de la llengua catalana.
Acabada la guerra, va venir la prohibició de publicar res en català,
ni el catecisme de la doctrina cristiana, i Moll seguí publicant la
gramàtica i les Rondaies d’amagat. Insistint contínuament contra
la censura, que hi havia de donar permís, a poc a poc començà a
tornar publicar obres en català. La publicació del Diccionari, es
va reprendre el 1949 amb una campanya de propaganda que va fer
gratuïtament una empresa de publicitat de Barcelona.
Quan es va restaurar a Palma l’Estudi General Lul·lià, Moll hi
començà a fer classes de català, que abans es feien mig d’amagat.
S’havien trobat subvencions econòmiques, no oficials, per al
Diccionari i el 1962, l’any del centenari del naixement de mossèn
Alcover, va acabar la gran obra, amb prop de 10.000 pàgines.
Alcover li havia canviat el nom pel de Diccionari Catal, Valencià,
Balear perquè l’ajudassin més fora de Catalunya, però a Moll li
agradava que li diguessin l’Alcover-Moll.
Una altra obra que va unir Alcover i Moll varen ser les Rondaies
Mallorquines d’Antoni M. Alcover, els llibres més populars a
Mallorca durant tot el segle XX i que varen mantenir la lectura en
català en temps de prohibicions. Moll les va seguir publicant i
amb la seva emissió per ràdio, en què ell mateix feia de narrador,
va fer que el català tornàs a la ràdio, també en temps de prohibició.
Aquí no s’acabà, però, l’aportació de Francesc de B. Moll al país.
El mateix 1962 va promoure el naixement de l’Obra Cultural
Balear, que va aplegar públicament tots els esforços per la nostra
llengua i cultura i els donà una nova empenta en temps de Franco,
començant per les celebracions litúrgiques, de manera que,
gràcies especialment a mossèn Alcover i a ell, a les Balears la
llengua catalana és legalment oficial i única considerada pròpia i
a més amb el nom que reconeix la seva unitat amb la de Catalunya
i València, una unitat que és imprescindible per a una llengua d’11
milions de persones.
Per sospesar bé l’obra de Moll com a lingüista, editor i defensor
de la nostra llengua, res millor que la seva descripció de la situació
en què va pujar vuit fills i va publicar el Diccionari, més de 400
volums d’altri en català, prop de 50 de propis i moltíssims
d’articles i conferències, de gramàtica, fesomia regional del
català, diccionaris, noms de persona i de lloc, etc: Moll diu que
tot ho va voler fer encara que aleshores fos «en una llengua
minoritària i sense alfabetització escolar, en un país petit i tancat,
en un ambient enrarit per la manca de consciència de poble i per
la pressió adversa del poder públic, de l’ensenyament foraster i de
tot de factors fonamentadors d’un complex d’inferioritat social.»
Perquè va ajudar la seva terra a superar aquestes traves, va rebre
la medalla d’or de les Illes Balears i de la Generalitat de Catalunya
i fou nomenat doctor honoris causa de les Universitats de Basilea,
Barcelona, les Illes Balears i València.

Antoni Ignasi ALOMAR

col·laboració
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El passat divendres dia 21 de febrer, l’IES Llorenç Garcías i Font
va acomiadar un del  membres del seu personal d’administració i
serveis més representatius: Jeroni Ginard Suñer, conserge de
l’Institut durant vint-i-cinc anys, es va jubilar i, el centre, li va retre
un càlid homenatge en un acte familiar i emotiu que va culminar
amb un sopar celebrat al restaurant Sa Porxada.

La nova direcció del restaurant informa de
que estarà obert també els migdies.

Jubilació de Jeroni Ginard
Suñer, conserge de l’Institut

noticiari

Serveis Ferroviaris de Mallorca treu a oferta
l’explotació de l’estació d’Artà

Serveis Ferroviaris de Mallorca, mitjançant  anuncis a la premsa, ha sol·licitat ofertes
per a l’explotació dels serveis complementaris en l’estació d’Artà. Els interessats en
l’explotació de la remodelada estació de tren podran presentar les seves ofertes a les
oficines de SFM, al carrer Aragó (Son Rullán) de Palma. Si voleu tenir més informació,
adreçau-vos a Marisa Durán, al telèfon 971 706091. El termini de presentació d’ofertes
finalitza el proper 25 de març.



 13
BELLPUIG

    14 març 2003  153

noticiari

PISCINA CLIMATITZADA

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

Cursos de natació

¡¡Nedar és salut!!

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

Inaugurada l’oficina del Parc Natural

El passat dijous dia 6 es va
inaugurar l’oficina que el Parc
Natural ha obert a Artà,
concretament on era el saló del
Centre Social.
A l’acte s’hi feren presents la
Consellera de Medi Ambient
Margalida Rosselló, el director
del Parc i el Gerent de les
Finques Públiques del Govern
Balear i altres personalitats
d’EU-Els Verds, autoritats
locals i convidats de diferents
pobles del Llevant.
Hi hagué parlaments a càrrec
del director del Parc, de la
Consellera de Medi Ambient i
del Batle d’Artà, coincidint tots
en que s’havia aconseguit una
fita important amb l’obertura
d’aquest local per a la màxima
informació de les persones
interessades en les Finques
incloses dins el Parc.
A la fotografia es pot veure la
Consellera en el moment
d’inaugurar el nou local.
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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

Trobada de dones nascudes el 1939-40

El passat divendres dia 7 les dones nascudes
l’any 1939 i 1940 es reuniren per celebrar la seva
“quinta” com tenen per costum fer des de fa ja
uns anys.
La celebració fou un sopar a la cafeteria del
Santuari de Sant Salvador on degustaren un
saborós buffet elaborat pels donats.
Foren 40 en total les que es reuniren i segons
notícies s’ho varen passar molt bé.

El diumenge dia 9, una altra quinta es va
reunir també per celebrar la seva trobada anual.
Era la quinta dels nascuts l’any 1937 i celebraren
la festa al restaurant Na Creu de Petra.
Encara que pocs, només foren 11 quintos (tots
ells homes), sabem a través d’un dels comensals
que menjaren un bon arròs brut i porcella i altres
viandes a voler.  Per a molts d’anys.

Trobades de quintos

El passat diumenge dia 2
de març va ser una jornada
de quintos que es reuniren
per celebrar un dinar en
recordança del temps del
servei militar, fet fa ja un
bon grapat d’anys.
Els quintos del 56, o sia
nascuts l’any 1935, es
reuniren al restaurant Can
Frontera de Son Serra de
Marina, on degustaren un
bon arròs de peix i un plat
d’escalopa, a més de bon
vi, xampany, postres, cafè,
i tampoc no hi faltaren els
licors.
Foren 36 els que
s’assegueren a taula, o sigui
quinze parelles, les quals
s’ho passaren d’allò més
bé.
El mateix diumenge, al
restaurant de Son Sant

Martí, es reuniren 65 persones entre quintos i les seves parelles
(quinta del 54). Degustaren un arròs brut, porcella, pollastre i
totes les coses que se solen menjar a una celebració d’aquestes
característiques. Aquesta quinta resulta més nombrosa perquè es
conviden tots els nascuts el mateix any i els acompanyen les seves
respectives parelles.

Salut a tots ells i elles per tornar-hi l’any que ve.
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QAIII

Elitisme i desmemòria
L’article del darrer Bellpuig (nº 681, de 26-02-03) del
Senyor Miquel Pastor és, en la seva virulència i voluntat
de confondre, un perfecte exemple de la manera de fer
i entendre la política urbanística que han mantingut els
governs d’Artà, “comandats”, des de la recuperació
democràtica, pel Grup d’Independents d’Artà.
Voluntat de confondre articulada en quatre punts
argumentatius:

· (1)les fal·làcies que a la Colònia de Sant Pere
no hi ha hagut més que “un fet urbanísticament
anecdòtic” en la seva irregularitat, (obviant
la sentència del TSJB –que califica la llicència
anulada com a “frau de llei”- i les oneroses
repercusions que suposarà per les arques
públiques)

· (2) que s’ha fet possible la realització del
“somni d’un Artà lliure d’urbanitzacions”;

· (3) un discurs metafísic i psicologista entorn
al respecte a les persones, a la defensa de “la
dignitat i la terra”.

· i (4) la denúncia del “menspreu per la veritat”
per part “de les persones EU-Verds” (dues
retxes més avall denuncia el feixisme i la
intolerància d’aquestes persones, basats “en
la creença de posseir tota la veritat”).

Discurs ben típic en la política municipal d’Artà: és el
discurs d’esquerra  “postmoderna” que ens vol recordar,
amb l’esperit del padrinet que conta les seves històries
dels “bons vells temps” que el nostre present consisteix
en un passat continu paradisíac fundat gràcies a les
heroiques accions conservacionistes dels Independents
i altres col·lectius en l’afer Sa Canova (que sapiguem
els Sr. Pastor no és el portaveu autoritzat del GOB;
més aviat, quan aquest grup ecologista té a bé
pronunciar-se sobre aspectes de la política urbanística
i ambiental d’Artà, sovint ho fa en confrontació amb
les posicions que el Sr. Pastor sí representa); una elit
que a base de “lluita, i [suportant] angoixes, incerteses,
pressions” garantiren i continuen garantint la
pervivència d’aquest paradís, de manera que “els meus
fills, i els fills dels meus fills, podrien continuar venint
aquí i veure el mateix paisatge que ara m’endolcia

l’esperit”.
Contra la garantia d’aquesta felicitat -de l’Esperit en
comunió mística amb la Natura- es manifesta l’acció
malvada de dos agents del mal teòricament antagònics
però units estratègicament en l’enderrocament del
“comandament” de les forces del Bè (Grup
d’Independents d’Artà): l’especulació i la dreta
corrupta i els feixistes d’Eu-Verds.
Al titular parlam de desmemòria per les posicions
públicament mantingudes per l’actual batle d’Artà pel
que fa a la urbanització d’Es Canons: consulteu
hemeroteca. Els ciutadans no voluntàriament
desmemoriats recordaran l’espectacle de fa sis anys al
saló d’actes de la Residència, on els senyors Santandreu
i Carrió defensaven un projecte d’urbanització per a
2000 places a Es Canons, mentre els líders de PSM,
Eu-Ev i fins i tot prominents membres dels
Independents defensàvem la preservació total d’aquest
espai.. Algú se’n recorda de l’acudit “marxista” (línia
Groucho) del “preservam el 100% del 90% del Sr.
Carrió?
Encara que al Sr. Pastor no li agradi, aquest partit (Eu-
Ev) no es dedica a preferir les persones a les idees, ni
a la inversa.  Aquest partit denuncia que des de Ca los
Camps no es veu es Caló (sinó els apartaments The
Creek), ni les dunes de Sa Canova (es veu l’urbanització
de S’estanyol i el “càmping” que no és un càmping
sinó 92 apartaments il·legals en sól rústic, encara que
el Sr. Carrió no els anomeni així); la proliferació de
noves edificacions en tot el territori, amb una llicència
per l’ampliació de les ja existents –o sense ella, que
duu menys problemes-; o la nul·la voluntat de detenir
la substitució dels xalets per finques d’apartaments a
la primera línia de costa del nucli urbà de la Colònia.
Aquest partit denuncia que enmig d’aquests afers
sempre hi ha estat la cooperació (necessària) del
senyor arquitecte municipal i també de l’aparellador
municipal (ben relacionats, tots dos, amb notables
infractors urbanístics), i, darrere seu, la voluntat política
dels Independents d’Artà. Eu-Ev no ha de demanar
disculpes per exigir repetidament la destitució de part
de l’equip tècnic d’urbanisme, i en concret del senyor
Carrió com a arquitecte municipal, donada la seva

Carta al director
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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

persistent i contrastada ineptitut i el cost que aquesta
suposa al Municipi d’Artà. La bellesa d’esperit dels
tècnics municipals no ens interessa, com a ciutadans,
i com a col·lectiu polític ecologista i d’esquerra que
som. Ens interessa el seu rendiment i el respecte de les
normes en les seves tasques com a tècnics municipals.
Els exemples anteriors (i d’altres com els casos Teatre
Municipal, Becker, C/ Ciutat, Carrossa, Polígon
Industrial, PVC, NN.SS ...) deixen palès que no es
tracta de desencontres anecdòtics sinó de diferències
polítiques de fons, amb un tècnic que, a més de per la
seva discutida actuació tècnica, és conegut per la seva
influència política a La Sala:
Eu-Els Verds d’Artà no es dedica a rapinyar vots: fa
una política de defensa clara i transparent del medi
ambient i de la potenciació dels serveis i propietats
públiques; no necessitem dibuixar paradisos
imaginaris: hi ha massa feina exigint que es respectin
les normes estipulades democràticament, d’informació
pública dels decrets de batlia, de contractació de
personal municipal, d’urbanisme... Impulsar la
transparència i potenciar la força legítima del que és
públic i d’àmbit municipal mitjançant Comissions
Informatives, Pressuposts Participatius,
descentralització  administrativa a la Colònia de Sant
Pere mitjançant la seva constitució com Entitat Local
Menor, la Participació Ciutadana...  no són objectius
feixistes: són objectius d’esquerres i ecologistes que,
dins un sistema democràtic, tenen la característica –
genèrica a tots els objectius polítics- de ser
“electoralistes”.
En aquest aspecte, hem de recordar que si els habitatges
de protecció oficials són 48 ho són a proposta d’Eu-
Verds, contra la proposta dels Independents de fer-ne
24; que si hi ha Comissions Informatives buidades de
contingut i efectivitat és responsabilitat del
Independents i del PSOE, i a pesar de les nostres
denúncies. Ni els nostres objectius tenen res de
feixistes, ni els nostres mitjans i actuacions tampoc.
Quan hem fet una denúncia pública, és perquè teníem
dades, proves, arguments. Aquesta és la nostra força:
nostra credibilitat. No ens creiem posseïdors de “tota”
la veritat, però la “nostra” veritat la fem pública, i si cal
rectificar ho farem. Però fins ara la major part de la gent

que avui dona suport a EU-EV, és gent que “ha
rectificat” i anteriorment ho va col·laborar amb els
independents o amb el PSOE, potser no sigui aquest el
tipus de rectificacions que ens demana el Sr. Pastor.
Recordam al senyor Pastor i al seu partit que en
democràcia es tracta de demanar públicament  el vot
amb uns objectius determinats. Ara per ara, el sistema
democràtic de consulta existent es redueix a demanar
el vot cada quatre anys en unes eleccions, és a dir, el
sistema funciona “electoralment”. A les eleccions es
tria qui ha de ser el partit administrador del que és
públic. Les nostres propostes, com les de tots els
partits, són electoralistes, per la senzilla raó que es
tracta de partits polítics dins d’un sistema
“electoralista”: quan demanem la immediata destitució
d’un tècnic municipal, exposem públicament que, en
el nostre parer, dit tècnic suposa una càrrega pesada i
difícil de suportar pel municipi, tenint en compte en
tot moment que aquesta acció, la petició de dimissió,
tendrà un preu o un rèdit polític a les properes eleccions,
així com donant a entendre que no participarem en un
govern que no dugués endavant el sanejament a fons
del gabinet municipal d’urbanisme aquesta. És un risc,
però d’això es tracta i seran els ciutadans els que
decidiran el grau d’oportunitat, necessitat i justícia de
les distintes propostes i accions: si els semblen
oportunes i adequades al que ells volen, ens elegiran,
si no, no.
No ens creiem posseïdors de “tota” la veritat, però la
“nostra” veritat la feim pública. A Eu- Els Verds no
tenim vocació d’ovelles, (ni tan sols d’ovelles negres),
per això la insultant “Pastoral” que ens remet el Sr.
Pastor (que segurament no serà un artifici electoral) no
ens deixa ni freds ni calents Així i tot esperem que la
propera candidatura dels Independents d’Artà suposi
un canvi no només de gent; sinó d’actitud vers els
objectius comuns d’esquerra i ecologistes, i vers la
convivència democràtica dins d’un context d’educació
i respecte per tots els partits i posicionaments polítics
(deixem la tasca de determinar l’electoralisme de les
propostes i objectius als ciutadans).

Maria Ramírez Añón, Eu-Verds d’Artà

Carta al director
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Audi

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, ...

Escrits sobre art

A partir d’aquesta setmana, es posa a la venda els “Escrits sobre art”, del
ja desaparegut intel·lectual artanenc Josep Melià. L’editorial Proa és
l’encarregada de distribuir el tercer tom de les obres completes del
polifacètic Josep Melià, tot això gràcies també a l’ajuda del Govern de
les Illes Balears, el Consell de Mallorca, la Generalitat de Catalunya i
Sa Nostra.
Aquesta obra es posarà a la venda a tot el territori de parla catalana,
mostra de la importància que té l’obra de Josep Melià.
Aquest volum ha estat prologat per l’escriptor mallorquí Guillem
Frontera, i recull el tractat “Art i Capitalisme”, datat el 1976, una
selecció d’articles sobre art escrits entre el 1972 i el 1982, entre els quals
destaca essencialment el titulat “Plantejament sociològic i artístic
balear” (1981), i tres monografies: “Joan Miró. Vida i gest” (1973),
“Isabel Villar” (1973) i “Sempere” (1976).

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

 158

*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

noticiari
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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.

 159

noticiari

Temperatures de Febrer de 2003
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Màxima Mínima Mitjana

Observacions:
Màxima del mes: 17,0 ºC els dies 3 i 4.
Mínima de mes: 0,0 ºC el dia 7. 

Refranyer popular

Pel març les xarxes a la mar.
El sol de març porta refredats.
Si no llaures pel març, ja no llauraràs.
Si no podes pels març, no veremaràs.
Variable com la lluna de març.
Fer més coses que el març.
Març, fals.
El sol de març crema la cara a les al·lotes pageses.
Per Sant Josep, el cucut canta tot dret.
Març, marçó, al matí cara de gos i al vespre galant i minyó.
Per Sant Benet, el sol crema la paret.
Març, marcer, carasser i ventoler.
Quan el març trona, l’ametla és bona.
Pel març sembra figueres si les vols feineres.
Pluja de març dóna faves i lleva blat.
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Unió Independents d’Artà va
celebrar el passat dissabte la
seva assemblea i el seu II
Congrés Ordinari.
Nombrosos afiliats acudiren
a la cita que va transcórrer en
la sala d’actes del Teatre
d’Artà. En el transcurs de
l’assemblea  es va fer una
lectura de l’estat de comptes
del partit i tant el president
del grup, Montserrat Santan-
dreu, com la secretària
general, Xisca Piris, varen
fer els respectius informes de
gestió d’aquests darrers
quatre anys.
Després es va començar el II congrés ordinari. En
haver constituir-se la mesa del Congrés i en haver
presentat les dimissiones les comissions
executives, electoral i de conflictes –tal com
dicten els estatuts- es varen presentar les set
ponències que tots els afiliats
havien rebut prèviament. La
Mesa del Congrés va decidir
recollir  les esmenes que es
varen produir verbalment
durant l’horabaixa. Aprova-des
les ponències, algunes
esmenades, es va passar a
l’elecció de nous càrrecs.
L’única candidatura que s’havia presentat era la
que proposava com a presidenta d’UIA Margalida
Tous; Xisca Piris com a secretària general; Pere
Obrador (Administrador); Sebastià Ginard
(Tresorer); Jaume Morey, Miquel Pastor,
Montserrat Santandreu, Miquel Dalmau, Antònia
Maria Canet, Mateu Nicolau, Joan Amorós i
Benet Capó com a vocals; Antònia Fernàndez,
Miquel Font i Maria Ginard en la comissió de

noticiari

Margalida Tous, elegida nova
presidenta d’Unió
Independents d’Artà

El partit va celebrar
dissabte la seva

assemblea i congrés
ordinaris

Conflictes i Jaume Alzina, Bartomeu Jaume i
Magdalena Sancho en la Comissió Electoral. La
llista, que va resultar elegida per 33 vots a favor,
1 de nul i 1 en blanc, ha apostat per la renovació,
quelcom que és molt present en la filosofia d’UIA.

En la cloenda del congrés la
nova presidenta va dirigir la
paraula als presents (entre els
quals es trobaven
representants de grups de
l’oposició, que havien estat
convidats a l’acte de cloenda)
posant-se a disposició d’un
partit que sempre s’ha mogut

per aconseguir el benestar d’Artà i dels artanencs.
Tant la presidenta com la secretària general (que
repeteix en el càrrec) varen insistir en la necessitat
de treballar de cara a les pròximes eleccions de
dia 25 de maig de mobilitzar afiliats, col·laboradors
i simpatitzants i crear les diferents comissions per
a la redacció del nou programa electoral.

Julen Adrián repeteix com a candidat a
l’alcadia per EU-Els Verds

L’assemblea local d’Esquerra Unida-Els Verds,
celebrada al gener d’aquest any, va acordar per
unnanimitat, tornar a presentar a Julen Adrián
com a candidat de la coalició a l’alcaldia d’Artà.
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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

noticiari

Visita de la Consellera Dolça Mulet al Club 3a Edat
El passat dijous dia 6 el Club de la 3ª
Edta d’Artà va tenir un horabaixa de
festa al local social.
A les 5 de l’horabaixa tal i com estava
previst, el local romanie ple de socis
per donar la benviguda a la Consellera
del Consell Insular de Mallorca,
l’Honorable Sra. Dolça Mulet.
Amb uns minuts de retràs de l’hora
prevista (ja venia de la Colònia de St.
Pere), va fer l’entrada al Club
acompanyada dels monitors que donen
escola de les distintes activitats dels
clubs de la comarca.
La Sra. Mulet va començar una breu
però encertada alocució dient que
desitjava a les persones majors a què
mantinguessin la salut com a cosa
prioritària i que per tant continuassin
les seves respectives activitats amb les
quals la part grossa de les dolències es
veuen mitigades pel moviment i fugint
de la butaca de les seves cases. Ella
sempre va parlar en representació del
Consell, una esntitat que vetlava per la

bona marxa dels clubs i els seus associats, tant
moralment com materialment perquè poguessin
subsistir i tenir continuació per a molts anys.
A continuació també va intervenir i tancar l’acte
el batle Montserrat Santandreu el qual va incidir
i reafirmar les paraules d’encoratjament que
havia pronunciat la Consellera moments abans.
Acabà l’acte amb l’entrega d’un preciós ram que
el president del Club, Joan Ferragut, li entregà
en nom del club artanenc i tots els seus associats
i associades.
Acte seguit i tal i com estava anunciat, es va
procedir a celebrar l’Assemblea a laqual es va
fer lectura de l’estat de comptes i activitats fetes
durant l’any 2002, com també anunciant que
l’any actual 2003 és desig de la Directiva que
surtin tan bé com les de l’any anterior.
El vespre, i com ja és costum, acabà la festa
amb una gran vetlada de ball.
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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.

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

 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

El conseller Mateu Morro visita la nova coberta de la
Cooperativa

Va avançar  inversions
per valor  de 300.000
EUR  per potenciar
els productes del parc

El passat 6 de març, Mateu
Morro, conseller d’Agricultura
i Pesca, va visitar la remodelada
Cooperativa d’Artà, que arran
del temporal del mes de
novembre de 2001 va quedar
molt malmesa. Amb les teula-
des totalment remodelades, la
Cooperativa no només ha
aconseguit salvaguardar l’edi-
ici de l’aigua de pluja sinó que
també ha aprofitat per posar
unes clarianes que aporten llum
natural a l’interior de l’antic
cinema Oasis. La despesa total

noticiari
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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

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

de l’actuació, que ronda els 48.000 EUR (8
milions de pessetes), ha comptat amb la
subvenció de el finançament gairebé total
d’aquesta conselleria.

Inversions a Artà
Aprofitant l’avinentesa de la visita, el
conseller va anunciar que l’ecotaxa destinarà
300.000 EUR (50 milions de pessetes) a
Artà  per tal de potenciar els productes del
Parc Natural del Llevant. En primer lloc,
està previst que l’actual escorxador
municipal pugui remodelar-se i esdevenir
un centre de transformació de productes
càrnics,  on els ramaders del parc natural
podran obtenir carn (bàsicament de porc i
de mè) i productes derivats per vendre amb
una marca distintiva.
En segon lloc, es preveuen noves inversión
per  a la Cooperativa per obrir una
agrobotiga, on es vendran productes amb
l’etiqueta Producte Balear, productes
ecològics i elaborats pels agricultors
associats a la cooperativa. Segons varen
comentar alguns socis,  també es volen
comercialitzar productes procedents de les
finques que es troben en l’àmbit del parc
natural i que podrien tenir una etiqueta
distintiva per marcar la seva procedència i
fer més atractiu el producte.

noticiari

MOVIMENT DE LA POBLACIÓ
MES DE FEBRER

NAIXEMENTS:

03-01-03 Angela Pérez Vives, filla de Ismael i de
Isabel.
21-02-03 Antoni Bennassar Bauzà, fill de Antoni
i Maria-Gabriela.

DEFUNCIONS:

07-02-03 Margarita Gili Torres. 88 anys. c/
Calvari, 10.
09-02-03 Magdalena Lliteras Amorós. 84 anys.
c/ Terrassa, 6.
12-02-03 José Gelabert Ferriol. 87 anys. c/ S.
Servera, 22.
13-02-03 Luisa Plata de Paguaga. 53 anys. Artà.
17-02-03 Antonia Morro Martorell. 87 anys. c/
Gran Via, 23.
21-02-03 Guillermo Ferrer Ferrer. 74 anys. c/
Mestral, 2.
24-02-03 Maria Ferragut Juan. 82 anys. c/
Gran Via, 31.
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA * TROFEUS

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

Malgrat el pont de Dia de les
Illes Balears, nombrosos
artanencs i gent de fora poble
va acudir a la torrada solidària
a benefici del poble gallec
que organitzà, dia 1 de març,
el Cos de Voluntaris de
Protecció Civil d’Artà, en
col·laboració amb
l’Ajuntament i la de diferents
comerços i establiments
comercials. Cal recordar que
els productes que es menjaren
en la torrada (llangonissa i
botifarrons) provenien de les
matances que, en el mes de
febrer, havien fet també els
membres del Cos de
Voluntaris que han
demostrat, sempre, la seva

Els Voluntaris
recaptaren un total de
3.500 EUR que lliuraran
aquesta setmana
Camariñas, on una
representació artanenca
hi fa treballs de neteja

Èxit de la torrada solidària organitzada
pel Cos de Voluntaris d’Artà

noticiari
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Pídanos presupuesto
sin compromiso

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

Especialitat en:
Berenars i tapes variades

noticiari

bona disposició en treballar a favor del poble
d’Artà i d’altres que han demandat la seva
solidaritat, com ara el gallec després del desastre
del Prestige.
Amb els 10 euros que costava el tiquet hi entrava
la torrada, taronges i ensaïmada (els voluntaris
intercanviaren el saïm de les matances amb
ensaïmades a diversos forns d’Artà) i  l’actuació
dels grups  Pitjor estàs tu, 40 llamps, La banda del
pirata i  Skarspiquen.
La  vetllada va comptar amb una gran sorpresa, ja
que el batle de Camariñas, Juan Bautista Santos,
juntament amb altres membres d’aquest consistori

gallec i del membres de l’equip de handbol
d’aquesta localitat, es va desplaçar fins a Artà
(tots eren a l’Illa, convidats pel Govern) per agrair
la solidaritat dels artanencs en la celebració de la
torrada.
Els 3.500 euros que es recaptaren seran lliurats
aquesta setmana al consistori de Camariñas, ja
que un nombrós grup de voluntaris artanencs va
partir diumenge passat de cap a Galícia, per
treballar en les tasques de neteja de les platges.
Des d’aquí els volem encoratjar perquè treballin
de valent i donar-los l’enhorabona per tenir una
actitud tan solidària.
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BOMBA HORMIGONAR PROPIA

HORMIGÓN PREPARADO

CONTROL CALIDAD

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

col·laboració

• 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

Racó del poeta
MEMENTO

Encén la mar, imita el foc
aquest sol que no vol colgar-se
ni perdre de vista el tros del món
en què, plegats, tothora som tot u.

PARAULES PER A PERE

Hem caminat, amic, per la sendera
iniciàtica que va d’enlloc a enlloc
com caçadors furtius, diürns contrabandistes
d’imatges i paraules, de vibrants,
a voltes dolorosos,
records de poble,
de sentiments tan densos
com la carn gramàtica
de què són fets els bons poemes.
Jardiner, com ets, d’arbres de mots
i de rosers de roses ignorades,
sobirà d’un regne de memòries,
savi de tot allò
que tan sovint la gent menysprea,
creador de fantàstiques
històries vertaderes,
metrònom humà dels ritmes del planeta,
fibló verbal, neta intel·ligència,
preclara veu dels poetes més autèntics,
d’aquells que mai no escriuen,
inscric aquests versos amb martell i escarpra
per a tu en el penyal on comença i mai no acaba
el camí d’Aubarca.
Rupestre, mineral, el teu nom ha de fer saber
a tots d’aquí a mil anys, si és que el món perdura,
que qualcú ha patit i estimat
fins al moll de l’os
aquesta terra nostra.

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

Menjar carn cada dia pot ser bo per l´home però
no pels xots.

Ses malalties són la salut dels microbis.

Aquell metge deia: -Hi ha peste de salut.

Se por arribar a ser intel.ligent però estúpit s´hi
neix.

Anglaterra i els EE.UU són dos països separats
per una mateixa llengua.

Havia après l´ofici de barber per correspon-
dència.

Paper higiènic en japonès: KITA KAKITA.

Autobús en alemany: EMPUJEN, ESTRUJEN,
BAJEN.

El joc es moral: arruina els beneits.
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DELEGACIÓN EN CALA RAJADA:
C/ Ramón Franco, 32 - Tel. 971 818 000

CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA

ALQUILER MÁQUINAS

AGLOMERADO

EXCAVACIONES

PLANTA DE AGLOMERADO

CONSTRUCCIONES

DESMONTES

ASFALTOS

(J. Caldentey)

de la Colònia
Una de clots

Sabeu quants clots hi ha al camí que va des del port
esportiu de La Colònia fins a S’Estanyol? Pot ser
que, aquesta, podria ser la pregunta del milió a
qualsevol dels concursos habituals, perquè ningú
no ho sap amb certesa, ni tan sols els que residim
a la zona, i estam obligats a transitar-hi i a
sobreviure, nosaltres i els nostres vehicles, dia
rere dia. No ho sabem, perquè a cada moment es
descobreixen nous forats al terra, a l’asfalt, que,
amb qüestió d’hores esdevenen clots.
Es tracta de clots mutants, la fondària i l’amplària
dels quals augmenta de forma imparable a mesura
que el trànsit els llavora de
mica en mica. N’hi ha algun
que, ateses les seves
dimensions, és capaç ja
d’engolir mig cotxe. De les
motos, val més ni parlar-ne.
Pens que és un miracle que no
hi hagi hagut desgràcies,
perquè, si una motocicleta hi
afica una roda, el conductor, o
la conductora, toca sortir volant
en l’aire.
Són, a més, clots traïdors. Són
paranys dissimulats per les
pluges. Qualsevol que no
conegui la ruta, s’exposa a
deixar-hi la pell, sobretot quan
el sol s’amaga i les fosques
envaeixen l’entorn.
D’altra banda, la disposició
estratègica dels clots, obliga
qualsevol persona motoritzada
a oblidar les normes del trànsit i a fer esses tot el
temps per a la salvaguarda de la integritat personal
i del vehicle. És una zona tan oblidada  de la mà
municipal que els policies mai no controlen aquesta
conducció irregular que qualsevol que no estàs
sobre aquest tema atribuiria més a una gatera que
al pèssim estat de la via. Manco mal que és així,
perquè sols ens mancaria, a més d’exposar-nos
cada dia a un desastre, patir les multes per mala
conducció.
Cal dir, però, per ser justs i objectius, que els clots

que ens turmenten, són trampes de durada
determinada. En efecte, cada any quan les festes
de Sant Pere s’acosten, una brigada municipal
maquilla el camí, omplint els clots de quitrà.
Llavors sembla una pell envellida, amb taques
negres per tot arreu. La cura dura poc temps,
algunes setmanes. Ben aviat, comencen a
comparèixer, puntuals, els forats de sempre.
I per acabar aquesta relació de les característiques
dels nostres clots, cal fer esment que són
irregularitats que tenen causa i motivació. En
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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
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efecte, no són fruit ni del miracle ni de l’atzar.
Són, els nostres, uns clots que tenen el seu origen
en el trànsit, sobretot pesat. El transport de les
roques del port esportiu, amuntegades durant
temps vora la depuradora, poden tenir-hi alguna
cosa a veure. El trànsit continuat de camions cap,
o de tornada, de les obres de la urbanització,
poden haver-hi influït. Sens dubte, una causa més
és el mal temps, aigua i ventades, que contribueixen
a engrandir el diàmetre i la profunditat dels clots.
Totes són causes vertaderes. Però, no oblidem la
principal de totes, que és l’abandó. El camí cap a
S’Estanyol, ara mateix amb aspecte de formatge
de Gruyère i un parany continuat contra la integritat
de persones i vehicles, (els carrers de la
urbanització i les zones de trànsit entre la

urbanització i Sa Canova) reflecteixen l’abandó
que tot S’Estanyol pateix.
Quines són les causes de tanta deixadesa
municipal? Segurament valdrà la pena esbrinar-
ho en una altra ocasió, atès que no acabam
d’entendre que els qui residim a la contrada
siguem bons per pagar taxes i imposts municipals,
fins i tot per votar, i, en canvi, no siguem dignes
de viure en una zona dotada del mínim que
qualsevol ajuntament proporciona als ciutadans.

Carmel

Associació de Persones Majors

Visita de la Consellera Dona
Dolça Mulet
El passat dijous, dia 6 de març,
el Club de Persones Majors de
La Colònia va rebre la visita de
la Consellera de benestar Social
del Consell Insular de Mallorca,
Dolça Mulet. A la recepció, a
més dels socis, una seixantena,
hi eren presents el batle d’Artà,
Montserrat Santandreu i el
delegat de La Colònia Benet
Capó.
Dona Dolça Mulet va explicar
breument els objectius de la
conselleria que ella presideix
referent a la gent gran.
Un d’aquests objectius és la
salut. Per això, la Conselleria
dóna suport a activitats, que,
com la gimnàstica, dansa,
viatges, excursions i revisions mèdiques, tenen
una influència positiva sobre la qualitat de vida
corporal i en la prevenció de malalties de tota

classe.
Un altre objectiu al qual es va referir la consellera
fou l’esplai. Per aquest fi ella i el seu equip volen
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de la Colònia

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

JOAN FORTEZA
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seguir recolzant les activitats lúdiques i
d’aprenentatge en els Centres de Persones Majors.
Aquestes activitats fomenten la relació entre les
persones i eviten l’aïllament, tret, altre temps,
característic de les persones grans.
Les paraules col·loquials i afectuoses de Dona
Dolça foren molt ben acollides pel nombrós públic
assistent.
El batle prengué també la paraula i va dir que
compartia plenament tot allò dit per la consellera
i que s’alegrava que membres del Govern Balear
i del CIM es preocupin per les persones majors i
les visitin. Batle i consellera feren al·lusió a la

bona sintonia i treball coordinat i compartit entre
Consell Insular i Ajuntament.
El batle i la consellera recolliren el prec de la
directiva de l’Associació de Persones Majors de
procedir a l’ampliació dels locals del club.
Al final de l’acte la secretària de l’Associació i el
president varen lliurar a Dona Dolça Mulet i a la
seva acompanyant Na Miquela Salvà un ram de
flors.
El refrigeri d’ensaïmada i cava serví de cloenda a
un acte senzill i ben organitzat, que, sens dubte,
va tenir la virtut d’acostar les institucions i les
persones que les representen a la gent del poble.

Assemblea general ordinària
L’Associació de Persones Majors de La Colònia
ha convocat Assemblea general pel dia 29 de
març, a les 19.30 h. Aquest acte tendrà lloc al
Club de Persones Majors i es desenvoluparà
d’acord amb aquest ordre del dia:
Lectura de l’acta de l’assemblea anterior.
Memòria de les activitats realitzades en el curs
2002-2003.
Estat de comptes de l’Associació.
Precs i preguntes.
Després de l’assemblea es farà, com de costum,
una torrada acompanyada de música i ball. El
grup musical que està encara per determinar serà
subvencionat per La Càixa.
Donat que el càrrec de president de l’Associació
segueix vacant, la directiva fa una crida a tots els
socis, demanant que, si alguna o algunes persones
creuen que poden fer aquest servei a l’Associació,
ho comuniquin a la directiva, per a procedir
d’acord amb els estatuts a cobrir un càrrec tan
decisiu i rellevant per al bon funcionament de
l’Associació.

Nota: La directiva de l’associació informa també
que a Artà ha començat a funcionar un servei de
treballadores socials, que té com a principal
objectiu ajudar a domicili a persones grans,
minusvàlides, etc. Es pot demanar informació als
telefons:
625625292 i 626284370.

Centre Cultural
Enterrament de la sardina
L’enterrament de la sardina, que es celebrà, com
mana la tradició, el Dimecres de Cendra, dia 6 de
març, comptà amb molta assistència. Així i tot la
professionalitat dels torradors Jordi “Pistola” i
Salvador Martí, curà que tots els participants
poguessin assaborir totes les sardines que
volgueren i encara en varen sobrar. Molt bé pels
organitzadors i que les ganes de festa no decaiguin,
però, ara, cal un parèntesis i fer bé la Santa
Quaresma.

Campionat de Ping-pong
El campionat de ping-pong promet ser tot un èxit
de participació. De moment són ja 30 els
participants que s’han apuntat. Les persones que
encara no s’hagin apuntat i desitgen fer-ho es
poden dirigir a qualsevol dels membres de la
directiva del Centre Cultural.
L’excursió a Cala Estreta i Torre d’Albarca s’és
ajornada per una altra data per la coincidència
amb altres activitats que no s’havien pogut
preveure. Es tendrà informats als socis de la nova
data.

Ball de disfresses
Diumenge, dia 2 de març, es celebrà el ball de
disfresses infantil que cada any organitza el Centre
Cultural. La participació fou total, ja que es
comptabilitzaren 65 participants disfressats, entre
ells també alguns pares. La festa va transcórrer
entre música i una bon berenar que aportaren els
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mateixos nins i nines. I donat que el
temps ho permetia s’ho passaren molt bé
jugant damunt la plaça.
Quan a les desfresses hi ha que destacar
l’enginy, fantasia i originalitat de la
majoria dels disfressats. Un grup, el de
“Chicas Martinis”, com a bones
patinadores que són, no es cansaven
d’anar i venir amb els seus patins  portant
plates amb les mans. Així, doncs, molt
bé per les “Chicas Martinis”! També hi
hagué campanetes, dimonis, cuiners, i
tampoc hi faltaren els herois Spiderman,
Batman, Peter Pan i altres.

L’Associació de veïnats de
Montferrutx decepcionada per
l’ajornament de la sala d’una partida
de vuit milions de pessetes per
l’embelliment de les  zones verdes de la
Urbanització.
En la reunió que divendres, dia 7 de març,
mantingueren els membres de la directiva de
l’Associació de veïnats de Montferrutx amb el
batle Montserrat Santandreu, aquests li
expressaren la seva decepció per l’ajornament de
la partida de 8 milions, que la sala havia inclòs  en
els pressuposts municipals de l’any 2002, per
executar  la primera part del projecte de les obres
d’embelliment de les zones verdes de la
urbanització. El batle explicà els motius que
obligaren a l’equip de govern a traslladar aquesta
partida a altres obres més urgents i necessàries. Es
va comprometre, no obstant, a incloure aquesta
partida, a ser possible augmentada, en els
pressuposts d’aquest any, a que s’acabi la redacció
del projecte d’embelliment de zones verdes de
tota la urbanització, i a sotmetre a plenari
l’aprovació del projecte abans de les properes
eleccions. El projecte ha d’incloure el compromís
de ser executat en un termini màxim de 5 anys.
Respecte a la recollida de fems la directiva digué
haver constatat una millora des de que abans de
l’estiu passat s’augmentà el nombre de
contenidors. El batle informà al respecte, que
dintre de poc temps, en tot cas abans de l’estiu, es
procedirà al trasllat del contenidor d’enderrocs a
un lloc més adient que l’actual.

Cala los Camps
Ambdues fotos ens mostren, una, la mar juganera
que renta i conforma el nostre litoral com li plau.
Mai havíem vist aquesta cala tan neta i amb unes
aigües tan clares. L’altra, en canvi, ens mostra
allò de què són capaces les enfurides ones. Caldrà
que els responsables municipals instin a les
autoritats competents a posar fre a l’erosió que
pot fer desaparèixer un tram de carretera, que
impediria l’accés a la platja de la cala.

de la Colònia
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Pensaments

Guerra a Irak

Els darrers mesos, aquest tema s’ha convertit en
el centre de l’actualitat. Tots els partits han hagut
de prendre postura. I com que es tracta d’un
assumpte que toca principis de moral social,
l’Església, encapçalada pel Sant Pare i els bisbes,
també ha pres postura. En aquest nivell, el de
moral i història de salvació, és del que voldríem
parlar en aquest article. Tots tenim la nostra
opinió en el nivell polític, però l’Església no s’hi
reconeix cap competència especial fora del fet
que tots els seus membres també som ciutadans.
El tema moral de la guerra justa, és dels més clars
i bons d’entendre, i a més, bo de presentar, ja que
es basa en raonaments humans sense haver de
recórrer a la revelació per justificar els principis.
Però també és un
tema que quasi mai
de la història ha
estat aplicat, ni tan
sols pels estats
catòlics. No crec
que hi hagi cap
estat catòlic, ni els
estats pontificis
quan existien, que
no hagin participat
de manera injusta
en alguna guerra.
Durant l’edat
mitjana, els
interessos dels
nobles, durant
l’edat moderna els
interessos dels
estats i durant
l ’ e d a t
contemporània els
interessos de les
ideologies han
pretès estar per
damunt de tots els
principis morals, i
així han actuat provocant guerres cada cop més
terribles. Però anem als principis que l’Església
ensenya sobre la guerra:
Per una socialització del principi individual de
legítima defensa, s’ha d’admetre que una nació
que és atacada té dret moral a defensar-se. Encara
que, per evitar mals majors, es pot aconsellar el
sistema de resistència pacífica assajat a l’Índia
sota el lideratge de Ghandi. De totes maneres,
aquest mètode s’ha de considerar fruit d’una
actitud heroica pròpia d’una especial santedat,
per tant no exigible, sols recomanable. El mateix
Ghandi no va exigir usar aquest mètode contra
l’expansionisme de Japó que amenaçava l’Índia

durant la segona guerra mundial.
Una guerra ofensiva que un país emprèn contra un
altre que no l’ha atacat primer, en general, s’ha de
considerar injusta. Sols queda una porta oberta, i
molt mala de justificar. El bé de les persones és
superior al bé dels estats, per tant es podria
considerar justa una guerra en què un país atacàs
un altre per raons humanitàries. Però s’hauria de

tenir molt clar que
amb la guerra no
es provoquen
mals majors que
els que es volen
evitar. I això és
molt difícil, ja que
una guerra és un
dels mals més
grans que es
poden imaginar.
Per ventura a
C a m b o d j a ,
hagués estat just
fer una guerra que
provocàs desenes
de mils de morts
per evitar la
repressió de Pol
Pot que va
provocar milions
de morts, o a
Rwanda i
Burundi, per
ventura hagués
estat just

intervenir provocant alguns milers de morts per
evitar els centenars de mils que hi va haver. Sols
per posar un exemple, ja que a la parròquia no
tenim la informació necessària per fer aquest
judici.
I a més, si hi ha una autoritat pública internacional,
com és l’Organització de les Nacions Unides, el
lloc del judici moral ja no és la consciència dels
governants del país que ataca, sinó el Comitè de
Seguretat legítimament constituït. Una guerra
ofensiva justa, hauria de ser en nom de l’autoritat
pública, no una iniciativa particular d’un o alguns
estats. Les imperfeccions de les Nacions Unides,
com el dret de vetar que tenen alguns països ens
durien a una sèrie de raonaments molt complexos
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que no podem fer aquí.
En el cas que ens ocupa, el Sant Pare ensenya que
la invasió d’Irak que es planeja és moralment
injusta. Ho proposa a tot el món per la força dels
seus arguments i per l’autoritat moral que ell i
l’Església s’han guanyat. I als cristians els ho
proposa de manera no vinculant per il·luminar el
judici que ha de fer la seva consciència moral en
la seva actuació com a ciutadans. I a més ens
demana oració a Déu, font de la pau que està al
fonament de totes les paus.
I així s’ha fet a moltes comunitats cristianes. A
Mallorca hi hagué un acte central d’oració per la
pau que va reunir tres mil persones. Moltes altres
parròquies i moviments han organitzat pregàries.
I aquí a Artà, el cap de setmana passat en vàrem
fer unes quantes. A l’oració central que es va fer
a St. Salvador diumenge 9 de Març, vàrem ser més
de 100 persones.
Déu faci que no hi hagi guerra i que no instaurem
un nou ordre internacional basat en la força.

Avisos de la Parròquia

Exercicis de quaresma
Com és tradicional, una de les activitats que
oferim durant aquest temps de preparació per la
pasqua són els exercicis espirituals pel Poble de
Déu. Com sempre és un oferiment conjunt de
l’Església Catòlica organitzat pel convent.
Predicarà el P. José Luís López T.O.R. Seran els
dies 24 a 28 de Març a les 20.30 hores al Convent.

Confraries: Preparació de Setmana Santa.
Dirigit sobretot als membres de les confraries,
però on hi convidam a tothom que es vulgui
preparar per la pasqua, oferim també dues
celebracions especialment participades de
l’Eucaristia que tendran lloc els dimecres dia 19
de Març i el 2 d’Abril a les 20.30 hores al
Convent.

de la parròquia
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esports
Bàsquet
1a Autonòmica masculina
Son Servera, 68
Hormigones Farrutx, 55
Partit jugat a Son Servera el diumenge dia
9 de març.
Encontre molt important per a les aspiracions dels
nostres representants, que varen perdre una
oportunitat per poder deixar clares les coses en
aquesta lliga.
El partit va començar amb un clar domini els
nostres jugadors, encara que sense tenir-ne el
control del partit. Al segon quart l’equip local va
sortir molt més fort en defensa i carregant molt el
rebot ofensiu, cosa que els va donar terceres i fins
a quartes oportunitats per aconseguir cistella. La
resta del partit va ser un estira i arronsa amb un
equip serverí que va saber administrar molt bé el
seu avantatge.
Els parcials de cada quart varen ser: 9-12, 23-13,
21-17 i 15-13.
Els punts i rebots de cada jugador varen ser: G.
Bravo (15, 7), T. Dalmau (11, 0), J. Nadal (9, 9),
A. Muñoz (-, 9) i X. Gili (-, 1) –cinc inicial- J.
Cabrer (11, 6), S. Carrió (5, 1), M. Quetglas (3, -
) i C. Alzamora (1, -).
Eliminats per 5 faltes personals: A. Muñoz.

Primera Autonòmica Femenina
Agrupació de Constructors del Llevant 78 (24-
12-22-20)
Lapis Montuïri 41 (13-5-8-15)
Victòria fàcil del nostre equip contra el darrer
classificat. Aquest equip no ha guanyat cap partit
i les nostres jugadores no varen tenir gaire
problemes per guanyar. Per si de cas vàrem sortir
en defensa individual i amb una pressió de tot el
camp després de cistella. No volíem tenir

problemes i establir diferències ja des d’un
principi. Vàrem assegurar el rebot defensiu, el
qual ens permetia treure ràpids contraatacs i
fàcils cistelles. Aquesta va ésser la tònica de tot el
partit i si la diferència no va ésser més gran fou
perquè el nostre equip no va mantenir ni la
mentalitat ni la intensitat necessària durant tot el
partit.

Promocions Prats Garcia 47 (10-13-15-9)
Agrupació de Constructors del Llevant 54 (17-7-
19-11)
Victòria molt important l’aconseguida pel nostre
equip contra el segon classificat. Diumenge passat
vàrem anar a jugar al camp del Llucmajor, equip
que ens havia guanyat dins ca nostra i que està
situat a dalt de la classificació. El nostre equip va
sortir molt concentrat i amb ganes de llevar-se
l’espineta que dúiem de la derrota dins el nostre
poliesportiu. Sabíem com jugava el Llucmajor i
també com havíem de jugar nosaltres per poder
guanyar. Vàrem assegurar el rebot defensiu, no
vàrem permetre passades fàcils als seus pivots i
atacàrem molt bé la zona que sabíem que ens
faria. En el primer període vàrem dominar el
rebot defensiu, el qual ens permetia sortir en
contraatac, cosa que no vàrem acabar d’aprofitar,
ja que vàrem fallar una sèrie de cistelles fàcils que
ens haguessin permès anar-nos al final del període
amb una diferència considerable. El segon quart
tot i que en cap moment l’equip local es va posar
pel davant vàrem acusar la falta de ritme per
l’acumulació de faltes personals. El tercer període
ens vàrem situar en zona i això va descontrolar
l’equip del Llucmajor. Gràcies a un parcial de 0-
14 aconseguit entre els dos darrers minuts del
tercer període i els dos primers del quart període,
vàrem poder dominar en tot moment el final del
partit.
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Volei
Infantil femení
07-03-03
Bar Poliesportiu Artà 3
Vilafranca 0
25-13 / 25-9 / 25-6
Bar Poliesportiu Artà: A. Servera, M. Roig, C.
Sancho M. Jaume, G. Salort, C. Ferrer, M. C.
Carrió i M. Llull
Victòria clara i amb total autoritat de les
artanenques que no donaren cap opció a un rival
que, en la  primera volta les havia derrotat per 3
sets a 2. L’equip artanenc va ser superior en tots
els aspectes, començant pel servei, que va fer de
molt mal a la recepció visitant i va impossibilitar
atacs fàcils..

Infantil masculí
08-03-03
Sant Josep 3
C.V. Artà 0
25-7 / 25-10 / 25-12
C.V. Artà: T. Llabrés, Mimoun, M.A. Tous, R.
Bernad, S. Franco, T. Massanet, T. Reinés, R.
Gili i T. Serra.
Molt s’esperava d’aquest partit ja que en la primera
volta oferiren un gran espectacle i el resultat es
decidí de forma molt ajustada. La veritat però va
ser que el Sant Josep es va imposar de manera
clara a un Artà que en cap moment va aconseguir
entrar en el partit. Els nostres jugaren massa
nerviosos i foren incapaços de demostrar tot el
seu potencial, cosa que va aprofitar l’equip
col.legial per aconseguir un triomf massa fàcil per
les expectatives creades

08-03-03
Sant Josep (cadet) 3
C.V. Artà 0
C.V. Artà: T. Llabrés, Mimoun, M.A. Tous, R.
Bernad, S. Franco, T. Massanet, T. Reinés, R.
Gili i T. Serra.
Dos partits seguits jugà l’equip infantil a Palma ja
que aquest segon era un partit aplaçat i s’aprofità
el desplaçament per jugar-lo. L’equip del Sant

Josep, en aquesta ocasió era cadet i es notà la
diferència d’edat i d’alçada entre els dos conjunts.
A més, els artanencs s’havien centrat molt en el
primer partit i les costà molt desconectar de la
decepció anterior i centrar-se en aquest encontre.

Cadet femení
08-03-03
Sant Josep 3
Toldos Artà 0
25-8 / 25-18 / 25-20
Toldos Artà: M. A. Grillo, C. Ferrer, N. Torres,
M. Jaume, I. Cantó,  M. Brunet, C. Valero, C.
Maria, M. Danús, M. Fernàndez i M. Riera.
Li costà molt a l’equip cadet entrar dins del partit
tal i com ho reflexen els parcials dels sets. Les
d’Artà sortiren assustades davant el líder invicte
de la categoria, i això ho pagaren car ja que les
locals infringiren un sever correctiu en el primer
set. Passat l’ensurt inicial, les artanenques
començaren a jugar una mica i poc a poc anaren
entrant en el partit. Es treballà bé en recepció i en
defensa, sobretot de segona línia, que aconseguia
aturar els potets atacs col.legials, però no
estigueren entonades en atac i això impossibilità
crear més problemes en el rival i permetre que
se’n duguessin el partit de manera més o menys
còmoda

Primera balear femenina
01-03-03
Son Ferrer 3
Mateu Ferrer Artà 0
25-9 / 25-5 / 25-11
Mateu Ferrer Artà: N. Jaume, C. Maria, A.
Obrador, C. Ginard, M. Fca. Martí, M. Danús B.
Gili, i A. Jarner
Severa derrota la que encaixà l’equip femení
davant el primer classificat de la categoria. L’equip
artanenc, al que li faltà actitud, sobretot en defensa,
no pogué fer res per aturar l’allau de joc local. Les
de Son Ferrer no trobaren oposició en la defensa
de primera i segona línia artanenques i una vegada
i altra aconseguien anotar punts en atac. La nota
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negativa, a part del pobre joc exhibit per les
d’Artà, va ser la lesió de M. Fca. Martí, que va
sofrir un esquinç de turmell i estarà unes setmanes
fora dels terrenys de joc; també a la jugadora
Gabriela Botellas se li va  practicar una artroscòpia
al genoll la passada setmana i se li ha acabat la
temporada. A les dues jugadores les desitjam una
ràpida recuperació.

Segona masculina
01-03-03
Bunyola 0
APA Institut Artà 3
25-0 / 25-0 / 25-0
APA Institut: T. Puigròs, Ll. Arenas,  P. Cabrer,
Llucià,  J. Jurado, X. Rigo i J. Mercant
Victòria artanenca a Bunyola ja que l’equip local
sols presentà 4 jugadors i per tant es donar el partit
per guanyat als d’Artà.

08-03-03
APA Institut Artà 0
Manacor 3
18-25 / 15-25 / 17-25
APA Institut: T. Puigròs, Ll. Arenas, Ll. Canet, P.
Cabrer, P. Ginard, Llucià,  J. Jurado, X. Rigo, X.
Ferrando i J. Mercant
Derrota de l’equip masculí en un partit que
semblava seria més ajustat, però que en el moment
de la veritat varen ser els manacorins el que
imposaren el seu joc. L’equip visitant, sense fer
res de l’altre món va aconseguir una victòria més
o menys clara davant els d’Artà. En els primers
dos sets els nostres no varen estar encertats en
recepció, cosa que les impossibilità construir
bons atacs. En el tercer set la recepció va millorar
però no bastà per contrarrestar el major encert
visitant.

Col.legi Sant Salvador
Del 23 al 28 de febrer, 41 alumnes de secundària
i 3 professors del col·legi Sant Salvador realitzaren
un viatge a la neu, a la l’estació lleidatana de Boí-
Taüll. El mal temps no permeté esquiar tots els
dies que tenien prevists, però tothom disfrutà,
tant dels dies d’esquí com de les altres actitvitats,
com una  excursió per la neu fins a Taüll, el
patinatge damunt gel a Viella i la visita a les
esglésies romàniques de Sant Climent i Santa

Maria de Taüll. L’estació de Boí-Taüll deixà
marevellats a tots els alumnes, que els dies de sol
pogueren gaudir de la magnifica estació i
contemplar els excel.lents paisatges que des de
l’estació s’observen. A més s’ha de dir que Boí-
Taüll té la cota màxima esquiable dels Pirineus,
a 2750 m. d’alçada, fet que encara la fa més
atractiva.
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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
Hem de començar el nostre comentari hípic
destacant l’excel·lent victòria aconseguida per la
poltra de tres anys Heliana, propietat de la quadra Es
Pou d’Es Rafal. Heliana, filla del prestigiós semental
Profumo OM i l’egua francesa Emiliana, va guanyar
la seva respectiva carrera a Son Pardo, a més
d’establir el nou rècord d’1.19.1 sobre 2.100 metres,
fet que demostrà que és una de les aspirants a
triomfar en el proper Gran Premi Nacional. Altres
cavalls que també han destacat són l’egua E. Cristina,
de Son Morei, el poltre Hacum SC, dels germans
Fuster, la regular i efectiva Ginyola de Ses Eres, els
cavalls Flipo i Emilio Speed, propietat de la quadra
Es Pou d’Es Rafal, i Caprice de Nille i la poltra
Hister Fortuna de les quadres Blaugranes.

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

CRISTALERIA
ARTÀ

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

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE FEBRER
LIDER: FESTA BLAUGRANA(TAP DANCE KID-MERAVELLA)

MA SP MA SPNOM DEL CAVALL MILLOR
TEMPS

PUNTS
TOTAL

01 02 08 09

PUNTS
QUINZENA

BASINGUER BG 1.20 4
CANNY STAR’S 1.19 1
CAPRICE DE NILLE 1.17 15 2ON 3
CASANOVA 1.20 5
CHAMPION PAN 1.18 12
DAURAT LLAR 1.19 13
DUQUE MORA 1.21 4
E.CRISTINA 1.20 9 3ER 2
ELIT CL 1.19 10
EMILIO SPEED 1.17 3 4RT 1
ENVIT 1.18 16
ESTAR DE NUIT 1.18 10
EUTERPE 1.20 1
FANTASIA P 1.22 4
FESTA BLAUGRANA 1.19 22
FILET D’OR 1.17 11
FINE DE FOPHI 1.21 1
FLIPO 1.18 4 3ER 2
FURIOSA STAR 1.20 5
GALLITO DE VIDAL 1.21 11
GENIOSA 1.22 6
GENTILLE DE NUIT 1.19 17
GINYOLA 1.22 9 2ON 3
GLEAM SPEED 1.20 7
GOLFA  DE LADIL 1.20 11
GRAN JEFE STAR 1.22 1
HACUM SC 1.21 16 4RT 2ON 4
HELIANA 1.19 12 1ER 4
HERACLITO SPEED 1.22 8
HISTER FORTUNA 1.22 7 2ON 3
HISPANO GOWAN 1.20 11
HOLLI  HOLIC 1.20 21
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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.

Futbol

Els Benjamins, campions del
seu grup
Manacorins 1 – Artà 8
Gols: Sergi (3), A. Cursach (3),
Alzamora, X. Cursach
Alineació: Jon, Zafra, Carrió,
A. Cursach, Sergi, Alzamora,
X. Cursach. Casellas,
Merenciano, Andrés

Artà 8 – Es Pla 1
Gols: Sergi (3), X. Cursach (2),
Zafra, Carrió, Edgar
A: Jon, Zafra, Carrió, Edgar, X.
Cursach, Sergi, Alzamora.
Merenciano, Andrés, Casellas
Amb aquestes dues victòries han
tancat el campionat de forma
brillantíssima, un any més i van
tres consecutius, aconseguint el
títol de campions del seu grup i
categoria. Per tant, Bellpuig
dóna la major i millor
enhorabona a tot l’equip, des
dels entrenadors, delegat i
directiva a en major grau als
jugadors, vertaders artífexs
d’aquest fet de celebrar una nova
efemèrides de campió, que es va
fer efectiva a Ses Pesqueres, a la
finalització del partit contra Es
Pla, on es va obsequiar els
jugadors i aficionats presents
amb un refrigeri a base de coques
i refrescs. Va regnar una gran
bauxa i alegria entre tots els qui
en disfrutaren.
Els dos darrers partits que han
disputat no han estat manco que
la majoria dels de tota la
temporada: domini i triomfs
clars sobre els rivals. Ara
participaran en les lliguetes
finals per dirimir el campió de la

categoria benjamí i segons diuen
aquesta temporada es vol fer a
nivell balear, és a dir, també
entren Menorca i Eivissa. Si es
fa el calendari, en el proper
número de Bellpuig el
publicarem per a coneixement
de tots els aficionats, perquè
vagin a donar suport a aquest
equip‘que bé s’ho mereix.
Repetesc, enhorabona a tots.

I Regional
Artà 5 – La Porciúncula 0
Gols: Piñeiro (3), Jordi, Ramon
A: Pedro, Ferrer, J. Tous, Nieto
(Raul), Piñeiro, Jordi, Ramon
(Gayà), Dalmau (Danús),
Ferrera (R. Mayal), Moya. T.
Mayal

Xilvar 2 – Artà 0
A: Pedro, Femenias, Ferrer, J.

Tous, Nieto, Piñeiro (Danús),
Jordi, Ramon (R. Mayal),
Dalmau, Gayà (Moya), Reyes
(Douglas)
Segueix l’Artà en la lluitar per
ser segon ja que el Patronato,
líder indiscutible, du un ample
avantatge que sembla abismal i
que li pot donar l’ascens a
Preferent. Ara jugaran dos partits
seguits a Ses Pesqueres i després
van a Porto Cristo i d’aquesta
confrontació s’aclararà bastant
la classificació. El partit contra
la Porciúncula, malgrat la
golejada, va ser un poc espès i
avorrit, principalment en la
primera part durant la qual hi va
haver poques ocasions de gol,
errant Piñeiro un penal. A la
segona part milloraren un poc,
es feren els cinc gols que al final
mostrava el marcador. A Selva,



 39
BELLPUIG

    14 març 2003  179

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

després de vàries jornades
invicte, l’Artà va jugar un mal
partit on el bon joc va brillar per
la seva absència en els dos
equips, però els locals posaren
un poc més de ganes i agressivitat
i gràcies a això feren dos gols
que els donaren el triomf.

III Regional
Consell 0 – Artà 2
Gols: Jordi, Rafel
A: Vives, Pascual (Alfredo),
Capó, Jordi Caldentey, Grillo,
Rafel, Xavi, Femenias, Cursach,
López, Riera

Artà 2 – Lloret 0
Gols: Vives, Riera
A: Vélez, Pascual (Jon Kepa),
Capó, Rafel, Femenias, Vives,
Cursach (Genovard), López
(José Miguel), Riera, Cecilio
(Llaneras), Palou
Cinc victòries consecutives ha
encadenat l’equip de III
Regional, cosa que ratifica el
bon joc que fan i que comentam
de fa diverses jornades. El triomf
a Consell va ser el manco esperat
i el que millor gust els ha deixat
ja que aquest equip és un dels
gallets de la categoria, classificat
als primers llocs i aspira a
l’ascens. Però els artanencs
tengueren una tarda plena
d’encerts i es feren justs
mereixedors de la victòria.
Contra el Lloret, tres punts i poc
més, essent un partit avorrit i
cap dels dos equips era capaç de
dur la pilota a ran de terra ni fer
dos o tres tocs seguits de pilota.
Quasi tot el joc va ser coça a la

pilota i ja veurem que surt.
L’únic positiu per a l’Artà: els
tres punts.

Juvenils
Artà 4 – Playas Calvià 2
Gols: Joan Andreu (2),
Torreblanca, Gil
A: Cantó, Bernat, Javi, Gamaza
(Cruz), Sureda, Terrassa,
Torreblanca, Rocha (Joan
Andreu), Reyes (Alex), Pere
Juan, Gil (Juanma)

Artà 2 – At. Baleares 5
Gols: Gil, Alex
A: Xavi (Pere Miquel), Bernat,
Javi, Gamaza (Joan Andreu),
Sureda (Juanlu), Terrassa,
Torreblanca, Rocha (Nieto), Gil,
Alex, Juanma (Cruz)
La veritat és que es fa un poc
difícil comentar aquests dos
partits que han disputat els
juvenils, pel resultat i actuació
en els dos. Contra el Playas,
líder, desplegaren i feren el
millor partit de la temporada,
malgrat tenir el partit molt coll
amunt ja que arribaren al descans
amb el marcador en contra per
un clar 0-2. Però a la represa
destaparen el pot de les
essències, acorralaren al contrari
en la seva àrea, l’esborraren del
terreny de joc i amb un gran
futbol feren quatre grans gols
que donaren la volta al marcador
aconseguint un triomf molt
treballat i merescut. Tot l’equip
va brillar a gran nivell i tots es
mereixen un deu. Però mirau
que vuit dies després, contra
l’At. Baleares, equip mediocre i

classificat a la meitat de la taula,
no donaren ni tan sols la d’arena,
com vulgarment es diu. No
donaren peu amb bolla,
totalment desconeguts, sempre
anaren a remolc del rival, patiren
dues expulsions, cosa que va
facilitar que el rival, amb esforç
mínim, aconseguís una ampla
victòria. És difícil entendre els
dos partits, passar de la perfecció
i excel.lent joc a no fer res de
res. Els dos partits són per
comentar, reflexionar i meditar.

Cadets
Sineu 1 – Artà 2
Gols: Alfredo, Endika
A: Pere Miquel, Terrassa,
Manolo (Toni Arnau),
Massanet, Bernad (Obrador),
Ruz, Alfredo, Endika, Pau
(Borja), Gil (Jordi), Nieto
Pas ferm a la consecució del
títol. Amb aquest triomf sols els
manca un punt per aconseguir-
ho i queden cinc partits per jugar.
Sembla impossible que se’ls
escapi. Esperem poder-ho
certificar en la propera edició de
Bellpuig. Triomf mínim i
complicat a Sineu, amb un rival
que va posar les coses difícils
amb un joc brusc sense deixar-
los fer el futbol que saben fer els
deixebles de Jeroni. Però al final
es tregueren els punts de vital
importància per mantenir les
distàncies amb el Petra, segon
classificat. Per tant, a un sol
partit de ser campions.

Infantils
Artà 2 – Escolar 0



40
BELLPUIG

    14 març 2003 180

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.

DeixallesLlevant
C/. Figueretes, s/n.-

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

Gols: Duran, Coll
A: Alba, Villar, Font, Cattaneo,
Carabante, Duran, Bajo (Febrer),
Ismael, Roser (Genovart), Coll,
Nadal

Santanyí 3 – Artà 3
Gols: Cattaneo (2), Coll
A: Alba, Villar, Font, Cattaneo,
Carabante, Dani, Bajo
(Genovart), Ismael, Roser, Coll,
Nadal
No sé si serà tardana la reacció
dels infantils per salvar la
categoria però la veritat és que
aquesta és evident en els darrers
partits i si feien els punts
suficients per fer-la realitat. El
partit potser més temut per mor
de la rivalitat era contra l’Escolar
però el salvaren amb bona nota
i merescuda victòria ja que
jugaren i cercaren més el triomf
que el rival i al final així va ser.
A Santanyí tregueren un punt in
extremis ja que ni tan sols es fa
fer la treta de centre en fer Coll
el tercer gol que era el de l’empat.
Aquest resultat va ser bo però
amb un poc de sort i encert contra
la porta rival s’hagués pogut
guanyar i tenir més punts i
possibilitats de salvar-se. S’ha
de ser optimista, seguir en la
mateixa línia de joc i creure que
es pot aconseguir.

Alevins
Artà 5 – Felanitx At. 1
Gols: Abdon (2), Molina (2),
Torreblanca
A: Reynés (Ignasi), Jeroni
(Jordi), Flaquer (Faramelli),
Dani, Coll, Prol, Abdon
(Alzamora), Oca, Molina,

Torreblanca (Riera), Gil

Escolar 4 – Artà 0
A: Ignasi (Reynés), Cantallops
(Jordi), Jeroni, Flaquer, Dani,
Coll, Prol (Gil), Abdon, Oca,
Torreblanca, Alzamora (Molina)
Travelada ineperada a
Capdepera contra l’Escolar que
ha complicat la classificació en
el tram final per ser primers o
segons, ja que amb la derrota
han estat superats pels gabellins
perdent a més el golaveratge
directe ja que a Ses Pesqueres
empataren a dos gols. El triomf
gabellí va ser totalment merescut
ja que els de Julio Prol feren
potser el pitjor partit de la
temporada, per ser més exactes
la segona part ja que es va arribar
al descans amb 0-0 i poques
ocasions de gol pels dos equips.
Però en el segon temps els
artanencs s’esfumaren,
encaixaren quatre gols i derrota
merescuda. A l’altre partit, com
indica el resultat, fàcil i clar
triomf pels nostres. Esperem que
la desfeta de Capdepera no els
afecti la moral i seguir en la
lluita pel títol que està al seu
abast i el poden aconseguir.

Benjamins F-8
J. Sallista 4 – Artà 4
Gols: Garau (2), Adrian, X.
Darder
A: López, Sevillano, Llull,

esports
Garau, Edgar, Adrian, X.
Darder, Arto. Bonnin, Fiol,
Torres, Oca

Artà 5 – Santanyí 0
Gols: Adrian (3), Sevillano, X.
Darder
A: López, Sevillano, Llull, Fiol,
Garau, Adrian, X. Darder, Arto.
Benito, Bonnin, Torres
Pas a pas i partit a partit van
avançant i treguent bons resultats
aquest equip més jove del Club
en partits de competició, ja que
a part hi ha l’Escoleta, més joves
encara. Però sols participen en
les diades que se celebren a nivell
comarcal. Meritori l’empat a
Inca contra el Sallista, equip
que sempre ha tengut un molt
bon nivell de futbol base. Per
tant, l’empat va significar una
gran satisfacció per a tots,
jugadors, entrenador, delegats i
persones dels seu entorn. I per
completar l’alegria aconseguiren
un clar triomf contra el Santanyí
al qual quasi esborraren del
terreny de joc ja que els artanencs
foren amos i senyors del partit.
A manca d’un partit per acabar
es pot dir que han fet una molt
bona campanya, que s’han
assolit els objectius proposats,
que no eren altres que creixessin
i aprenguessin i aquests,
sincerament, s’han aconseguit
en un grau bastant alt.
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Floristeria
          Xisca

Nova col·lecció
primavera-estiu 2003

Talles de 34 fins a 50

Tennis
Campionat de Mallorca per equips (resultats)

Alevins (08/02/03)
CT Muro B 3 – Artà 2
Llorenç Seguí (Muro) guanya a Toni Brazo (Artà) per 7-5/6-3
Joan Marc Piris (Artà) guanya a Rafel T. Capó (Muro) per 7-6/
6-2
Baltasar Ramis (Muro) guanya a Miquel Pastor (Artà) per 6-3/
6-3
Margalida Bonnín (Artà) guanya Cati Sales (Muro) per 6-3/6-
4
Llorenç Seguí/Rafa T. Capó (Muro) guanyen a M. Genovart/
Pep Ll. Bernat (Artà) per 6-3/6-4

Alevins (23/02/03)
CT Manacor 3 – CT Artà 2
Toni Brazo (Artà) guanya a Robert Strunk (Manacor ) per 4-6
i retirada.
Guillem Vives (Manacor) guanya a Miquel Pastor (Artà) per 6-
3/1-6/6-4
Tomeu Lliteres (Manacor) guanya a Miquel Genovart (Artà)
per 6-2/6-4
Margalida Bonnín (Artà) guanya per imcopereixença de la seva
rival.
G. Vives/T. Lliteres (Manacor) guanyen a T. Brazo/M. A.
Brazo per 1-6/6-2/7-6

Alevins (02/03/03)
CT Can Simó B 1 – CT Artà 3
Sebastià Martínez (Can Simó) guanya a T. Brazo per 6-4/7-5
Joan Marc Píris (Artà) guanya a Toni Ginard (Can Simó) per 6-
0/6-0
Pep Lluís BErnat (Artà) guanya a Joan Rigo (Can Simó) per 6-
3/6-3
Margalida Bonnín (Artà) guanya a Cati Mascaró (Can Simó)
per 6-1/6-2

Alevins (09/03/03)
Ct Artà 3 – CT La Salle (Palma) 1
Toni Brazo (Artà) guanya a Borja Miranda (La Salle) per 6-3/
6-3

Joan Marc Piris (Artà) guanya a Àlex Juan (La Salle) per 6-4/
6-0
Miquel Pastor (Artà) guanya a José Francia per 6-0/6-0
Marina Balaguer (La Salle) guanya a Margalida Bonnín (Artà)
per 6-1/6-2

Cadets (22/03/03)
CT Artà 2 – Santa Ponça TC 3
Manolo Infante (Artà) guanya a Alberto Hinojo (Santa Ponça
per 6-4/6-2
Miquel Mascaró (Artà) guanya a Guillermo Julià (Santa ponça)
per 6-1/6-2
Chris Vost Anthony (Santa Ponça) guanya a José Antonio
Brazo (Artà) per 6-1/6-3
Esther Prats (Santa Ponça) guanya a Margalida Tauler (Artà)
per 7-5/6-3
A. Hinojo/C. Vost (Santa Ponça) guanyen a R. Nadal7S.
Rosselló (Artà) per 6-1/6-1

Cadets (01/03/03)
CT Felanitx 0 – Artà 4
Manolo Infante (Artà) guanya a Tomeu Mas (Felanitx) per 6-
2/6-3
José A. Brazo (Artà) guanya a Martí Rosselló (Felanitx) per 6-
1/6-3
Serafí Rosselló (Artà) guanya a Sergi Christie (Felanitx) per 6-
2/6-4
Maria Morey 8Artà) guanya a Cati Nadal (Felanitx) per 6-1/6-
0

Cadets (08/03/03)
CT Artà 3 – Pollentia TC 1
Isaac Madrid (Pollentia) guanya a Manolo Infante (Artà) per 4-
6/7-6/7-6
Miquel Mascaró (Artà) guanya a Javier Sanpendro (Pollentia)
per 6-3/4-6/6-4
José A. Brazo (Artà) guanya a Jaume Contestí (Pollentia) per 5-
7/6-3/6-3
Francisca Càmara (Artà) guanya a Esperanza Madrid (Pollentia)
per 6-2/6-2
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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 primera desena
de març de 1926, del periòdic
local Llevant
(Recopilat per G. Bisquerra)

Mallorca desolada era el títol de
la portada de l’edició del dia 10 de
març del Llevant, a la qual crònica,
firmada per Joan Estelrich de la “Veu
de Catalunya”, parlava de la súbita mort del poeta D.
Joan Alcover. Quatre fills l’havien precedit; no haurà
temut el camí. “Quan la mort arribi, poc en gaudirà
de la vida mia; lo millor ja ho té”, havia dit. Les lletres
ploraran el poeta, l’orador i el crític, era per consens de
tothom el nostre Elegíac, el primer i l’únic. La pèrdua
ha estat immensa.
De Son Servera, informa el seu corresponsal que
el temps per la veïna vila de Son Servera ha estat
bruscós, però en tocar el març el protagonista és el vent
que bufa amb força esbrancant els arbres i eixugant les
terres primes, que pateixen de valent. Fa uns dies que
va morir santament Sor Catalina Adrover, de Manacor,
en el convent de les monges franciscanes; tenia 30
anys. Ha vengut de Bones Aires el pare del nostre amic
i subscriptor del Llevant D. Antoni Servera Barceló,
que feia dos anys que era fora.
Registre
Naixements: Margalida Alzamora, filla d’en Toni
Lloveta i de Biatriu Cama. També Francisca Lliteras
Sureda, filla de Josep Tort i Bàrbara Galania. Miquel
Sancho Alzamora, fill de Pere Blai i Antonina Cama.
Morts: Margalida Pascual Llull, esposa des Fuster
Nou, de 50 anys, de tuberculosi pulmonar.
De Ca Nostra, la secció informativa local, detallava
el següent: Meteorologia: Temps variat des que hem
entrat al mes de març, dies de bon sol i altres de fina
pluja i vent a voler. El camp té moltes topades i la flor
d’ametler, que enguany havia esclatat fent concebre
una bona anyada, ha despenjat molts d’ametlons.
(El comentari d’aquesta desena no és molt llarg perquè
les còpies que tenim del periòdic són molt deficients
i fan quasi impossible la lectura).
Artà, dia 20 de març de 1926.-
El fogaró de matances (II). Aquest títol
encapçalava el número de la segona desena de març i
continuava l’article començat el mes de febrer, parlant
d’anècdotes ocorregudes durant el temps de les
matances a la nostra vila artananca.
Visita de l’Inspector de 1ª Ensenyança
Dimarts i dimecres passat els nostres centres

d’ensenyança reberen la visita de l’inspector D. Joan
Capó. Tant les escoles públiques com privades foren
visitades i se sol·licità dels seus directors les mancances
que poguessin tenir per veure de solucionar-les. També
proposà que l’escola de pàrvuls de Santa Catalina
passàs provisionalment a les nacionals i que
l’Ajuntament donàs una ajuda per poder atendre
degudament els infants.
De Son Servera, el seu corresponsal informa que
el pròxim dia 21 es faran grans carreres al velòdrom de
Palma. A Son Servera hi ha gran animació per assistir-
hi i veure córrer Ellegart, sis vegades campió del món.
També que el dia 25 es farà una excursió a Cala Rajada.
Uns aniran per terra amb automòbils i altres per mar
amb barques de motor. Felicitam l’organitzador, el
metge D. Miquel Servera.
Registre artanenc
Morts: Dia 11 de febrer Rosa Juan Pascual, a) Cabrera,
de 80 anys, de paràlisi intestinal. Dia 18, Maria Amorós
Llaneras, des Racó, als 11 anys, de malaltia al cor.
Naixements: Dia 10, Macià Ginard Espinosa, fill de
Macià Corona i Antonina Gallineta. Cap matrimoni.
De Ca Nostra: Es troba malalta de gravetat Dª
Francisca Tous, mare del nostre amic D. Jaume Sancho
(l’apotecari Cusí), la qual s’ha agravat i ha rebut els
Sants Sacraments. Mort: Ha mort la nineta Maria
Amorós Llaneras, filla de l’amo en Mateu des Racó.
Malalts: Al barri des Coll de n’Abrines sembla que hi
ha hagut una espècie d’epidèmia, pareix que deguda a
haver menjat formatge que no era bo. La meteorologia
contempla un any com pocs, les pluges han estat molt
poques i el camp és molt sec. Fa mesos que no plou i
tothom està retgirat perquè els sembrats pateixen
molta set.
Sorteig
Han estat sortejats els mossos que han d’anar a fer el
servei militar a Àfrica. Aquells a qui els ha “tocat”
anar-hi estan trists, no per ells sinó per les seves
famílies. Són: Climent Garau, impressor del nostre
taller, Rafel Ginart, Pansecola, Bernat Amorós,
Creuveia, Tòfol Gili, Peu, Tomeu Bidigus, Francesc
Sabater i Jaume Llabrés, Cama.
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FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54

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

Salut Avui
Càncer en la vellesa (IV)
No existeix un acord unànim per aplicar el
qualificatiu de “vell”, que oscila entre els 60 i els
70 anys d’edat. Però la majoria de vegades això
no és totalment cert ja que els malalts d’edats
entre els 65 i els 75 anys solen comportar-se igual
que els de mitjana edat. A partir dels 75 anys la
situació es modifica i comencen a manifestar-se
diversos problemes més propis dels vells ja que
amb la vellesa apareixen una sèrie de canvis
fisiològics que afecten l’organisme i que es
tradueixen en certs tipus de trastorns o
deterioraments: disminueix el vigor de les persones
i s’incrementa la susceptibilitat per a totes les
malalties, tant físiques com mentals. Especialment
són determinants els procesos degeneratius i les
seves seqüeles invalidants. Sovint es redueix la
visió i l’audició, apareixen problemes en el sistema
circulatori, respiratori i osteoarticular.
Freqüentment resulta difícil determinar el que és
pròpiament malaltia de tot allò que és
conseqüència del pas dels anys i, per tant, en certa
manera natural i lligada al fenomen de
l’envelliment. Amb l’edat es deteriora el
funcionament dels diferents òrgans. En el sistema
cardiovascular disminueix l’elasticitat dels vasos
perifèrics i del cor, es redueix la capacitat del cor
en els exercicis, en el sistema nerviós es perden
neurones amb una reducció del fluxe sanguini
cerebral i el cervell perd pes. També disminueix
el fluxe sanguini del fetge i dels ronyons.
És freqüent que en la vellesa coexisteixin diverses
malalties en la mateixa persona, per la qual cosa
solen rebre molts de medicaments. De fet, a
Espanya, el 65% de les persones majors de 65
anys segueixen alguna clase de tractament.
Aquesta polifarmàcia, junt als problemes de vista,
la reducció de la destresa manual i la disminució
de la capacitat mental, incrementa la possibilitat
d’errors. S’ha calculat que l’ancià és incapaç de
manejar adequadament més de tres medicines. En
aquest grup d’edat, el metabolisme i l’excreció de

medicaments es redueix,
cosa que facilita que surtin
problemes en
l’automedicació. Quan un
ancià es posa malalt és
habitual que es produeixi
una alteració que al meteix
temps afecti a diversos
òrgans. Aquest fet s’explica
a causa que els òrgans amb funció reduïda amb
l’edat es mantenen en un precari equilibri, encara
que compleixen la seva missió mentre la persona
està sana. Però quan es lesionen es tornen
incapaços de fer la seva feina, cosa que dóna lloc
que s’alteri el funcionament dels altres òrgans.
De tots ells, el sistema nerviós central és el més
propens a fer-se malbé. Així, per exemple,
qualsevol malaltia física sèria pot originar un
deteriorament agut de l’estat mental, especialment
si ja hi havia abans algun grau de disfunció
cerebral. En principi, si l’estat mental era normal
abans de la malaltia, s’ha d’esperar la recuperació
total, però si existia algun grau d’alteració prèvia,
aquesta s’agreujarà. Freqüentment els procesos
respiratoris es compliquen amb una insuficiència
cardíaca. Els infarts de cor són accidents cerebro-
vasculars aguts i pràcticament qualsevol malaltia
o operació es complica amb problemes de retenció
o d’incontinència urinària. A més, es poden
observar quadres d’ansietat i depresió en el 10%
dels ancians. Aquests processos surten com a
conseqüència de la soledat i la malaltia. Als
problemes de tipus mèdic se solen afegir altres de
caràcter social, que contribueixen  a agreujar la
situació de l’ancià i a dificultar el retorn, un pic
curat, al seu domicili. Totes aquestes
característiques converteixen els ancians malalts
en un grup de pacients molt peculiars en els quals
l’abordatge de les seves patologies s’han de tenir
en compte tots els factors de risc anteriorment
enumerats.
Dr. Eduardo Valencia
eduardovalencia@hotmail.com
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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

Cercadors, webs en català

http://www.shef.ac.uk/hispanic/catalan/
catlinks.html
LA LLENGUA CATALANA I ELS PAÏSOS
CATALANS.
Navegador dels Països Catalans del departament
de català de la Sheffield University, el més
important centre d’ensenyament de català al Regne
Unit.

http://ella.phil.uni-freiburg.de/RomSeminar/
LehrstuhlRaible/Pusch/Katalan.htm
EIN PAAR WORTE ZUM KATALANISCHEN.
Pàgina en alemany de Claus Pusch, explicativa de
la presència de la llengua catalana al món, amb els
enllaços representatius més importants.

http://catalunya-lliure.com/curs/catala.html
LEARNING CATALAN ON THE INTERNET.
Pàgina en anglès de recursos en llengua catalana,
per donar a conèixer al món, els recursos a
Internet en la nostra llengua, classificats en temes.

http://www.uni-mainz.de/~lustig/bookcat.htm
INTERNET FÜR KATALANISTEN 2.0.
Navegador de webs en català, classificat
temàticament. Fer per Wolf Lustig, professor de
filologia románica a la Universitat de Magúncia
a Alemanya. Països Catalans Herzlich
Willkommen!

http://www.geocities.com/mtmi/links/index.html
RECURSOS CATALANS DES DE LA VILA
D’AITONA.
Enllaços a recursos catalans desde la vila d’Aitona,
en especial als del Segrià.
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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
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Guillemots
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORITZONTALS: 1. Bocí de terra on s’hi sembra
una llavor determinada. 2. Pixar. D’aquesta planta
se’n treu una droga. 3. Dona que fa vestits d’home.
4. Un dels sentits corporals. Qui ha estat?. 5.
Arregli. M’he regirat i n’he pegat un. 6. He après.
Que no és suau. 7. M’assec aquí perquè som el rei.
Soluciona el problema. 8. Competitivitat,
enemistat. 9. Impedim, procurem no trobar. Seda.
10. Amb salut. Amb aquesta nota hauré de
recuperar l’examen.

VERTICALS: 1. Finca d’Artà. 2. Lloc per batre.
Si no tenim brúixola anirem així. 3. Si n’encens
un hi veurem. D’ovella. 4. Empardalats. 5. Bella
flor i nom d’home. Malnom de nissaga de forners
artanencs. 6. Fet sortir. Magres. 7. Això no ho
pots dir a ningú, ha d’estar amagat. 8. De quin
color té el cabell?. Pregaré davant un sant. 9. A
l’escola hi berenen. Una de les organitzacions
supranacionals a la que pertanyem. 10. Vols
venir?. Que té un ús. Policia del nazisme.

Una gerra fora anses
sempre va de rodolons,
si no vols mostrar ses anques
fermet ben fort es calçons.

“Per tot solen sortir bones
en fan de tots es colors,
encara que ses millors
les mos fan ses nostres dones”.

Cercau el nom d'aquestes deu eines de foravila:
cavec, falç, falcella, arada, jou, fasset, gavilans,
xapa, rampaina i parpal
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C/. 31 de Març, 48
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215
07570 - Artà

També feim plastificacions i enquadernacions.

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

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

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.

Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Autonumèric

Solució a l'endevineta publicada: Les sopes de matances.

Guillemots

Publicava el

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

Carrer del Mal lloc

Fa 40 anys
Març del 63
El casco de nuestra población –
excluida la Colonia de San Pedro
– está formada por 96 calles y 7
plazas. De ellas, 33 están
dedicadas a honrar y enaltecer
nombres de personas ilustres o
distinguidas. Sólo cuatro de ellas
viven aún. Son: el General
Franco; el General Aranda, el
Rdo. D. José Sancho de la
Jordana y don Rafael Blanes
Tolosa. Los dos últimos hijos de
nuestro pueblo. La del General
Aranda es la única que existe en
España a nombre del citado
general.

Fa 25 anys
Març del 78
[...]el alcalde Sr. Massanet puso
la primera piedra de la residencia
de ancianos. Resulta curioso,
sin embargo, que probable-
mente, por lo menos de mo-
mento, la tal residencia se va a
quedar solo en esto: una primera
piedra. Quisiéramos equivo-
carnos pero por lo que hemos
podido saber no parece muy
probable, sino, juzguen ustedes:
no existe proyecto alguno, ni
lógicamente, por tanto, presu-
puesto, ni tan siquiera idea
aproximada de cuanto podría
costar [...].

Fa 10 anys
Març del 93
A l’apartat de la Colònia es podia
llegir: El passat dilluns dia 8 de
març, fou oberta al públic la
primera entitat bancària de la
Colònia. Es tracta d’una sucursal
de la Banca March, concre-
tament la 197, al front de la qual
hi figura com a director Simó
Joan Galmés Galmés, persona
vinculada a la Colònia des de la
seva infància. L’obertura d’a-
questa sucursal ha estat molt
ben acollida pel poble ja que a
partir d’ara no serà necessari
haver-se de desplaçar fins a Artà
per a qualsevol operació bancà-
ria.
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oferta cultural

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

De les 17 a 22 hores
Diumenges tancat

Artà&Capdepera Bonus Track.
Variat de música.
Els teatres d’Artà i Capdepera presenten BONUS
TRACK, una proposta de música variada, en una
programació conjunta de relació entre els dos
municipis.

∗ Dijous, 13, a L’Orient. Wonderbrass.
∗ Divendres 14, Teatre d’Artà: Antònia Font.
Gira acústica 2003.
∗ Dissabte 15, Teatre de Capdepera. Perikàs jazz
mini big band.
∗ Dijous 20, A l’Orient. Molly Duncan.
∗ Divendres 21, Teatre de Capdepera. Some on
jazz
∗ Dissabte 22, Teatre d’Artà: Satellites.
∗ Dijous 27, a l’Orient. Banasanou.
∗ Dissabte 29, Teatre d’Artà. Damià Timoner,
guitarra.

Divendres 28 de març, a les 21.30 h. TEATRE.
ELS ULLS DE L’ETERN GERMÀ
D’Stefan Zweig. Direcció d’Oriol Broggi.

Amb Oriol Broggi i Óscar Intente.

Virata és un guerrer famós,que viu a les terres del
Rei Rajupta. Ell sol com a capità dels exercits
reials aconsegueix la victòria en unes grans lluites
interiors. El rei, agraït li dóna la gran espasa reial
i mig regne si el vol. Però Virata te el record
gravat de la mirada penetrant i eterna del seu
germà al qual ha mort sense saber-ho al camp de
batalla, i decideix no tocar mai més les armes ni
fer res que pugui restar tanta llibertat a un altre
home: l’acció que un fa, pot restar llibertat a algú
altre, i mai no és
prou justa...

Entrada: 10 euros.
Reduïda (joves
menors de 21 anys,
estudiants): 8 euros

Entrades a la venda a partir de dimecres 26 de
març.
Durada: 1h 40 min.

Espectacle del Projecte Alcover. El projecte
Alcover és una unió de teatres dels Països Catalans,
que cada any seleccionen un espectacle català, un
valencià i un de les Illes per fer una gira a tots
aquests espais. Enguany, l’espectacle balear
seleccionat és “Històries” que vàrem poder veure
al Teatre d’Artà el passat 19 d’octubre.

CINEMA.
CADA DIUMENGE EL MILLOR CINEMA AL
NOSTRE TEATRE, a les 17 h. i a les 19.30 h.
(excepte durada diferent de les pel·lícules).
Consultau les cartelleres, els mitjans de
comunicació i www.teatrearta.com
16 de març, a les 17 i 19.30 h.: Kamchatka, amb
Ricardo Darín i Cecilia Roth.
23 de març, a les 17 h. La colina del dragón
(infantil) i a les 19.30 h. Atrápame si puedes,
d’Steven Spielberg, amb Leonardo di Caprio i
Tom Hanks.
30 de març, a les 17 i 19.30 h. Los lunes al sol,
amb Javier Bardem, Luis Tosar i direcció de
Fernando Leon de Aranoa.
CADA DIJOUS, A LES 21 h. CINEMA CLUB.

EL DARRER DIMARTS DE CADA MÉS, a les
21h: Cicle Pel·lícules inmortals.
Dimarts 25 de març: Gilda.
Amb el suport de Revista Bellpuig.

La informació sobre la programació de cinema es
podrà consultar als mitjans de comunicació i a les
cartelleres situades al teatre, a l’estació del tren i
a davant l’institut Llorenç Garcies.
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TORNAREM EL DIA 28/III

cloenda
Racó

Se suposa que aquesta fotografia va ser feta entre
els anys 1964-67. Aleshores a La Caixa
s’exposaven obres d’artistes artanencs en
col·lectivitat, demostració dels inicis d’una cultura
que ja empenyia fortament i que acabaria en la
fundació d’un enyorat club cultural anomenat
“Club Llevant”, el qual va ser presidit en primer
lloc per un dels retratats a la fotografia. De fet i
com podreu observar, el lloc, segur que era
l’antesala de l’oficina de La Caixa.
Hem comentat aquesta foto amb els pocs que
encara en poden donar fe i han estat d’acord amb
els noms dels que, inaugurant una exposició,
posaren per a la posteritat, encara que n’hi ha
algun que és dubte. Ho deixam per als nostres
lectors i si ens hem equivocat, com sempre en
demanam les corresponents disculpes.
Anomenam els presents d’esquerra a dreta com
tenim per costum:
En primer lloc el que dóna l’esquena al fotògraf
és Miquel Artigues, de So Na Sopa, aleshores
batle de la nostra Vila. Mateu Galmés, aleshores
rector de la nostra parròquia, Toni Cursach, era el

Delegat de La Caixa, Biel Cursach (Corona),
escultor, Miquel Pastor (Rabassó, que també
seria batle després de presidir el Club Llevant),
Jordi Vicens (Gomandí, gran entusiasta de la
cultura), Jaume Sancho (Corb), Pedro Ginard
(Leu). Del que ve després, hi ha dubtes sobre la
seva identitat; sembla que era en Miquel Forteza
(Gallet, un gran enamorat de la pintura), el guàrdia
civil ens és desconegut encara que se suposa que
devia ser el sergent del nostre quarter. A la seva
esquerra el que era conegut com el “cabo Ferrer”,
aleshores destinat al Puesto d’Artà i on es va
jubilar i quedà amb tota la seva família. Dels tres
que els tapa una mica la planta coneixem en
Jeroni Ginard (Murtó), en Joan Juan (Botelles), i
en darrer terme en Jaume Forteza (Gallet). Del
nin, tapada la cara per la planta, ens han quasi
assegurat que era en Miquel Pastor, fill d’en
Miquel Rabassó, el qual ens ha confirmat la seva
presència en aquell acte.
Dels catorze retratats, vuit ja són difunts, i sis
encara “pasturen” per les parcel·les mallorquines.
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