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AJUNTAMENT
(Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37)
www.arta-web.com
ajuntament@arta-web.com
Horaris:
* Oficines:  De dl a dv: De 8 a 14 h.
* Policia local: 971 829595 - mòbil: 609 863325
Residència: 971 836561
Club 3ª Edat: 971 835987
Poliesportiu: 971 835142
Escola de Música: 971 562008
Ràdio artà municipal: Tel. 971 835125
Na batlessa (Tel.835267)

TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 836155-  Urgències: 062.
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57.
Sant Salvador: 971 836136
Parròquia: 971 836020
Convent: 971 829613
Correus: 971 836127
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): Averies: 971 843333.

TRANSPORT PÚBLIC:
Autocars
971 550730
http://www.infomanacor.com/aumasa/

Tren
971 177777
http://tib.caib.es/terrestre/horaris_renfe.htm

CENTRE DE SALUT
Tels.971  835001.   Cita prèvia: 971
836700

AMBULÀNCIES: Manacor:
Tel.971  554075 —
Cala Rajada: Tel. 971 563333.

SERVEIS MÈDICS PRIVATS
Clinic artà: Ciutat, 39. Tel. 971
836237.

CENTRE MÈDIC.- Av. Ferrocarril,
2 - Tel. 971 835221. ( Imeco i
Novomedic).
Revisió carnets de conduir: Dc. de
11 a 15

DENTISTES:
* Antònia Puigserver, Tel. 971
835735.
*  J. Llaneras, C/  C. Despuig, 7.
* Guillem Roser, Tel. 971 835514

SERVEIS VETERINARIS:
* Tel. 971 836883 - 607 76 33 93

POMPES FUNEBRES:
* Artanenques: (Tels. : 971 829
260 i 617 392 929)
* Funeraria balear: (tels.:
971836888, 971549858, 97154911)
(Fax: 971549047)

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 Parròquia 19’30 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 dim. de 20,00 a 21,00 h.

FARMÀCIES:
Pl. Marxando, tel. 971 836524
C. Despuig, tel. 971 836536

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.
Farmacia:Sant Joan, cantonada Sant
Marc. Tel. 971 589262
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:
   Dissabte a les 19 h. i diumenges  a
les 18,00 hores.
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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/ A. M. Alcover, 28, baixos 07570 - Artà Tel i iFax: 971 835 616 Mòbil: 659-14 29 57

La redacció i els col·laboradors de la revista
Bellpuig, desitjam als nostres lectors que passin
unes bones festes de Nadal i un feliç any nou

MOLTS D'ANYS I BONES FESTES!!!

Tenguem les festes en pau

I afegiríem: no tan sols les festes, sinó tot l’any
que dins pocs dies començarem.
Les festes de Nadal tenen la virtut de ser uns dies
en els quals la gent en general es desitja felicitat,
bones festes, bon Nadal, feliç Any Nou, etc., i
tampoc falten les felicitacions de molta gent que
viu sobretot a pobles i ciutats diferents que
aprofiten aquestes dates per desitjar-se salut i
felicitat. Les empreses fan obsequis als seus
clients, els bancs i els comerços fan calendaris,
agendes, targes de felicitació, que volen demostrar
les bones relacions existents entre uns i altres.
Hem de pensar que realment tot el que s’escriu, es
parla i es fa, és un intent que l’any que comença
sigui propici a les persones que ens envolten. Els
dies que precedeixen Nadal i Cap d’Any semblen
ser més plens de bones intencions i desitjos de ser
millors amb els altres, i fins i tot les relacions
entre familiars, amics i no tan amics afluixen les
possibles tensions i durant les festes tot és una
bassa d’oli. Fins i tot les guerres fan un temps
d’espera.
Tot el que exposam sembla potser una realitat,
però i després què? Les feines tornen, i han de
seguir, també les reunions, les relacions empreses-
treballadors, continuen les tensions, les guerres...
els polítics també segueixen amb les seves
intencions...

I aquí volem afegir: i com continuaran les relacions
entre els nostres polítics locals?
Segur que per les festes que s’aproximen hi haurà
bones paraules, toquets a les espatles, frases dolces,
desitjos de felicitat i tot el que suposa voler passar
unes festes en pau. Però per ells s’acabarà la
bonança? O es farà examen i es decidirà seguir el
refrany de “any nou, vida nova”? Pensam que
seria el que realment molta gent voldria per bé de
tots. Ja ho hem repetit fins a la sacietat, deixem
aparcades les desavinences i lluitem per fer un
poble millor. Pensem en positiu, o millor facem en
positiu. Què volem dir per positiu? Idò que cada
qual posi damunt taula el que els pot unir i deixar
aparcat per sempre el que desuneix. Només així es
compliran els bons desitjos de pau i felicitat que
aquests dies que precedeixen el Nadal siguin
vertaderament sincers i reals. No facem comèdia
a l’hora de felicitar-nos, sinó que actuem com a
bons ciutadans que volen el bé de tothom i que
sigui per sempre.
Molts d’anys a tothom i tenguem les festes en
pau.
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QUIROMASSATGE (María Martínez)
Us ofereix els serveis de Quiromassatge,
Reflexiologia podal. Osteopatia. Kinesiologia. Reiki.
Drenatge linfàtic. Massatge tradicional tailandès.
Assessorament dietètic. Consells de salut natural, etc.

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

Associació per a l’agermanament d’Artà amb Totogalpa

Ara que ve Nadal l’Associació ha posat en marxa una sèrie d’iniciatives per seguir amb el nostre
objectiu: que l’agermanament es basi en l’establiment de vincles entre els habitants dels dos
municipis. Amb aquest propòsit vos volem informar d’aquestes iniciatives.

Vos recordam que
dia 2 de gener es
projectarà la pel·lí-
cula Oriente es
oriente, al Teatre a
les 21 hores. Els
beneficis d’aques-
ta pel·lícula es
destinaran també
al projecte d’ager-
manament.

· Vidrioles als comerços d’Artà

Des de dia 13 de desembre trobareu en els
comerços d’Artà unes vidrioles de fang, fetes per
Jeroni “Murtó”, que tenen escrit ARTÀ-
TOTOGALPA.  Els doblers  que es puguin recollir
es destinaran  als projectes que l’Associació  per
a l’agermanament té en marxa. Aquesta iniciativa
s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració de
l’Associació de comerços i serveis d’Artà.
Us agraïm per endavant la vostra col·laboració
desinteressada.

· Tríptics informatius sobre el projecte de
beques

Aquests dies haureu rebut a ca vostra un trítip
informatiu de color rosa, Una proposta
interessant, que explica el projecte de beques
d’estudis per a nins i nines de
Totogalpa que l’Associació
desenvolupa allà. És un
projecte que ha començat
enguany i ha donat molts
bons resultats. Des de la
Comisión de hermanamiento
d’allà ens demanen seguir
prioritzant la formació
d’estudiants i, per tant, la
nostra intenció és continuar
dins la mateixa línia aquest
any vinent, ja que allà el curs
comença el febrer i acaba el
desembre.
Per tot això, com haureu vist
en el tríptic, vos proposam
participar en aquest projecte
de beques i contribuir així en

la formació dels joves de Totogalpa. Esperam que
sigui un pojecte del vostre interès i confiam en la
vostra col·laboració. Si voleu més informació,

feis-nos arribar la
butlleta amb les
vostres dades que hi
ha en el tríptic i ens
posarem en contacte
amb vosaltres.
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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)

Una passa més al creuer

La fotografia que il·lustra aquest escrit
dóna fe del que el nostre ajuntament ha
decidit i fet com a remodelació al creuer
dels carrers 31 de Març - Santa Margalida.
És realment una passa ben donada, ja que
el fet de tancar la voravia i instal·lar l’stop
més al mig farà segurament que els
conductors que entrin al poble el vegin de
més enfora i es puguin aturar amb més
facilitat. Fins aquí tot això ens sembla bé,
però la mesura no es tracta d’una solució
definitiva.
Fa pocs dies que els veïns d’aquest barri
hem presentat una sol·licitud a l’Ajuntament
avalada amb més de cinquanta firmes,
demanant que s’instal·lin d’una vegada els
semàfors corresponents i passos per a les
persones que van a peu, per regular el
trànsit rodat i de vianants. Esperam que
mirin i estudiïn amb consciència aquesta
sol·licitud i facin les passes necessàries perquè es
pugui realitzar la reforma que se sol·licita, a fi
que d’una vegada per totes disminueixin els
accidents que ocasiona la reforma feta fa poc
temps, ja que, si bé no han estat mortals, volem
evitar-los.
De moment no volem donar més canya amb

aquesta qüestió. Si dins un temps prudencial no
s’ha posat fil a l’agulla i no es demostra bona
voluntat i insistència davant l’organisme
competent de carreteres, llavors sí que els veïnats
prendrem altres mesures més contundents i
efectives.
Esperant que no s’hagi d’arribar a tals extrems,
desitjam salut i molts anys a tothom.
Els veïnats dels carrers esmentats.

Arta Intercultural

L’associació Artà Solidari va celebrar el passat
dia 13 de desembre un acte titulat Artà
Intercultural. La festa va tenir lloc a l’amfiteatre
de Na Batlessa i pretenia ser una trobada entre les
diferents cultures que conviuen a Artà. Les
activitats començaren a partir de les 16’30 del
capvespre amb la presentació de l’agrupació
d’escolta i guia Bri De Pauma. A continuació es
realitzaren distintes activitats per als nins i nines.
Els voltants de l’amfiteatre s’ompliren de diverses

paradetes on es podien degustar una mostra de les
postres tradicionals de diferents països, com
Alemannya, Bolívia, Equador. Entre els estands
també hi havia present el de l’associació
d’Agermanament amb Totogalpa. A mesura que
el capvespre anava passant, la festa es va animar
amb la participació de difentents col·lectius, com
la del grup de ball Ecuatorià, Aquatreveus o els
Xeremiers.
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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

Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929

Plenari de dia 27 de novembre de 2003

S’aprovaren les actes de
les sessions del 28 i el 30
d’octubre. També les
gratificacions de setembre
i octubre del personal.
S’aprovà per unanimitat
modificar la normativa
d’edicions i publicacions
de l’Ajuntament.
Es va proposar i aprovar
per unanimitat modificar
l’article 5 del Reglament
Regulador dels Mercats de
l’Ajuntament d’Artà, per
dinamitzar i impulsar més
el mercat municipal,
perquè el venedors
venguin més dies, per
potenciar els productes
mallorquins, donant
prioritat als productes de
fabricació autòctona i
d’agricultura ecològica.
El PP va votar en contra de
la proposta de l’Equip de Govern per instar el
Govern de les Illes perquè reformi l’Estatut
d’Autonomia. La moció fa referència a que
l’Estatut no és un punt i final, sinó que les
aspiracions dels mallorquins és que mitjançant
l’Estatut s’arribi a un grau major d’Autonomia, i
assumir les funcions de l’Administració Perifèrica,
i  les Financeres.
Aquesta proposta es va aprovar amb 10 vots a
favor i tres en contra (PP). Concepció  Morell va
apuntar que aquest no era el moment oportú per
reformar l’Estatut.
El PP tampoc no va estar d’acord en la moció de
l’Equip de Govern del manifest de l’Ajuntament
a favor d’una televisió i ràdio públiques en català
i de qualitat. Es va aprovar amb el tres vots del PP
en contra.
La proposta vol instar al Govern de les Illes la

creació d’una televisió pública i de qualitat que
promogui la llengua pròpia i oficial de les Balears,
el català com a llengua vehicular d’aquesta
televisió i ràdio públiques, sempre respectant el
pluralisme lingüístic, de manera que els convidats
puguin expressar-se amb la llengua que vulguin.
Amb l’objectiu de superar el dèficits lingüístics
històrics, i l’enriquiment de la nostra llengua.
Les raons que donaren els del PP per estar en
contra d’una televisió de les Illes amb el nostre
idioma, varen ser superficials i confoses,  dient
que el Partit Popular està a favor del bilingüisme,
per tant, segons ells, estan en contra d’una televisió
de les Illes que la llengua vehicular sigui el català,
varen posar com exemple la Televisió Valenciana.
Varen insinuar els del PP de que la televisió i
ràdio públiques de les Illes fossin en la llengua
que domina, o sigui el castellà, idioma dominant

noticiari
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos

MAPFRE FINISTERRE

Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929

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

del nostre país. (Per què doncs una televisió de les
Illes?)
Es va aprovar inicialment  els estatuts i bases
d’actuació a Sa Pista, presentades pels propietaris
dels terrenys que donen a la plaça del Progrés.
EUV va votar en contra argumentant que ells
presentaren un pla d’una circumval·lació per a
vianants al poble, i mentre no es tengui resposta
la seva proposta, ha de votar en contra, segons
digué Julen Adrián.
Les tres propostes de demolició s’agruparen en
una sola proposta de tres expedients d’obres
sense llicència.
La Batlesa Margalida Tous va explicar que es
duien els tres expedients perquè no caduquessin.
I va apel·lar a la responsabilitat dels grups polítics
a la Sala, dient que aquests temes de disciplina
urbanística eren prou importants pel poble, perquè
ningú se’n rentés les mans. Va enviar un missatge
a tots aquells que construeixen sense permís, de

que l’Equip de Govern té voluntat de fer respectar
la disciplina urbanística al nostre municipi.
El PP es va reafirmar en el mateix que el passat
plenari, refusen la seva responsabilitat en aquest
assumpte, i la donen tota a l’Equip de Govern.
UM es va abstenir.
La proposta va ser aprovada amb els set vots a
favor de l’Equip de Govern i EUV.
Al apartat de les propostes, es va desestimar una
moció del PP a favor d’adherir-se a un manifest
pel 25è aniversari de la proclamació de la
Constitució Espanyola. Al manifest s’hi amagava
un clar missatge anti nacionalista, i per contra,
molt centralista i uniformador. Segons es
manifestaren els partits contraris a la moció (GIA,
PSOE; EUV). UM es va abstenir.
Sí que es va aprovar, una proposta del PP per
asfaltar els carrers més deteriorats del poble.
Igualment va ser aprovada la proposta per arreglar
el marge de Sa Clota.

 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

DeixallesLlevant
C/. Figueretes, s/n.-  Tel. 971 82 95 90

(Antiga Casa d’Exercicis)
Horari tenda: de dilluns a divendres de 9 a

13 i de 16.30 a 19 hores. Dimarts
horabaixa tancat
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PAPERERIA ARTÀ

C/. Major, 10 – Tel. 971 82 92 31

Hi podeu trobar:

Juguetes
Llibres
Llepolies

Regals
Premsa
Fotocòpies

També tenim obert els diumenges i
festius matí i horabaixa.

Respostes en suspens

Més de tres hores i mitja de plenari i el més
interessant cau al final. Uf!, va dir aquell.
En l’ordre del dia ordinari ja hi va haver brou. Va
ser la moció “a favor d’una televisió i d’una
ràdio públiques en català i de qualitat”. A la
crònica haureu vist que tothom votà a favor llevat
dels tres regidors del PP. El més rellevant va ser
la defensa de posició que va fer el regidor Palmer,
amb la seva habitual imperícia per a
l’argumentació: no ens hem de limitar a la llengua
catalana, va dir, hem de ser bilingües, com el
model valencià de TV. Senyor del Cel! El Canal
9 de model!
Una altra tassa de brou estel·lar (també amb
argumentació PPera a càrrec del regidor Palmer),
va ser la triple proposta sobre expedients de
disciplina urbanística. La Batlessa havia recuperat
els dos de la sessió anterior i n’hi havia afegit el
tercer. Fa un mes havia estat un pols amb
l’oposició, va venir a dir, per deixar clar qui hi
està a favor i qui no. Nova intervenció del regidor
PP, amb un llarg estudi jurídic que feia seu. No
podrien ser més clars i llampants? I breus, sobretot:
havien dit que hi estaven a favor, però després va
resultar que no. Que ho diguin, i ja està. Ningú no
se n’estranyarà i ell s’evitaria haver de mastegar
fesols durant un quart. Els d’UM foren més
llests. Varen dir que s’abstendrien emparant-se
en els arguments que donaren fa un mes. Preferiren
no tornar mostrar el llautó, que resulta ser idèntic
al del PP (sí de paraula; però a l’hora de votar, és
que no). Arribarà que no se’n diferenciaran.
Acabat el llistat ordinari hi va haver més trons. El
regidor Adrián, fermat pel pacte de les urgències,
la va concedir per a una moció, llarga i tòpica,
contra el Pla Ibarretxe. La prepotència del PP
(autoinvestits com a creuats guardians d’una
Constitució que els seus antecessors no votaren
i que immobilitzen amb mesures penals que
ningú més defensa) esdevé patètica: temerosos
de tota classe de bubotes, mercadegen: saben que
mentre duri la qüestió basca en trauran rèdits
electorals i per això seran capaços de pervertir la

democràcia en lloc d’ajudar a solucionar el
problema. Però no guanyaren la moció. De bell
nou els regidors d’UM es varen abstenir en silenci:
renegaren dels seus aliats de comicis europeus
per no mostrar-se clarament contra el PP. Quin
espectacle de nedar entre dues aigües!
UM va fer la seva aportació bona en el tràmit
d’urgència. Proposà, i aprovaren, una auditoria
sobre l’estat de l’economia municipal. És el que
havia publicat el Bellpuig aquell mateix capvespre
i el que destacà després la premsa de ciutat. Ho
havien dit a Ràdio Artà i ho repetiren (ho he sabut
de rebot, potser no és exacte); però al plenari hi ha
qui els replica i retreu els defectes de la proposta,
la més grossa de les quals és que, tal com la
plantegen, segurament és irrealitzable. És ben
lògic que vulguin saber amb detall la situació,
però en un tema tan seriós i important no haurien
de triar un tractament tan demagògic i escassament
operatiu. Qualque dia haurem d’escriure sobre la
lliçó que sembla que millor han après: embullem,
que hem nascut per a això.
Finalment, la proposta del regidor Adrián: la
comissió de festes. Una proposta que, per a ser un
pitote genuí, només li faltà la vehemència i les
dosis habituals d’acusacions a la minoria en el
govern. Res sorprenent en el regidor que cada
matí descobreix el pern del món a base de fórmules
carregades d’una bona fe tan ingènua com
obsoleta. ¿Deu, realment, voler que es duguin a
terme o cerca que quedin a l’aire i així tenir motiu
per mantenir el seu quiosquet de fustigador
inasequible al desaliento? No té responsabilitats
de gestió, i aposta no n’haurà de passar comptes.
Els que sí en tenen, i que n’hauran de passar, li ho
replicaren. Tot i que la majoria a l’oposició
l’aprovi, digueren, si volen que es compleixi, ja
saben què han de fer. Les festes es faran com
s’han fet sempre, entre d’altres motius, va dir la
regidora Piris, perquè la participació ciutadana
està garantida, com sempre. Degué oblidar dues
coses, la regidora. Primera, estarà garantida, però
sense l’homologació de qui es té per l’únic
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certificador de puresa participativa.
Segona, proposen ells però perquè
l’hagin de dur a terme altres, amb qui
tots sabem com a fiscal i jutge. Per
tant, ja pot esperar més llenderades.
He dit que era la versió no estrident
d’un pitote, però en substància ho és.
Li retragueren la complexitat de la
gestió, les insuficiències de
l’explicació del funcionament intern...
però ningú no li va demanar que en
proposàs el cost, en dedicació del
personal que cobra, en temps i en
pèrdua d’agilitat; ni tampoc no li feren
avinent el defecte primordial de la
proposta: que neix viciada perquè el
que hauria de ser un instrument per a
la convivència i la participació es
presenta com a instrument d’atac.
Consubstancial a tot el que fa el regidor
Adrián.
No m’hi referesc habitualment, però
avui sí. A la traca final i acostumada
de preguntes del regidor Adrián, n’hi
havia una sèrie de sis o set referides a
qüestions relacionades amb
l’arquitecte municipal. A cada una la
Batlessa la va respondre igual,  més o
menys així: “no hi ha resposta perquè
vostè té una querella oberta. No diré
res, ni a favor ni en contra”. A mi
l’episodi em sembla la notícia més
interessant de les més de tres hores i
mitja de plenari i cap cronista no l’ha
recollida. I faria bé el Bellpuig (o no,
ja ho decidiran ells, que en saben) de
reproduir aquestes preguntes i la
resposta repetida de la Batlessa. Deu
constar a l’acta. I posats a reproduir
papers importants jo hi afegiria la
proposta de Comissió de Festes que
l’oposició va aprovar.
Ve Nadal. Ens afartarem de rebre i
manifestar voluntats de pau, amor,
felicitat, solidaritat... i participació
ciutadana. L’Ajuntament, però,
continuarà igual, o pitjor si entenem
que com més llarg, més amarg. I encara
no fa mig any.
És igual: molts d’anys a tots els que
hagueu arribat fins aquí.

Jaume Morey

Dit pelleric...

· És curiós. El regidor Palmer i el regidor Moll (que votà sí a la
moció de la ràdio TV en català) usen sovint el castellà. Però, no
són mallorquins? No dirien que el mallorquí és la seva llengua?
Segurament que sí, però l’abandonen sovint: cada pic que es
dirigeixen a la secretària.

· O és que la secretària no entén bé tots els altres regidors? És clar
que sí! Si fins i tot el sap parlar i podria, com va fer a la primera
sessió, intervenir sempre en mallorquí!

· I si fos la secretària que en dirigir-se a ells, encara que fos només
a ells, s’hi dirigís en mallorquí, ja que en sap?

· Una qüestió tampoc queda clara. Quan els valedors del
bilingüisme diuen que així defensen una llengua, a quina es
refereixen? A la que no necessita defensa o a la que en necessita?
O no tenen clar quina és cada una? ¿O sí que ho tenen clar i, en
sintonia amb el cap del govern de les Illes, pluriempleat
d’ambaixador del Levante español, pretenen valencianitzar-nos
sense pietat? UM, com ja és habitual en aquesta qüestió, no
plantà cara al PP i es limità a votar que sí, com a d’incògnit.

· Bilingüisme? Tots els que habitualment parlam mallorquí,
també podem parlar castellà. Es pot dir el mateix del que
habitualment parlen castellà? No de tots, i ho sap tothom. El
bilingüisme del PP és perquè els que són monolingües en
castellà ho puguin continuar sent. És a dir, una estafa.

· Serà veritat que dos dels tres regidors d’UM han signat el
manifest dels crítics del seu partit? (Els crítics són els que estan
farts que el partit faci d’ase dels cops del PP i que, entre altres
coses, no entenen la seva actitud a Artà). Quin dels tres no el deu
haver signat? Per què?

· 7 a 6 a favor d’aprovar la demolició de tres obres amb expedient
per infracció. Els sis del govern i el del regidor d’EU-EV.
Aquest, incapaç d’un detall amable, callà després del recompte.
Només té un to. Sí, monòton.

· L’endemà començaren les corredisses a Ràdio Artà: sembla que
ningú té l’honradesa d’aclarir el bessó de la qüestió i són
incapaços de dir la veritat senzilla, clara i curta. Hi ha persones
que infringeixen la llei i per això tenen els expedients oberts, i si
no s’adapten a la llei en patiran les conseqüències. Perquè l’han
infringida. Perquè s’ho han cercat. Ells.

· Ho va dir la regidora Piris i si ho sentírem des del públic també
ho degueren sentir des dels escons: si a la majoria no li agrada
com governa la minoria, ja sap què ha de fer. I ho va especificar:
presentar una moció de censura i formar govern. Ui! I si no la
presenten? I per què no la presenten si el govern ho fa tan
malament?

· M’ho han dit: “saps quants d’actes del programa de Nadal que
acaben de repartir són organitzats o participats per entitats no
municipals?” “Molts, supòs” he respost. I he afegit: “però no
estan homologats per la autoridad competente!”.

...set sous i mig!
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Carrer Antoni Blanes, 24-baixos
ARTA - Telèfon 971 835777

Es prega demanar hora

Bar-Restaurant
Ca’n Jaume

C/ Cristofol Ferrer Pons, 13 -
07570 - Artà -

Tel. 971 836 537

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

Vos ofereix:
Cuina
mallorquina
Berenars

C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Tel. 971 82 92 46
Móvil 606 71 0018

Quintos del 47

Els quintos del 47 celebraren una
altra vegada la seva trobada anual en
el restaurant de costum. Va ser el
passat dia 8 de novembre. Com podeu
veure a la foto foren 22 els que es
reuniren aquest any. En sana
companyonia degustaren el suculent
dinar donant-se els molts d’anys amb
el desig de tornar-se a veure el proper
any. Ens han comunicat, també, que
el 22 comensals que acudiren a la
cita participen amb dos números de
la grossa de Nadal: un dècim amb el
número 50273 i quatre dècims amb
el número 31872. El dipositari és en
Climent Obrador.
Molts d’anys i que tingueu bona
sort, sobretot molta salut per a tots.

noticiari

Un betlem de marbre

Es normal que durant les festes de Nadal
el poble s’ompli de betlems ben vistosos
i originals. En aquesta ocasió però, n’hem
volgut destacar un ja que crida
especialment l’atenció i es pot visitar a un
lloc ben accessible. Ens referim al Betlem
que hi ha muntat al hall del Teatre d’Artà.
Aquest Betlem és propietat de la
Marmoleria Massanet i cada una de les
figures que hi ha instal·ades han estat
confeccionades amb marbre de diferents
colors, la qual cosa segur que ha de
representar una autèntica feinada.
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Ctera. Santa Margalida, 57  -Tel. i Fax: 971 83 66 35
ARTÀ  (Mallorca)

La situació econòmica municipal.
Comunicat d’UIA.

La comissió executiva d’UIA vol expressar el seu
rebuig a les malintencionades insinuacions i a les
falsedats que es desprenen del comunicat del
comitè local d’Unió Mallorquina d’Artà, aparegut
a la revista Bellpuig el 28 de novembre de 2003.
Per això, vol fer les següents consideracions:
1. Des de la seva fundació com a grup polític,
l’honestedat i la transparència econòmica,
l’eficiència i la bona gestió de la hisenda municipal
han estat eixos fonamentals, i considerats com a
irrenunciables, de l’actuació política dels
Independents d’Artà. Els doblers públics sempre
han estat administrats des de l’interès i el bé
col·lectius. Després d’haver estat al capdavant
del govern municipal durant sis legislatures
consecutives podem presentar-nos davant el poble
amb les mans ben netes de qualsevol denúncia.
No ens fa gens ni mica de por una auditoria
comptable, a l’Ajuntament es tenen els comptes
ben clars, se sap allò que s’ha pagat i allò que es
deu. No tenim res a amagar.
2. La situació econòmica a l’Ajuntament d’Artà
és difícil i, per això, en el programa electoral ja
vàrem manifestar que ens esperaven uns anys de
contenció en la despesa i que s’hauria de dur a
terme una política austera quant a les inversions.
Aquest és un fet habitual en la majoria de municipis
que aposten pel progrés i el benestar dels seus
ciutadans, per això, consideram infundat
l’alarmisme que pretén provocar UM. Aquesta
situació ja l’hem patida en altres èpoques i el que
esperam fer és resoldre-la com sempre ho hem
fet: amb total responsabilitat i presentant propostes
encaminades a sortir aviat d’aquesta situació.
3. L’endeutament públic que té actualment
l’Ajuntament és una conseqüència directa del
gran esforç inversor en obres i serveis que s’han
dut a terme durant aquesta darrera legislatura. Un
esforç inversor que només ha tengut un únic
beneficiari: el poble d’Artà i no cap batle, ni cap
regidor, ni cap membre dels Independents. El
poble d’Artà ha vist incrementat i millorat el seu
patrimoni immobiliari i els seus serveis, sense

haver de pagar més imposts ni contribucions
especials que els de l’embelliment del carrer
Ciutat. Precisament per evitar «un futur ple de
magror», com diu Unió Mallorquina, s’ha estat
valent i s’han afrontat reptes que a la llarga seran
reconeguts.
4. El nostre Ajuntament mai ha deixat ni deixarà
de pagar els seus proveïdors. L’endarreriment en
els pagaments és habitual en el sector de
l’administració pública, especialment quan
gairebé un 50 % dels ingressos del pressupost
municipal arriben amb retard ja que provenen
d’altres organismes públics (Estat, Govern,
Consell Insular). S’equivoca Unió Mallorquina
quan pretén alarmar, “avisar” diu, els empresaris
i comerciants del nostre poble que fan feina per a
l’Ajuntament. S’ha de saber que gairebé totes les
despeses corrents i de serveis són realitzades per
empreses i negocis d’Artà i un advertiment tan
infundat pot tenir com a conseqüència directa que
aquests empresaris temin presentar les seves
ofertes a l’Ajuntament i que aquest hagi de cercar-
les fora del poble cosa que els provocaria un greu
perjudici.
5. És falsa i enganyosa la dada que dóna Unió
Mallorquina referida al nou Teatre Municipal
quan diu que ha doblat el seu pressupost inicial.
Al ple de dia 31-01-2002 el batle va informar de
la liquidació d’aquesta obra i va explicar que
havia patit un increment de cost del 34%.
6. És malintencionada la insinuació que
l’Ajuntament hagi perdut una subvenció de
841.416 euros del Pla d’obres i serveis del Consell
de Mallorca. Aquesta partida és finalista, és a dir,
va destinada al finançament de les obres de la
“Renovació de la xarxa d’abastament i
sanejament” i el motiu pel qual encara no s’han
rebut aquests doblers és, precisament, perquè
aquesta infraestructura encara no està començada.
Mai no s’ha renunciat a aquest pla. Tot al contrari:
en veure que no s’executaria perquè l’Ajuntament
anterior volia dur a terme unes obres de reforma
urbana de més envergadura, es renegocià per

carta al director
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Tel. 971 829 132

garantir-ne el finançament fins a l’any 2006 (el
conveni està signat i és a la secretaria de la Sala,
cosa que Unió Mallorquina no sap ni se n’ha
cuidat de saber).
7. La cessió per part de l’Ajuntament del “millor
solar del poble”, com UM proclama, per a construir
els habitatges de protecció oficial ha servit perquè
nombroses famílies hagin tengut l’oportunitat
d’adquirir un habitatge digne a un preu assequible.
No diuen que a les Balears el preu de l’habitatge
en el període 1994-2002 s’ha incrementat un
158,5 %, el més alt de tot l’estat espanyol. Una
altra dada confirma que a Balears una família per

comprar un habitatge ha de destinar-hi el 53,84 %
del seu sou mensual quan la mitjana a la resta de
l’estat és del 38,76%. Aquestes dades no són
inventades, es poden consultar a la pàgina web de
l’INE i justifiquen per elles mateixes la construcció
d’aquesta promoció pública d’habitatges;
qualificar-les de “fantasmagòriques” és, si més
no, una manca de delicadesa per a les famílies que
les habiten.

Artà, 15 de desembre de 2003.
Comissió Executiva d’UIA.

carta al director
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Una de lladres i pirates

Des que el gener del 99 vaig sol.licitar llicència
per reformar i ampliar Can Virell, tot han estat
problemes i entrebancs. El relat d´aquesta aventura
ocuparia més de 100 planes, on els actors amb
noms i llinatges semblen sortits d´una pel·lícula
de lladres i pirates. Intentaré resumir-ho.
De la finca de Can Virell, n´havia segregada una
de 15.000 m/2 , abans que entressin en vigor les
NNSS del 1992,; era per tant edificable.Al llarg
de set anys , l´ajuntament mantenia el contrari,.
Donant-me com a única explicació que el meus
veïnats A.Puigmartí i J. Lladó els hi havien fet
veure que la segregació estava mal feta.Arribat
l´any 99, a punt d´entrar en vigor la llei que
impedia l´edificació a manco de 500m de la costa(
on es troba can Virell), vaig exigir una resposta
per escrit. A les hores , l´ajuntament sol.licità
informe a la CIU. A pocs dies de l´entrada en
vigor de l´esmentada llei, em diguerem que l´única
solució si volia edificar era el tornar a agrupar les
dues finques, poguent així ampliar i reformar
l´antiga casa. No hem va quedar altre
opció.Reagrup les dues finques i present un
projecte consistent en convertir l´antic edifici en
estudi de pintura connectat per una pèrgola a

l´ampliació. .Quan el projecte ja estava aprovat,
arribà l´informe de la CIU; confirmant que la
finca de 15.000 m/2 era edificable. Segons els
informes que disposo de la companya TIMSA
representà la pèrdua de valor d´uns 35.000.000 de
pessetes.Així comencà un calvari burocràtic , que
encara ara volen continuar.
Després d´aprovar el projecte bàsic, passaren 12
mesos de traves i trevetes fins aconseguir la
llicència definitiva. Es “perderen “ papers,
intentaren cobrar de més, greus “errors” en
documents, incompliment d´acords, deixar vencer
els terminis de presentació de documents...etc.
Com anècdota il.lustrativa vagi la següent .
Concedida la llicència, de la taula de la secretària
a Can Virell, els papers tardaren 5 mesos per
arribar, i això que arribaren en cotxe. Els dos
municipals em feren entera de la llicència i a més
d´una còpia del recurs que els meus veïnats
A.Puigmartí i J.Lladó havien posat contra
l´Ajuntament per haver concedit el permís.És a
dir, que aquets dos individus disposaven i
segueixen disposant d´un tracte i d´una informació
privilegiada.
El gener del 2002, el jutjat dona per bona la
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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

llicència i desestima el recurs.Els veinats recorren
. El TSJB el desembre del 2002 dictà sentència.
Estima el recurs(punt 1). Anul.la la llicència
(punt 2) i el punt 3 diu “ Reconocemos el derecho
a que por la Administración demandada se adopten
las medidas oportunas para el restablecimiento de
la legalidad urbanística conculcada”.
En cumpliment de la sentència , l´ajuntament
anul.la la llicencia i paralitza les obres . I, en
cumpliment de mateixa sentència, el 18 de juliol
03, present el Projecte d´Adaptació a la Legalitat
Urbanistica. Des d´aleshores estic esperant la
decisió municipal.
Després de tot això vull manifestar el següent :
1.- La sentència del TSJB es basa en falsedats.
Anul·len la llicència a causa de que anul.len la
pèrgola ,que comunicava l´estudi amb la vivenda.I
ho fan per les següents raons. ...”la pèrgola no
esta suficientemente detallada en el proyecto,
pero al parecer estaria compuesto de pilares de
madera recubiertos simplemente de vegetación”.
Deu plànols descriuen la pèrgola,perspectives,
fonaments de formigó, etc. Tant als plànols, com
a la memòria descriptiva, com a la realitat, les
columnes són d´obra, de 40 cm x40 cm de secció.
Varen dictar sentència sense ni tan sols obrir els
plànols. El veredicte era ferm i no es podia
recorre. Haver-se d’empassar una injustícia com
aquesta és una mica dur, però l’únic consol que
em queda es pensar que per damunt la justícia hi
ha la veritat.
2.-El projecte d´adaptació a la legalitat urbanística
presentat elimina la pèrgola, replantejant la
situació d´algunes dependències, el que du com a
coseqüència l´eliminació de la pèrgola. El projecte,
no només compleix les NN SS d´Artà, i amb la
normativa urbanística de la Comunitat Autònoma,
si no que a més subsana les deficiències
assenyalades a la sentència; i, compte amb l´inform
favorable de l´arquitecte municipal.
3.-Tot el que està passant es degut a dos motius,
que poden estar relacionats. D´una banda, les
amistats, pressions, coaccions i amenaces que els
demunciants han practicat amb els responsables
municipals. Han arribat a amenaçar a la batlesa,

als regidors i tècnics, amb posar una querella
criminal si aproven aquest projecte. I, d´altre
banda, l´ineficàcia i incompetència d´alguns
funcionaris de l´Ajuntament ha sigut d´escàndol.
No facilitar documentació al jutjat, no contestar
als requeriments que la jutgessa els sol·licitava ;
fins a tal punt que la jutgessa en auto del 27-5-03
apercep al batle Monserrat Santandreu d’imposar-
li una multa; .Han actuat com si volguesin perdre
el plet.
4.- La no aprovació del projecte, significarà el no
compliment de la sentència i per tant la seva
demolició. Serà interessant veure com els que
teòricament defensen els interesos del poble
justifiquen el pagament de quantioses
indemnitzacions per l´enderrocament d’una obra
respectuosa amb l´entorn, edificada amb llicència
municipal, i que ara, compleix amb la legalitat
urbanística.
5.-Publica i privadament defens i ha defensat
formes d´actuar diferents de la dels personatges
A.Puigmanti i J.Lladó. Davant els seus doblers,
les seves influències i evident mala bava, seguiré
defensant el que pens que es just per mètodes
pacífics. Ja se m´han acabat els argument jurídics,
tècnics i d´interés general per a defensar ca meva.
En el cas que el proper 16 de desembre
l´Ajuntament encara no hagi aprovat el projecte,
el sent demà, dimecres, en sortir de l’escola,
m’assauré al portal de la Sala i faré vaga de fam
indefinida fins que l´Ajuntament es pronuncii
sobre el projecte.

Atentament Tomeu Payeras i Cifre

carta al director

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!
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QAIII

Artà mostra la seva artesania a Baleart

Baleart, la fira més popular que
es munta al recinte que Fires i
Congressos, enguany ha arribat
a la seva XVIII edició convertint-
se en un mostrador popular de
l’artesania que es fa a les Illes.
Baleart ha comptat, des dels seus
inicis, amb la presència de
l’Ajuntament i de l’artesania
artanenca. La pauma, el fang i
els diferents brodats que es
poden veure en el nostre estand
-que enguany ha tornat a ser
dissenyat per Catalina Ginard
Alzamora-, han estat elaborats
en els tallers d’artesania que
l’Ajuntament inclou en el
programa de formació d’adults i
que es realitzen sota la direcció
de Ventura Albons (ceràmica),
Aina Alzamora (pauma),
Catalina Alzamora (creueta) i
Lita Bauçà (punt mallorquí i
macramé) . Aquestes peces han estat creades
mitjançant els processos més tradicionals i amb
matèries primeres de la nostra terra, tal i com ho
feien temps enrere. Per tot això, el nostre, el
d’Artà és un dels estands més admirats de tota la

fira.

Vagi per endavant l’enhorabona dels “artasans”
que han exposat les seves obres a Baleart.

Com cada any, els Serveis Educatius Municipals
organitzen una sembrada al quarter de Betlem.
Els participants són els nins i nines de 5è i 6è
d’Educació Primària de tots els centres escolars.
Fa molts anys que es du a terme aquesta activitat
i ja s’ha convertit en una tradició. Són molts els
joves i no tant joves els que han contribuit que les
nostres muntanyes continuin poblades d’arbres.

Fa tres anys que també es compta amb la
participació d’educadors mediambientals i la
brigada d’Ibanat de la Conselleria de Medi
Ambient del Govern Balear. La dinàmica de
l’activitat consisteix en la realització d’una xerrada
prèvia a la sembrada a les aules per tal d’explicar
la problemàtica dels incendis forestals que hem
patit al nostre municipi, la seva prevenció i el

Sembrada al quarter de Betlem
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SI OBJECTES DE REGAL O JUGUETES
CERCAU, COMERCIAL SANSALONI

VISITAU

COMERCIAL SANSALONI
C/ Recte, 2 i Fonso, 5   - Tel 971863693 i 971 829021   - Artà

perquè de la repoblació. D’aquesta manera,
els nins i nines prenen consciència de la
importància de la protecció del medi natural.
Enguany la sembrada es va realitzar el passat
divendres dia 12 de desembre, i hi
participaren 180 nins i nines. Sembraren uns
400 arbres (pins i garrovers). El bon temps
va acompanyar la diada, fet que va facilitar
el poder gaudir més de l’activitat.
A la zona del quarter de Betlem ja es poden
observar els arbres sembrats anys anteriors.
Aquest fet encoratja els joves a seguir amb
la repoblació i permet entreveure com serà
en un futur aquest lloc.
Des dels Serveis Educatius volem agrair la
feina feta per tots els participants: alumnes,
mestres i tècnics que han col·laborat.

Els comerços i serveis d’Artà es vesteixen de Nadal
Enguany, els membres de l’Associació de
Comerços i Serveis d’Artà s’han posat
d’acord per decorar els seus establiments
amb uns motius comuns que tenen a veure
amb les festes de Nadal. Cada un dels
comerços exposarà a l’entrada uns arbrets
blancs coronats per una estrella vermella que
donen una estètica ben vistosa als principals
carrers del poble. A més, cada un dels
comerços i serveis tenen una estora roja que
fa que el conjunt adopti un aire d’elegància
i sobrietat al mateix temps. S’ha d’alabar la
feina feta per aquest col·lectiu de comerciants
i empresaris ja que demostren una vegada la
bona sintonia existent entre ells. A més, la
iniciativa no es limita només a embellir el seu
establiment ja que a cada un dels comerços i
serveis hi ha exposada una mostra de les
darreres produccions (pintura, escultura,
ceràmica, joies) dels diferents artistes locals.
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Audi

Noces d’or

El passat dia 30 de novembre el matrimoni
format pels nostres amics Pep Bernat Carrió
(Pantalí) i Antonia Vich Barceló convocaren
els seus amics i parents més acostats -en
gran part artanencs i calvianers- per
commemorar els cinquanta anys del seu
casament.
Amb tal motiu es va celebrar una missa
d’agraïment a la Parroquia i a continuació
un dinar de germanor al restaurant Son Sant
Martí que va acabar amb una festa molt
animada.
Aprofitam l’ocasió per complimentar la feliç
parella fent-ho extensiu als seus coneguts
fills Rafel, Joan i Pep i a les seves respectives
esposes, esperant que tots junts puguin
arribar a celebrar les noces de platí amb la
salut i harmonia que actualment gaudeixen.

Servicio transporte
de tierra para jardin.

C/ Na Coixa, 10 - 2º  A
Tel. 971 83 60 76 - 07570 - ARTA

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

noticiari

(2)
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Durant les festes de Nadal i fins el proper dia 6 de
gener es podrà visitar al Teatre d’Artà el betlem
monumental que un any més han muntat Pep
Forteza i Jaume Vives. Enguany la proposta
d’aquest dos artanencs es, si cal, més vistosa i
original que altres anys ja que no s’han limitat a
muntar figuretes que reprodueixin el naixement
dins l’estable, sinó que han recreat diferentes
escenes del natalici: l’anunciació a Maria i als
pastors, el viatge de Josep i Maria amb la somera,
l’entrada a Betlem .... Per tant, al mateix Betlem
hi trobam diverses vegades representades les
figures de Maria i Josep, pares de Jesús. Les

El Betlem Monumental ja es pot visitar al Teatre d’Artà

El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel a Natzaret, un poble de
Galilea, a una al·lota verge, promesa a un descendent de David;
ell es deia Josep i l’al·lota , Maria. L’àngel entrà a la casa d’ella
i li digué : “Déu vos salve, plena de gràcia; el senyor és amb
vós”. [...] Tendreu un fill i li posareu de nom Jesús. (Lluc 1, 26-
31)

Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que
es fes el cens de tot l’imperi. Tothom anava a apuntar-se a la
població d’origen.  (Lluc 2, 1-3)

A la mateixa contrada, acampats al ras, hi havia uns pastors que vetlaven
guardant de nit les seves ovelles. Els aparagué un àngel del Senyor, la gloria
del senyor els enrevoltà de llum i es varen esglaiar. (Lluc 2, 8-9)

reproduccions fetes per Pep Forteza i Jaume
Danús són tan fidels a la realitat que fins hi tot
mostren escenes que no se solen veure a altres
betlems: la crida feta per un saig vestit de romà on
s’incitava als habitants a anar-se a empadronar al
seu lloc de naixement, l’entrada de la ciutat de
Betlem amb un taulell on es cobrava un tribut a
cada un dels nouvinguts, etc. Hem de recordar
que l’any passat el Consell de Mallorca va valorar
la feina feta per Pep Forteza i Jaume Danús i els
va concedir el primer premi com a millor Betlem.
El muntatge es pot visitar cada dia de les 18 h a les
20 h i els dies festius de les 17 h a les 21 h.
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Floristeria
          Xisca

moda
i complements

Talles de la 34 a la 56

C/ Ciutat, 43 baixos
07570 - Artà
Tel. 971 82 92 83

Jesús havia nascut a Betlem de Judea en temps del rei Herodes.
Uns màgics vingueren d’Orient i en arribar a Jerusalem,
demanaven: “On és el rei dels jueus que acaba de néixer?.
(Mateu 2, 1-2)

Tothom que entrava a Betlem, estava obligat a pagar un tribut. Reproducció que ens mostra com rentaven primerament la
roba.

Mentre eren allà es varen complir els dies i va néixer el seu fill,
el primogènit. Ella el bolcà i el posà en un amenjadora, perquè
no havien trobat lloc a l’hostal. (Lluc 2, 6-7).

reportatge
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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

Plataforma som i serem ràdio
Davant la decisió del Govern de les Illes Balears,
anunciada pel conseller d’Educació i Cultura, de
tancar l’emissora Somràdio, les persones
adherides a la plataforma Som i Serem manifestam
que:
1. Des de la seva creació, Somràdio ha tingut un
paper fonamental com a plataforma de promoció
d’autors i intèrprets de les Illes Balears, de tots els
estils i gèneres, i ha estat una eina clau en la
difusió de la música feta en la nostra llengua. Així
mateix, ha acomplert amb professionalitat i rigor
les tasques informatives pròpies d’un mitjà de
comunicació públic i s’ha convertit en un referent
per a molts de ciutadans de les Balears, amb uns
índexs d’audiència que en alguns moments han
fregat els 20.000 oients. Si s’arriba a consumar el
tancament de l’emissora, no només desapareixerà
l’únic mitjà radiofònic que emet en llengua
catalana per al conjunt de les Balears, sinó que, a
més, els creadors musicals de les nostres Illes ho
tindran molt més difícil per fer arribar el seu
producte a la societat. Aquesta situació perjudicarà
tots els elements vinculats a la indústria
discogràfica de les Balears: autors, intèrprets,
estudis d’enregistrament, etc. I també la producció
cultural en general, atès que Somràdio fa promoció
de totes les manifestacions artístiques i culturals
a través d’entrevistes, convocatòries
(d’exposicions, representacions teatrals,
cinema...), espais monogràfics...
2. El fet que Somràdio emeti sense la cobertura
legal adequada no en justifica el tancament.
L’adopció d’una mesura tan dràstica només
s’entendria en el cas que Somràdio suposàs una
competència deslleial per a les emissores
comercials; no és el cas, però, ja que Somràdio
només emet publicitat institucional. D’altra banda,
la justificació del tancament per raons legals topa
amb la legislació en matèria lingüística, d’acord
amb la qual el Govern hauria de mantenir
l’emissora en funcionament. Tancant Somràdio,
l’executiu incompliria, entre d’altres, els articles

3, 13 i 14 de l’Estatut d’autonomia i els articles 2,
4, 27, 29 i 31 de la Llei 3/1986, de normalització
lingüística a les Illes Balears. Un Govern que
assumís plenament els seus deures legals en
matèria lingüística, en lloc de tancar Somràdio,
hauria de fer les gestions necessàries davant el
Govern espanyol per solucionar els problemes de
cobertura legal de l’emissora.
3. L’argument que amb el tancament de Somràdio
el Govern estalviarà 151.000 euros es converteix
en un insult a la intel·ligència i a la dignitat de la
ciutadania si tenim en compte que el mateix
Govern que esgrimeix aquest argument té previst,
per exemple, invertir 1,4 milions en la delegació
territorial de RTVE, 4 milions en l’adquisició de
Costa Nord i 6 milions en un equip ciclista.
4. El tancament de Somràdio suposarà
l’acomiadament dels més de deu professionals
que hi fan feina com a redactors, locutors o
tècnics. La destrucció dels llocs de feina d’aquestes
persones per part del Govern resulta difícilment
justificable si es té en compte que l’executiu
inverteix importants quantitats de doblers en
mitjans de comunicació aliens a l’Administració
autonòmica i que ja es financen a través dels
pressuposts de l’Estat.
5. En un estat modern i pretesament democràtic,
la societat civil no pot consentir les dues fases de
censura que ha aplicat el Govern sobre Somràdio:
primer prohibint cançons i suprimint o modificant
notícies, i llavors directament tancant l’emissora.

Es ven finca rústica
 de 3.500 m2

(Zona Sa Creu de s’Auma)
Informes: Tel. 971 83 56 41

col·laboració
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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

Sa Canaleta des Massanella

Com molt bé diu el mateix nom, aquesta
excursió és per damunt una canal antiga
que duia, i du, aigua des de sa font des
Prat al poble de Mancor. Abans es veu
que era una canal destapada i ara ja és
un petit caminoi però que en alguns
trams es pot veure una canonada i sentir
el  renouet de l’aigua que corre per
dedins.
Partírem un poquet abans de
l’embassament de Cúber devora sa font
des Noguer i seguint sempre una canal
grossa, que du aigua des del Gorg Blau
al de Cúber;  anàvem veient, com si
d’una estampa es tractés, la vista
privilegiada de la quietud del Gorg Blau envoltat
de muntanyes gegantines que es reflecteixen dins
les serenes aigües del pantà, entre elles el Puig
Major ara desconegut sense la imatge clàssica de
les bolles.
Seguint la direcció d’un senyal arribàrem a sa font
des Prat, un pla dins un alzinar amb una alzina
enorme i la font, on sorgeix de davall terra l’aigua
clara i fresca seduint el caminant acalorat. Aquí
aprofitàrem per fer un petit descans, ja que el lloc
era molt adequat.
D’aquest lloc surt un torrentet d’aigües cristal·lines
i la canaleta per on va transcórrer  la nostra
passejada i que va voltant a mitja alçada la
muntanya arran, arran la paret; fins i tot un
moment donat es separa i s’ha de passar (abstenir-
se persones amb vertigen) per damunt un
aqüeducte, sense poder-se aferrar enlloc, que
condueix la canaleta en línia recta fins a tornar-se
ajuntar altre cop a la muntanya.
Un punt molt singular va ser un forat que travessava
la roca per on la canal transcorria i per on vàrem
haver de passar d’un en un i aprofitàrem aquest
moment de col·lapse per gaudir de la contemplació
d’aquests paratges tan singulars, d’aquesta
immensitat de muntanyes nues d’edificacions

que avui en dia és ja tan difícil de veure.
Quan per indicacions d’una fita vàrem deixar la
canaleta començàrem una davallada llarga i
tortuosa per un caminoi estret, humit i que
llenegava molt (hi va haver més d’una culada) per
dins un alzinar fins arribar a ses cases des Bosc,
on a pesar que molts de caminadors ja treien la
menjua es va decidir que com que hi havia una
pujada molt vitenca, era millor dinar a la meitat i
així no seria tan feixuc. Va ser encertat.
Pujada fins al coll de sa Línia, on hi ha un
entreforc de camins de Massanella, de n’Alí i del
que veníem nosaltres i d’allà per Comafreda cap
a la gasolinera del Coll de sa Bataia on ens
esperava l’autobús.
Abundància d’aigües pertot arreu, el Gorg Blau i
l’embassament de Cúber amb uns nivells més que
notables, canals que portaven aigua, fonts que
brollaven a diferents indrets, torrents que corrien
fent remoreta, el xic, xic de les petjades en
trepitjar l’aigua que vessunyava pels caminets,
bassiots...
Una excursió deliciosa que climatològicament va
tenir dues parts, un matí assolellat de novembre i
un capvespre fresquet i tapat de quasi desembre.
F.G.

noticiari
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SA  Son  ELS     ERMITA   Colònia  
DATA CORBAIA Maganet OLORS BETLEM Sant Pere
dissabte,  1 1,1 0,9 2,8
dimecres,  12 1,7 0,4 0,7
dissabte,  15 1 1
diumenge,  16 8,5 9,3 5,2 5,6 12 6,4 4,5
dijous,  20 0,5
diumenge,  23 10,5 10,4 11,4 10,5 9,5 10,5 12
dimarts,  25 29,5 32,7 32,5 31,3 28,5 30 32
dimecres,  26 0,4 1
dijous,  27 4,2 2,1 3,1 4,2 5 3,3 2,5

MES 53,7 56,2 55,1 52,5 55,0 55,2 51,0
ANY NATURAL 814,7 832,1 847,4 839,0 782,1 635,0 686,0
ANY AGRÍCOLA 342,9 374,6 382,0 346,4 325,4 314,3 330,0

MES 166,5 161,8 184,5 189,7 192,9 142,8 184,0
ANY NATURAL 767,2 845,2 872,0 899,0 871,8 832,4 912,4
ANY AGRÍCOLA 282,6 286,2 312,2 304,1 308,3 259,0 328,5

COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERIODE DE L'ANY ANTERIOR (NOVEMBRE DE 2002)

* Les estacions en majuscules són les oficials

EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA
PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES NOVEMBRE DE 2003

URBANA Es Pont

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

  Temperatures Novembre 2003 
     Estació Meteorològica d'Artà 

Dia Màxima Mínima Mitjana 
1 19,5 12,5 16,0 
2 20,5 8,0 14,3 
3 21,0 9,0 15,0 

4 21,0 10,0 15,5 
5 18,5 9,5 14,0 

6 19,0 12,5 15,8 
7 18,5 14,0 16,3 
8 20,0 9,0 14,5 

9 20,0 13,0 16,5 
10 22,0 13,0 17,5 

11 20,0 11,5 15,8 
12 18,0 10,0 14,0 

13 18,0 14,0 16,0 
14 20,5 12,5 16,5 
15 19,5 8,0 13,8 

16 17,0 13,5 15,3 
17 16,5 12,5 14,5 
18 16,5 14,0 15,3 
19 18,0 16,0 17,0 
20 20,5 16,5 18,5 

21 20,0 12,5 16,3 
22 19,0 10,0 14,5 

23 19,5 14,0 16,8 
24 18,5 11,5 15,0 

25 14,5 7,0 10,8 
26 16,0 10,0 13,0 
27 15,0 12,0 13,5 

28 15,5 10,0 12,8 
29 18,0 5,5 11,8 

30 20,0 13,0 16,5 
31       

    
 Màxima Mínima Mitjana 

  Mitjana   >>> 18,7 11,5 15,1 

Temperatures de Novembre de 2003
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Màxim a Mínim a Mitjana

Observac ions:
Màxima del mes: 21,0 els  dies 3 i 4.
Mínima de mes: 5,5 el dia 29. 

Moviment de la població
Mes de novembre

Naixements
27-10-03 Juan Lorenzo Escanellas Torres, c/ Tren, 9, fill de Bartomeu i Maria
Francisca.
24-10-03 Marc Llull Plandiura, c/ Colón, 16, fill de Gabriel i de Núria.
29-10-03 David Pacheco Sanso, c/ Rossella, 22, fill de Rafael i de Otilia.
29-10-03 Javier Pacheco Sanso, c/ Rossella, 22, fill de Rafael i de Otilia.
11-11-03 David Gavilla Hernández, c/ Na Coixa, 10, fill de Guillermo i Marlen
13-11-03 Marc Aguiló Santandreu, c/ Parres, 46, fill de Rafael i de Maria
13-11-03 Xavier Rufo Bisbal, c/ Tren, 46, fill de José Luis i de Maria Magdalena.

Matrimonis
25-10-03 Francisco Vives Sansó amb Ángela Ferrer Servera.
08-11-03 Pablo José Perelló Pons amb María-Francisca Martí Ferrer.
22-11-03 Pedro Miguel Riera Genovard amb Magdalena Payeras Ginard.
22-11-03 Eugeni Panevine amb María Ramírez Añón.

Defuncions
 27-10-03 Miguel Angel Peñalver Romero, Capdepera, 28 anys.
11-11-03 Juan Cladera Serra, c/ Gran Via, 37, 84 anys.
27-11-03 Antonia Bisbal Ginard, c/ Terrassa, 5, 77 anys

noticiari
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA * TROFEUS

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

Festes de Nadal, Cap d’Any i Reis 2003

Desembre

Dijous, 18
A partir de les 16.30 h, taller a la Biblioteca de
Na Batlessa: Adornam l’arbre dels contes.
A les 17 h, L’hora del conte, a la Biblioteca de Na
Batlessa.

Divendres, 19
A partir de les 10 h,
Artà vestit de Nadal.
Penjada de neules al
carrer de Ciutat i Na
Batlessa. Partida des de
la Biblioteca. Hi
participen tots els
col·legis del poble.
Darrer dia d’inscripció
per participar al II
Certamen d’Art
Creatiu Aina M.
Lliteras, a
l’Ajuntament d’Artà.
A les 21.30,
representació de l’obra
Follia d’amor, a càrrec
del grup Flor de Cascall
Teatre.

Dissabte, 20
A les 20.30 h,
inauguració de
l’exposició de
fotografia Punts de
vista, de Xisca
Genovart, a la sala
d’exposicions de Na
Batlessa. L’autora
pretén fer arribar a
l’espectador aquells
detalls tan esplèndids que ens envolten, com ara
aquestes fotografies recollides des de diferents

llocs de Mallorca. Romandrà oberta cada dia
(excepte els festius), de les 19 h a les 21 hores,
fins dia 3 de gener.

Diumenge, 21

A les 20 h, inauguració
de l’exposició II
Certamen d’Art
Creatiu Aina M.
Lliteras, al carrer de
les Roses,1 (portassa),
amb la participació
activa del poble, que
haurà de votar les
millors obres. Horari:
dilluns, dimecres i
divendres, de 10 h a 12
h i de 18 h a 20 h; i
dimarts, de 10 h a 12 h.
Oberta fins dia 6 de
gener.

Dilluns, 22
A les 21.30 h, concert
espectacle L’edat de
plàstic, a càrrec del
grup Espiral
d’Embulls, al Teatre
d’Artà. Entrades: a
partir del 17 de
desembre, a la taquilla
del Teatre.

Dimecres, 24
A les 17.30 h, concert
familiar, a càrrec de
l’Orfeó Artanenc, a la

Residència.
A les 20.30 h, Matines a l’Església de la Colònia

programa de festes
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Pídanos presupuesto
sin compromiso

C/ Rafel Blanes, 98 (Tel. 871 988 887)
07570 - Artà

 936

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

Especialitat en:
Berenars i tapes variades

de Sant Pere.
A les 20.30 h, Matines al Convent dels Frares
Franciscans.
A les 22.30 h, Matines
a la Parròquia de la
Transfiguració del
Senyor.

Dijous, 25 - DIA DE
NADAL
A les 18.30 h,
escenificació del
tradicional Betlem
Vivent, dins el recinte
emmurallat de Sant
Salvador, a càrrec de
l’agrupació Artà Balla
i Canta.

Dissabte, 28
A les 11 h, esperarem
l’arribada del carter
reial amb l’actuació
del grup Spaguetti, a
la plaça del
Conqueridor d’Artà.
A continuació,
arribada del carter de
Ses Majestats els Reis
d’Orient per recollir
totes les cartes dels
nins i nines d’Artà, a
la plaça del
Conqueridor.
A les 16 h, esperarem
l’arribada del carter reial amb l’actuació del grup
Spaguetti, a la plaça de la Colònia de Sant Pere.
A continuació, arribada del carter de Ses Majestats
els Reis d’Orient per recollir totes les cartes dels
nins i nines de la Colònia de Sant Pere.

Gener

Dissabte, 3
A les 21 h, concert de
Donovan, al Teatre
d’Artà.
Diumenge, 4
A partir de les 10 h,
Mercat de segona
mà, al parc de Na
Caragol.

Dilluns, 5
A les 18.30 h, arribada
de Ses Majestats els
Reis d’Orient, al moll
de la Colònia de Sant
Pere.
Acte de benvinguda de
les autoritats i dels nins
i nines de la Colònia.
A les 19.30 h, arribada
de Ses Majestats els
Reis d’Orient a Artà.
Els acompanyarem des
de l’inici del carrer de
Ciutat fins a la plaça de
l’Ajuntament. A
continuació, recepció
oficial de les autoritats i
dels nins i nines d’Artà
i repartiment dels
regals.

Divendres, 9
A les 21.30 h, Desas3 estrena  KRÀMPACK, de
Jordi Sánchez i Joel Joan. Direcció de Ramon
Ginard amb Lluís Canet, Pere Ginard, Xavier
Martos i Neus Caldentey.

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

Decoració nadalenca

La setmana del 16 al 18 de desembre es faran els
tallers de decoració nadalenca a la Biblioteca de Na
Batlessa. Aquests tallers van destinats a nins i nines
d’entre 5 i 10 anys.

La setmana del 15 al 19 de desembre es faran tallers
per decorar, amb motius nadalencs, la Biblioteca de
la Colònia de Sant Pere.

El 19 de desembre es farà l’activitat Artà vestit de
Nadal, amb què els nins i nines podran penjar les
neules que, prèviament, s’hagin realitzat als col·legis.

Dissabte, 10
A les 11 h, partit d’hoquei aleví
entre l’HC Cap Ferrutx i el Colònia
Pollença, al Poliesportiu Cap Ferrutx
de la Colònia de Sant Pere.
A les 21.30 h, representació de l’obra
KRÀMPACK, a càrrec del grup
Desas3.

Diumenge, 11
A les 20.30 h, representació de l’obra
KRÀMPACK, a càrrec del grup
Desas3.

C\Montserrat Blanes 29                                              tel 971 836 235
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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
Bon Nadal !!!

Fa més de dos mil anys que el missatge cristià de
pau i germanor entre els homes i dones de tota
raça , llengua i nació recorre la història.
La indiferència generalitzada vers els sentiments
d’aquell Nadal profund de Betlem caracteritzen
les nostres celebracions socials d’aquesta Festa.
Entre nosaltres, en els països anomenats rics, tot
comença amb els llums elèctrics que s’encenen
entrada de fosca i que no saps ben bé si anuncien
una fira o una revetla. El que més preocupa és
comprar, preparar menjars, que no falti res a la
taula, que no se’ns oblidi de cridar (cada vegada
menys escriure) els amics i parents.
Els catòlics, practicants habituals o ocasionals,
anirem a Matines i, per uns moments, ens sentirem
units a una tradició mil·lenària. El cant de la
sibil·la, els nins vestits de pastors, la coral i el
poble cantant nadales ens faran reviure l’ambient
nadalenc de la infantesa. Al carrer, potser, ens
trobarem amb una persona que va sola i no li
direm bona nit ni li demanarem com et va germà?
Les notícies sobre indigents que moren de fred al
carrer de les grans ciutats, immigrants que moren
ofegats dins la mar, quan intenten arribar a uns
països que no els volen, les basses de sang a
l’Afganistan, a Iraq, Palestina... són temes que
molesten i que amb l’excusa que, tanmateix, no
podem fer res preferim allunyar de la vista i de la
consciència.

Hi ha també, encara,  persones que pensen que
aquestes festes han de ser dies en què la solidaritat
es faci manifesta, dies de visitar un amic o amiga
malalt, d’estar a casa en família, llegir o escoltar
música i veure alguna pel·lícula bona.
Aquest escrit no pretén llevar importància als
trets que caracteritzen aquestes festes: l’alegria i
la bona taula,  sinó inquietar i convidar a  retrobar
aquella dimensió que els és més pròpia, la més
antiga i original: la de la solidaritat amb els
pobres, malalts i gent que per un o altre motiu
sofreix injustícies o marginació. Interioritzar
aquests fets ens aportarà, sens dubte, belles i
bones raons per donar més sentit a Nadal i a la
vida.

BON NADAL PER A TOTS

Associació d’Amics de la Música

Dimecres, dia 03.12.02, la Directiva de
l’Associació d’Amics de la Música es reuní amb
la batlessa, Margalida Tous, i la regidora de
cultura, Elvira Piris, també fou present a la reunió
el delegat del consistori a la Colònia, Lluís López.
Els temes a tractar eren dos: establir unes bases de
col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació,
una vegada que s’és tancada ja la fase de
construcció del nou orgue, i posar data per a la
revisió, si cal, i firma de l’acord que ha de regular
els drets d’us i del nou orgue i el seu manteniment.
Referent al primer tema – bases per a la

col·laboració entre Ajuntament i associació – fou
important constatar que l’experiència de treball
conjunt, en la fase marcada per la construcció del
nou orgue, fou positiva tant per la construcció del
nou instrument, que ha permès dotar la Colònia
d’un orgue de qualitat, com per la promoció i
educació musical d’un nombrós col·lectiu de la
nostra localitat. Els reptes de la nova etapa són,
fonamentalment, donar continuïtat i millorar, a
ser possible, una programació de concerts que
permeti als coloniers gaudir, aquí, a la Colònia de
l’art de la música. Per això fou necessari parlar de
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VOS OFEREIX ELS SEUS SERVEIS DE:

Berenars i sopars de pa amb oli
especial mallorquí

I
Carn a la parrilla

Carrer Santa Margalida 72 - Cantonada 31 de
Març

Telèfon 971 83 57 48 - ARTÀ

BAR ELS ARCS

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

JOAN FORTEZA
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 971 58 91 67

07579 - Colònia de Sant Pere
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pressuposts i formes de
finançament, aspecte aquest
que no va quedar tancat i que
serà objecte d’una nova reunió
amb propostes i acords més
concrets. Un punt de partida, sí
que va quedar clar: la
coparticipació d’ambdues
entitats en tot el procés de
foment, educació, programació
i realització d’activitats
musicals a la Colònia.
El segon aspecte – firma de
l’acord que estableix els drets i
obligacions d’ús i manteniment
de l’orgue per les parts – va
quedar tan sols pendent
d’establir el termini de la firma
de dit acord.
Antoni Amorós, rector de la
parròquia i membre de
l’Associació, va proposar que quan es facin
concerts en què es cobri entrada, un 10% quedi
per a despeses de manteniment de l’església. La
proposta fou considerada justa i s’aprovà per
unanimitat.

Dissabte, dia 03.01.04, a les 19’45, a l’església,
la coral juvenil d’Artà “A Quatre Veus” oferirà
un concert nadalenc.

L’Oficina Municipal Informa
Serveis sanitaris

· A partir de dia 01.01.04 la cita mèdica s’ha de demanar al telèfon 971 589384
També es pot demanar personalment a l’Oficina Municipal, de 10 a 14 h. de dilluns a dissabte.

· L’horari del personal mèdic a l’hivern, com ja sabeu, és el següent:

Dilluns: de 9.30 a l 1h. Infermera Catalina Cabrer
“        “:  de 12.30 a 14h. Metge Josep Font
Dimarts: de 12 a 14 h. Metge Bartomeu Barceló
Dijous:   de  8.30 a 11 h. Infermer Mateu Plomer

Divendres: de 12.30 a 14 h. Metge Josep Font.
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c/ Rafel Blanes, 13 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 82 96 78

Esports

Hockey Linea
Dissabte, dia 13 de desembre, el
Hockey Club Cap Ferrutx va
viure una diada inoblidable. Més
de 150 espectadors i espectadores
es concentraren al poliesportiu
Cap Ferrutx per assistir a la
presentació dels dos equips de
hockey amb que compta la
Colònia: l’equip Aleví i l’equip
Infantil.
En Jaume Massanet, director de
Radio Artà, féu la presentació de
l’acte i dels equips. Tingué
paraules d’elogi pels jugadors i,
sobre tot, pels entrenadors.
Tampoc faltaren referències a la
passada i actual directiva que,
amb constància i sacrifici, han fet possible que la
Colònia pugui comptar amb equips de qualitat en
la modalitat esportiva del Hockey Linea.
El president del Club Cap Ferrutx va dir unes
poques, però emotives i sentides paraules i lliurà
una placa a D. Antonio Rosa Molina amb aquesta
inscripció: “A D. Antonio Rosa Molina en
agradecimiento a su colaboración como Sponsor
de los Clubes San Salvador i Cap Ferrutx”.
A l’acte i al partit hi assistiren la batlessa d’Artà,
Margalida Tous, el delegat d’Esports, Manolo

Galan, i el delegat de la Colònia, Lluís López.
El partit entre H. C. Cap Ferrutx VS i C. P. Joan
Capó acabà amb 10 – 0. Resultat que parla per si
mateix i que posa de manifest el bon moment pel
qual estan passant els nostres jugadors als quals
les noves camisetes donaren sort. El públic agraí
el bon joc amb nombrosos aplaudiments.
Acabat el partit hi hagué coca i pastissos de tota
classe per a tot el públic. Aquest refrigeri el varen
preparar, especialment, les mares dels nins i nines
d’ambdós equips.

Club Nàutic Colònia Sant Pere

Regata Colònia S. Pere - Port de Pollença
La regata organitzada pel Reial club nàutic Port de Pollença i
la Federació balear de vela en col·laboració amb el club nàutic
Colònia de Sant Pere, prevista inicialment per als dies 25 i 26
d’octubre, a causa de les condicions climatològiques, es va
realitzar finalment els 15 i 16 de novembre. En aquesta ocasió
el nombre d’inscrits va ser inferior al dels anys anteriors, essent
la majoria de participants de la Colònia de Sant Pere. El
recorregut previst el primer dia era des de la Colònia fins al port
de Pollença i el segon dia un triangle a la badia de Pollença, però
el comitè de regates va considerar la modificació del recorregut

del segon dia, que va passar a ser des del port de Pollença a la
Colònia de Sant Pere.
Així, el dissabte 15 es va donar la sortida amb un vent sud-
sudest força 1-2, amb una boia de desmarc. Les 6 embarcacions
participants, un cop superada la boia, hissaren ràpidament els
spies rumb al cap Pinar i a l’entrada a la badia de Pollença, amb
navegació de través arribaren a meta. Els competidors més
ràpids cobriren les 16 milles de la prova en unes 4 hores.
La segona prova, amb 5 embarcacions participants, es va iniciar
després que s’establís el vent de xaloc a la badia de Pollença.
Superada la boia de desmarc els regatistes partiren rumb al cap
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Pinar navegant de través amb el vent força 2. Ja a la badia
d’Alcúdia es trobaren amb augment del vent que va rolar a
llevant força 3-4, i navegant al màxim de cenyida que cada
embarcació permetia creuaren la línia d’arribada.
L’alt nivell competitiu i la preparació de les embarcacions i de
les tripulacions donà lloc a un triple empat de punts a la
classificació de la regata, per la qual cosa es va haver d’aplicar
el sistema de desempat quedant finalment:

1) “Aia” d’en Miquel Oliver
2) “Capsa de mixtos” d’en Jaume Fullana
3) “Hesperides” d’en Toni Massanet.

L’entrega de trofeus als primers classificats de la regata es va
celebrar el mateix diumenge 16 al R.C.N Port de Pollença.
També  reberen els trofeus els guanyadors de la regata Pollença
–Ciutadella realitzada el mes de Setembre, entre ells ”Aia” d’en
Miquel Oliver de la Colònia de Sant Pere.
Enhorabona als guanyadors i a tots els participants i
organitzadors. Esperem que a la propera  regata entre els dos
clubs es torni a aconseguir  l’alt nombre de participants que era
habitual: ànim a tots!.

Lliga de tardor 2003.
El diumenge 14 es va celebrar la darrera de les regates de la
Lliga de tardor d’aquest any, regata que tenia l’emoció d’un
triple empat pel primer lloc entre “Hesperides“ d’en Toni
Massanet, “Tacuma” d’en Toni Llinàs i “Capsa de mixtos” d’en
Jaume Fullana.
La sortida es va donar després d’esperar el vent, que no va
passar d’una suau brisa  sud-sudoest. La regata consistia en un
triangle olímpic amb una cenyida, dos llargs, cenyida, popa i
cenyida. La primera cenyida es va fer difícil de cobrir per la
manca de vent, les tripulacions posaren els seus coneixements
de navegació al màxim per aprofitar la mínima capacitat
d’avançar de les embarcacions. Després el vent va anar
augmentant  d’intensitat al temps que rolava a nord-oest fins
arribar a força 2.
Les primeres embarcacions de les vuit participants invertiren

un total de 2 hores, essent els primers classificats de la prova:
1) “Tacuma” d’en Toni Llinas
2) “Capsa de mixtos” d’en Jaume Fullana
3) “New Wave”
4) “Hesperides” d’en Toni Massanet

El triple empat es va resoldre quedant la classificació final de
la lliga de tardor:

1) “Tacuma” d’en Toni Llinas
2) “Capsa de mixtos” d’en Jaume Fullana
3) “Hesperides” d’en Toni Massanet

El mateix diumenge es va celebrar el final de la lliga amb una
paella oferta pel club nàutic a tots els participants, acompanyada
amb vins de les bodegues d’en Miquel Oliver. A les postres el
president del club nàutic lliurà els premis als guanyadors,
trofeus cedits per “La Caixa”. Enhorabona a tots els organitzadors
i participants.
La propera meta és la Lliga hivern-primavera que començarà
el proper 25 de gener on s’espera el mateix nivell esportiu i
competitiu.

de la Colònia
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Noticies de la Parròquia.

Col·lecta per el DOMUND al col.legi Sant Salvador

El passat 19 d’octubre va ser el dia del DOMUND, el
diumenge mundial de les missions amb el lema: “Amb
Maria cridats a la missió”. Durant els mesos d’octubre i
novembre el col.legi Sant Salvador ha portat a terme
aquesta campanya i cal destacar una alta participació dels
alumnes i de les famílies en l’aportació econòmica.
La relació de la col.lecta ha estat de 186,25 euros.
Aquest fet demostra que cada vegada hi ha més gent

solidària i compromesa que lluita per
un món millor. Cal recordar que s’és
solidari i missioner dia a dia: expressant
amor, oferint ajuda, ... sense fer
distinció de races, cultures ni països.
Des de la parròquia i des del col.legi volem agrair a totes
aquestes persones la seva col.laboració, la seva ajuda
generosa i desinteressada.

Convivències de Comuna i Precomuna

Els passats dies 6 i 7 de desembre, els al.lots i al.lotes de
comuna, acompanyats d’un grup de joves de pre-comuna
disfrutaren d’unes convivències a les cases de La Salle de
Cala Morlanda, s’Illot. Varen partir dia 6, a les 16.00
d’Artà.
Quan arribaren van visitar les coves i tot seguit van fer una
gimkana orientativa per conèixer els llocs més importants
de s’Illot. En finalitzar aquesta gimkana van preparar la
celebració de l’Eucaristia de l’endemà que es faria junament
amb el grup de confirmació de Sa Coma, Cala Millor, Son
Carrió ... Després soparem i, degut a la gran demanda per
veure el futbol (Barça-Madrid), gaudírem de temps lliure,
ja fos per veure el futbol, per fer amistat o simplement per
descansar. Arribà l’hora de la vetlada, jocs i emocions per
finalitzar el primer dia de convivència.
Diumenge dia 7, després d’haver berenat, partiren per
trobar-se amb el grup citat anteriorment, per celebrar
l’eucaristia on tots varen participar animadament. Acabada
la celebració, disfrutaren d’una magnífica excursió guiada
per “Sa Punta de n’Amer”. Després d’una llarga caminada,

arribà l’hora del dinar, molt desitjada per la majoria.
Després d’haver descansat una estona, arribà l’hora dels
adéus i les ganes de tornar a repetir l’experiència el més
aviat possible.

Avisos de la parròquia.

Aliments per Nadal.
Continua encara en marxa la campanya de recollida d’aliments per Nadal. En
preparar les nostres festes és bo que pensem que a Artà hi ha famílies necessitades.
Els aliments serviran per reposar el rebost de càritas parroquial i poder-los donar als
que ho necessitin durant tot l’any. Demanam sobretot aliments bàsics com arroç,
pastes, llegums seques o en pots, conserves de menjar i oli. Encara sou a temps a
col.laborar. A les botigues trobareu una capsa per posar-hi el que volgueu aportar.

Celebració de la penitència.
En el marc de la preparació interior per celebrar la festa de Nadal, oferim la
possibilitat de celebrar de manera comunitària el sacrament de la reconciliació. Será
el proper dilluns dia 22 de Desembre a les 20.30 al Convent de Sant Antoni de Pàdua.

Celebració de les matines.
El dissabte de Nadal, estau tots convidats a la celebració de Matines que será a les
22.30 a l’Església Parroquial i a les 20.30 al Convent.

Felicitació.
De la Parròquia vos volem desitjar a tots unes grans festes de Nadal, i que l’any 2004
sigui molt feliç i una gran oportunitat per ser més persones.
Molts d’anys.
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Bàsquet
Diada de bàsquet
Jocs escolars. Esport base

Dissabte 13 de desembre es va disputar al llarg del matí una
diada de bàsquet comarcal dels jocs escolars patrocinada pel
Consell de Mallorca. Cal dir que va ser una diada amb un grau
de participació molt elevat, tant pel que fa a participants com
a públic assistent.
Els resultats per categories:

Iniciació
PORTO CRISTO A 12
INFO@ARTÀ 2

PORTO CRISTO B 18
INFO@ARTÀ 22

Benjamí
SANT LLORENÇ 18
INFO@ARTÀ A 18

PORTO CRISTO 12
INFO@ARTÀ B 26

Aleví
INFO@ARTÀ 24
MANACOR 11

SON SERVERA 27
INFO@ARTÀ 13

Categoria Infantil Femení
Bàsquet Petra 67
Restaurant Ca’n Balaguer 28
(21-0) (13-9) (23-10) (10-9)
Partit disputat el dissabte 13 de desembre al poliesportiu de
Petra. Un altre partit on el primer període va ésser molt dolent
i va pesar massa durant tot el partit, així i tot, malgrat la forta
pressió de l’equip del Petra durant els quaranta minuts, es va
jugar bé.

Restaurant Ca’n Balaguer 45
Llucmajor 50

(2-15) (15-13) (18-8) (10-10)
Partit disputat el dissabte 29 de novembre al poliesportiu Na
Caragol d’Artà. Bon partit de l’equip infantil malgrat un molt
mal primer període que va pesar molt durant la resta del partit,
així i tot després d’un 2 a 13 al primer període es va aconseguir
arribar al final del tercer temps guanyant d’un punt. Però la falta
d’encert al quart període i el cansament acumulat per l’esforç
de remuntar la diferència del primer va fer que no es pogués
aconseguir la victòria.

Categoria Infantil Masculí
Electro Hidráulica  35
De la Cruz  85
Tot i la derrota, partit interessant el que van fer els nostres
al·lots. L’equip visitant va aprofitar-se de la seva major alçada
per treure ràpids contraatacs que els artanencs no van saber
aturar de cap manera. Bon partit en atac, encara que en defensa
l’equip de l’Electro Hidráulica haurà de millorar molt si vol
canviar la dinàmica perdedora de l’equip.

Pla de Na Tesa  53
Electro Hidráulica  3
Partit sense història. L’equip local va imposar la seva superioritat
física i tècnica des del primer moment, sense que els nostres
al·lots poguessin fer absolutament res per evitar-ho. Tot i això,
els nostres jugadors van saber aguantar dins la pista, deixant
veure petits detalls de la seva lenta progressió.

Categoria Cadet Masculí
S’Arenal
C.E. Sant Salvador
Partit molt emocionant pel que duim de temporada. El nostre
equip, com a grup, va tenir una molt bona efectivitat en defensa,
aconseguint robar moltes pilotes i podent reaccionar i emprar
el contraatac com es venia esperant des de feia mesos. Vàrem
emprar a moments ajudes defensives, que ens donaren avantatge
momentani qualque vegada, tot i que encara l’equip s’està
iniciant en la seva pràctica.
Poca efectivitat en la transició defensa-atac, on es
va evidenciar el resultat obtingut al final del partit. L’equip
contrari va estar més efectiu a l’hora de ficar punts.
Ha estat un dels partits amb més agressivitat defensiva.
Primer quart jugat satisfactori, segon quart dolent, tercer quart
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bastant bo i al darrer quart no ens van sortir les coses com
esperàvem, encara que tot el partit pressionàrem les tretes de
banda i de fons amb molts de robatoris de pilota i opcions de
ficar cistella. Vàrem poder tirar bastant a cistella en els atacs
estàtics, però no encertàrem. Una altra vegada serà. ¡¡¡Mala
sort!!!!

Categoria Júnior Femení
BAR POLISPORTIU  91
Santanyí  69
(22-20) (45-36) (66-53) (91-69)
Partit difícil per a l’equip local. L’alçada de les visitants va
ser un punt en contra, però així i tot, amb la bona pressió i
un bon percentatge en el tirs lliures l’equip local va acabar
guanyant de 22 punts.

Lloseta  52
BAR POLISPORTIU  49
(13-12) (20-25) (37-41) (52-49)
Partit on l’equip artanenc va deixar passar una més que possible
victòria a causa de la falta de motivació i ganes. Poc encert
davant cistella amb un joc molt lent i amb falta de decisió en els
moments importants.

Categoria Sènior Provincial Femení
HNOS PALLICER PONS, SA  72
Santa Maria  50
Partit disputat el dia 30 de novembre al poliesportiu na Caragol.
El primer i segon període varen transcórrer molt igualats i
marcats per unes errades arbitrals que condicionaren el joc dels
dos equips. En el tercer quart, les coses varen canviar i

poguérem observar que l’equip local jugava amb més
concentració i encert. Destacaríem la bona defensa de les
jugadores artanenques, alternant la zona i la individual, i,
sobretot, el bon encert en tirs lliures.

Bàsquet Muro 23
HNOS PALLICER PONS, SA 72
Partit disputat a Muro el diumenge dia 7 de desembre. L’equip
sènior femení de Muro és nou en aquesta categoria i,
probablament per això, la seva actuació en els partits no destaca
per realitzar un bon joc i obtenir un millor resultat. L’equip
local no tingué cap complicació per resoldre un bon partit i,
bàsicament, va intentar posar jugades a la pràctica.

HNOS PALLICER PONS, SA  53
Bàsquet Sant Llorenç  55
Partit jugat a Artà el diumenge dia 14. El marcador ja reflexa
que fou un partit molt emocionant. L’equip local es mantenia,
pràcticament en tots els períodes, capdavanter en el marcador,
però en el moment de rompre el partit les jugadores artanenques
no saberen resoldre satisfactòriament el joc. El conjunt llorencí
mai ha estat un equip fàcil, però en tots els respectes, creim que
posant més ganes i concentració no hi ha d’haver cap problema
per aconseguir una pròxima victòria.

Categoria Sènior Provincial Masculí
Son Carrió  57
HORMIGONES FARRUTX  41
Derrota de l’equip de l’Hormigones Farrutx en la seva visita a
Sant Llorenç. L’equip artanenc va plantejar el partit fent una
zona des de l’inici per tal de contrarestar la major alçada dels
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locals, defensa que li donà un bon resultat durant la primera
meitat. En el tercer quart, els artanencs no van estar encertats
en el tir, cosa que aprofità el Son Carrió per obrir una diferència
en el marcador que resultà insalvable.

Categoria 1ª autonòmica femenina
AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DEL LLEVANT  59
(21-18-20)
Esporles  42 (21-6-15)
Quin desastre !!!!!
Penós fou l’espectacle que es va veure dia 30 de novembre al
nostre poliesportiu. Ja fa dues vegades que un equip visitant es
queda amb una jugadora i s’ha d’acabar el partit un període
abans del temps reglamentari.
Aquesta és la història d’aquest partit i és que amb aquesta
situació no passes gust de jugar i l’espectacle que es dóna és
d’autèntica pena. L’única cosa que podem treure de positiu és
la victòria del nostre equip per una diferència de 17 punts i que
el situen juntament amb el Sant Josep com als dos únics equips
invictes.
El proper 11 de desembre el nostre equip visita la pista del
Bàsquet Pla on s’haurà d’esforçar i molt per poder treure un
resultat positiu ja que l ‘equip palmesà està fent un gran joc i
compta amb jugadores de gran qualitat. Esperem que a la
pròxima crònica us contem la victòria del nostre equip.

Basquet Pla 63 (13-19-9-22)
AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DEL LLEVANT  53
(12-14-11-16)
Dijous passat el nostre equip va perdre la imbatibilitat davant
d’un equip cridat a ocupar la primera plaça de la taula
classificatòria.
El partit va començar bé en el primer període les
alternances en el marcador eren constant tot i
que l’equip local va plantejar una defensa zonal
que no ens esperàvem i això va fer que el nostre
atac fos molt ràpid i poc precís.
Però va esser en el segon període on l’equip
local va començar a marcar diferències, el nostre
equip no trobava un equilibri ofensiu i la nostra
defensa es mostrava molt fluixa davall la cistella
donant segones opcions a l’equip local.
El tercer període va esser igualat i la cosa es va
decidir en el darrer quart quan l’equip local va
aconseguir una diferència de catorze punts que
posava molt difícil aconseguir alguna cosa

positiva d’aquell partit. L’equip artanenc va canviar de defensa
però malgrat va reduir diferències fins a posar-se a 3 punts al
final del partit la diferència va ser de deu.

AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DEL LLEVANT 56 (7-
14-18-17)
Sa Pobla 67 (18-16-12-21)
L’equip afrontava aquest partit amb la moral una mica baixa
però també amb ganes d’oblidar el que havia passat i donar una
alegria a la nostra afició. El començament va ser desastrós, el
pitjor que s’ha vist aquesta temporada, amb un parcial de 9-1
a favor de Sa Pobla. La defensa en zona 3x2 de l’equip visitant
va fer molt de mal i en cap moment el nostre equip va saber
contrarestar aquesta defensa. Si a tot això afegim la mala
defensa del nostre equip tenim una explicació del que va passar
els dos primers períodes.
Al principi del tercer període el nostre equip s’ho va jugar tot
i va plantejar una pressió i una defensa una mica més agressiva
que va aconseguir retallar diferències en el marcador fins
aproximar-nos a dos punts però al final del partit vàrem pagar
l’esforç realitzat.
Segona derrota consecutiva del nostre equip, i aquesta sí que ha
fet mal. Esperem que sigui simplement una anècdota ja que
encara falten dos partits per acabar la primera volta i no hi ha
res perdut.

EL CLUB ESPORTIU SANT SALVADOR DE BÀSQUET
VOS DESITJA UN BON NADAL I VENTURÓS ANY
2004.
SALUT I MOLTS D’ANYS!

DATA PARTIT CATEGORIA HORA LLOC
19/12/03 HORMIGONES FARRUTX - Atletico Escolar Senior masculí ARTÀ
20/12/03 RTE. CA'N BALAGUER - Mestre Guillem Galmés Infantil femení ARTÀ
20/12/03 ELECTRO HIDRAULICA - Bàsquet Manacor Infantil masculí ARTÀ
20/12/03 BAR POLIESPORTIU - Santa Maria Junior Femení ARTÀ
21/12/03 Inca Drac - C.E. SANT SALVADOR ARTÀ Cadet masculí Inca
21/12/03 Udyr Soledad - HNOS PALLICER PONS Senior femení La soledad
21/12/03 Costa Calvia - AGRUPACIÓ CONS. LLEVANT 1ª Aut. Fem. Calvia
09/01/04 Hotel y Apto. Santany - HORMIGONES FARRUTX Senior masculí Santany
10/01/04 Joan Capó Alou Palmer - RTE. CA'N BALAGUER Infantil femení Felanitx
10/01/04 Imprenta Bahia - ELECTRO HIDRAULICA Infantil masculí S'Arenal
10/01/04 Rte. Plaza Felanitx - BAR POLIESPORTIU Junior Femení Felanitx
11/01/04 C.E. SANT SALVADOR ARTÀ - Atletico Escolar Cadet masculí ARTÀ
11/01/04 HNOS PALLICER PONS - Electroclima Senior femení ARTÀ
11/01/04 AGRUPACIÓ CONS. LLEVANT - Sant Josep Obrer 1ª Aut. Fem. ARTÀ
14/01/04 HORMIGONES FARRUTX - Unicmall Felanitx Senior masculí ARTÀ
29/11/03 BAR POLIESPORTIU - C.B. Binissalem Junior Femení ARTÀ
30/11/03 HNOS PALLICER PONS - Santa Maria Senior femení ARTÀ
30/11/03 AGRUPACIÓ CONS. LLEVANT - Inversions Urbanes 1ª Aut. Fem. ARTÀ

Pròxims partits
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Menú de la Nit de Nadal

Volavans amb gambes
Consomé Can Julià
Sorbet de llimona amb vodka
Llom de lluç amb salsa holandesa
Crema de garrova
Polvorons i torró

Vins: Montferrutx negre, de les bodegues de
Miquel Oliver
Torres Vinya Sol blanc, de les vinyes de
Vilafranca del Penedès.

Preu: 28,50 Eur.

Sopar de la Nit de Cap d’Any

Croquetes, calamars fregits, musclos farcits
Bullavesa de marisc
Sorbet de mandarina banyat amb cava
Filet de porc farcit de llagostins a la crema
Reixeta de xocolata farcida de torró

Torrons i vins de la sort i Cotilló
Vins: Macià Batle negre de Binissalem
Son Caló Blanc de Blancs, del Celler de
Miquel Oliver
Cava: Anna de Codorniu
Música i ball amb playback
Preu: 56,50 Eur.

Reserves: Tel. 971 567 413 o al mateix Restaurant
Vos desitjam unes Bones Festes

Restaurant Ca’n Julià
C/ Joan Massanet, 42
Son Servera

Feines de:
Ingenieria
Electricitat
Fontaneria
Bombes submergibles
Recs
Antenes T.V.
Porters electrònics,  Línies elèctriques

C/. Josep Melià Pericàs, 20 i
 Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209/ 971 835 561
Mòbil: 608 630 791

*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/. Josep Sureda Blanes, 4 - Artà
Tel/Fax: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323

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.
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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

POL. INDUST. MANACOR C/ MENESTRALS Nº 11 TEL 971 55 58 11 FAX 971 84 39 92
joancladera@comercialcladera.com

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

MAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTALMAQUINARIA AGRICOLA, JARDINERIA Y FORESTAL
SERVICIO POST-VENTA

Comentari Hípic
La setmana passada es celebraren
les habituals jornades del Criador
tant a l’hipòdrom Municipal de
Manacor com a Son Pardo i per tant
es presentaren durant les diades els
exemplars d’un any generació “ L
“, molts d’ells, amb els millors
orígens d’Europa. Quant al
rànquing de regularitat segueix una
quinzena més encapçalat per la
regular Gentille de Nuit, propietat
de Sebastià Esteva, que va anotar
un segon lloc mentre el seu germà
uterí, Estar De Nuit, sumava un
tercer lloc a la seva casella. De les
quadres Blaugranes el fenomenal
Caprice de Nille va arribar tercer a
meta i Hister Fortuna ocupa
finalment el quart lloc i la mateixa posició
aconseguí Hask, propietat d’Es Camp de d’Alt, a
Son Pardo. Els regulars exemplars d’Alessia
Sanchez, Heraclito Speed i Joli de France, estan
en plena forma. Heraclito fou quart i Joli, poltre
de només dos anys, va sumar un tercer i una gran
victòria demostrant ser un poltre amb molta
categoria. Els cavalls dels Germans Fuster també

han retornat a la competició amb bon peu, només
cal dir que dissabte passat obtengueren la victòria
Hacum SC, Hispano Gowan fou tercer i Filet
d’Or va finalitzar segon a la seva carrera. L’egua
d’Antoni Tous, Furiosa Star, va sumar un segon
i una lluitada victòria, i els dos exemplars de Sa
Corbaia, Holli Holic i Heres VX, obtengueren el
primer i quart lloc respectivament.
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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

ESCOLETA D’EQUITACIÓ

Ja tornam començar les classes
d’equitació a l’escoleta a partir dels 7
anys.
Si estau interessats, posau-vos en contacte
amb en Joan Sansó al telèfon següent:
607 141 549.
L’escoleta disposa de cavalls. Vos esperam.

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE-DESEMBRE 
LIDER: GENTILLE DE NUIT  

MA SP MA SP NOM DEL CAVALL MILLOR 
TEMPS 

PUNTS 
TOTAL 

29 30 06 07 

PUNTS  

CAPRICE DE NILLE 1.17 7 3ER    2 
CASANOVA 1.20 6      
E.CRISTINA 1.20 4      
EMILIO SPEED 1.17 3      
ESTAR DE NUIT 1.18 2 3ER    2 
FILET D’OR 1.17 8   2ON  3 
FINE DE FOPHI 1.18 6      
FURIOSA STAR 1.21 10 2ON  1ER  7 
GALLITO DE VIDAL 1.20 8      
GENTILLE DE NUIT 1.19 18   2ON  3 
HACUM SC 1.19 4   1ER  4 
HASK 1.22 3  4RT   1 
HERACLITO SPEED 1.21 11   4RT  1 
HERES VX 1.23 7 4RT    1 
HISPANO GOWAN 1.19 2   3ER  2 
HISTER FORTUNA 1.22 8   4RT  1 
HOLLI HOLIC 1.18 7   1ER  4 
JOLI DE FRANCE 1.21 7 3ER  1ER  6 
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Durante el invierno abriremos:
Viernes, sábado, domingo y lunes.
De 12:30 a 15:30 y de 18:00 a 23:00
Teléfono de reservas  971 81 91 53
Restaurante Manix
Avenida Leonor Servera, 72 (Frente Sa Nostra)
(Encima puerto de Cala Rajada)

+Todo tipo de material fotográfico y video
+Todo tipo de reportajes
+Catálogos restaurantes, hoteles, etc.
+Ventas de artículos publicitarios
+Papel continuo standard y personalizado
+Trabajos de Imprenta

Estudio
fotografico y
videojuegos

Por la compra
de un reportaje,

gratis una
cámara digital.
Plaça de S’Aigua nº,10 – Artà -Tel. 971 562057

Volei
Infantil femení
05-12-03
Vilafranca 0
BAR POLIESPORTIU ARTÀ 3
C.V. Artà: C. Ferrer, M. M. Artigues, B.
Puigserver, A. Bernat, A. Rocha, J. Galán, A.
Riera, M. Llull, G. Salort, S. Jaume, C. Sansó, R.
Llaneras i N. Ferragut.
Partit que es presentava molt complicat per
diversos motius i on les infantils resolgueren a la
perfecció. L’encontre es jugava a una pista
descoberta i a una hora on ja feia bastant fred, cosa
que complicava molt el joc. Les nostres, tot i
aquestes dificultats, jugaren un bon partit i basaren
la victòria en un servei efectiu, que els permetia
gaudir de rendes considerables i poder jugar amb
més tranquil·litat durant els moments complicats.

Cadet masculí
13-12-03
Pòrtol 0
Fusteria Alzina Artà 3
C.V. Artà: T. Massanet, M. Pastor, M. A. Tous, T.
Reinés, T. Serra i T. Llabrés
Victòria contundent dels cadets, tot i presentar-se
amb un equip amb moltes baixes i on la meitat
eren infantils. L’equip cadet es presentà a Pòrtol
amb només sis jugadors, tres dels quals eren
infantils i així i tot aconseguí endur-se’n l’encontre.
El primer i el tercer set varen ser més igualats,
però en el segon els nostres demostraren la seva
superioritat, amb un 9 a 25.

13-12-03
Vilafranca 0
DUPLICAT ARTÀ 3
14-25 / 20-25 / 20-25
C.V. Artà: C. Maria, C. Ferrer, C. Valero, A.
Servera, M. Roig, C. Sancho, M. Riera i M. C.
Carrió.
L’equip cadet aconseguí una victòria important i
a més amb un marcador contundent, 3 a 0, cosa a
tenir en compte, ja que la classificació final es

podria decidir per la diferència de sets a favor i en
contra. L’equip artanenc començà el partit molt
mentalitzat i no donà cap oportunitat a les locals
en el primer set. En el segon, amb el sol en contra,
va ser més complicat, però no es deixaren
sorprendre i decidiren en els punts finals. En el
tercer, tot i la reacció local, basada sobretot en
una bona defensa, les nostres no baixaren el ritme
i acabaren imposant-se.

Juvenil femení
13-12-03
TOLDOS ARTÀ  0
C.J. Petra 3
10-25 / 12-25 / 13-25
C.V. Artà: M. Zafra, I. Cantó, B. Gili, N. Jaume,
M. Danús, C. Sancho, M.A. Ferragut,  N. Torres,
i  C. Maria.
El primer classificat visitava la pista de les
artanenques i ho va fer com el que és, un gran
equip, amb un repertori atacant impressionant i
que donà molt poques opcions a les nostres. Això,
unit al desànim de les artanenques, va fer que el
partit tengués molt poca història.

Sènior masculí
13-12-03
Son Ferrer 3
APA INSTITUT ARTÀ 0
C.V. Artà: P. Piris, P. Ginard, P. Obrador, J.
Moyà, X. Ferrando, J. Llabrés, E. Piñeiro, X.
Rigo i Ll. Terrassa.
Derrota clara davant un dels equips punters de la
categoria. L’equip artanenc va tenir molts
problemes en recepció i això va condicionar molt
l’atac artanenc, ja que s’havien de limitar a passar
pilotes sense crear massa perill als locals.

Sènior femení
13-12-03
MATEU FERRER ARTÀ 3
C.J. Petra 0
C.V. Artà: M. Puigròs, L. Corredor, K. Martí, R.
Sanchís, A. Obrador, N. Pons i N. Martín.
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Josep Genovard Tous
(Pep Barber)

Reflexologia podal-Quiromassatges
Flors del Dr. Bach

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

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

esports

Victòria treballada de les sèniors que els permet
seguir en els llocs alts de la classificació. Després
del primers punts, semblava que l’equip artanenc
no tendria massa problemes per imposar-se al
Petra, però una sèrie d’errades consecutives a
cada set permetia que les visitants entrassin de

Natació
El passat 6 de desembre, en jornada de matí i
tarda, es celebrà la segona jornada de lliga
iniciació, benjamí, aleví, infantil, màster i un
control federatiu. A destacar la victòria de Javi
Muñoz en els 50 m. esquena, que li permet seguir
al davant de la lliga i la mínima en 100 lliures de
M. Àngels Ribot per al Campionat de Balears
de la Joventut d’Eivissa. Els resultats dels nostres
nedadors varen ser els següents:
- 100 braça aleví: Albert García (90), 1’31"26,

millorant 12 segons la seva marca personal;
Javier de la Fuente (90), 1’33"31; Daniel de la
Fuente (90), 1’35"34; Miquel Toni Font (91),
1’54"36; Pilar García (93), 2’14"34 i Africa
Picazo (92), 1’40"09..

- 100 braça benjamí: Sebastià Grimalt (92),
1’53"34; Guillermo Gavilla (92), 1’50"41,
millorant 16 segons la seva marca personal;
Alicia Barba (94), 2’14"34, millorant 22
segons la seva marca personal.

- 50 braça iniciació: Jeroni Fuster (94), 1’12"65
- 100 lliures aleví: Daniel de la Fuente (90),

1’10"49; Javier de la Fuente (90), 1’10"35;
Miquel Toni Font (91), 1’27"38; Joan Cruz
(91), 1’18"44; Albert García (90), 1’06"07;
Pilar García (93), 1’43"13; M. Antònia Ribot
(93), 1’23"11, millorant 3 segons la seva
marca personal; Africa Picazo (92), 1’20"11
i M. Angels Ribot (92), 1’14"50, millorant 3
segons la seva marca personal.

- 50 esquena benjamí: Gori Mir (93), 56"72;
Sebastià Grimalt (92), 48"50, millorant 6
segons la  seva marca personal; Jaume Roser

nou dins el partit i complicassin la victòria local.
El partit va ser un atac continu de les d’Artà i molt
de treball en defensa de les petreres, que
aconseguien aixecar una vegada i altra les pilotes
rematades i feien que els punts fossin molt llargs.

(93), 43"65, millorant 3 segons la seva marca
personal; Guillermo Gavilla (92), 42"91; Javi
Muñoz (92), 34"43; Bel Puigserver (94),
1’03"81; Catalina Rebassa (95), 1’05"40;
Maria Cursach (95), 53"93, millorant 7 segons
la seva marca personal i Alicia Barba (94),
55"60.

- 100 papallona aleví: M. Angels Ribot (92),
1’31"28, millorant 5 segons la seva marca
personal.

- 4 x 50 lliures aleví masculí: Albert García,
Joan Cruz, Javier de la Fuente i Daniel de la
Fuente, 2’07"50.

- 4 x 50 lliures aleví femení: Africa Picazo, M.
Angels Ribot, M. Antònia Ribot i Pilar García,
2’33"63

- 50 lliures: Glòria Líria (91), 43"63
- 100 estils: Feriel Rabai (88), 1’28"86.
- 100 braça: Marc Bisbal (89), 1’26"87; Glòria

Líria (91), 1’59"86 i Elisabet Vincent (90),
1’39"66, millorant 4 segons la seva marca
personal.

- 200 lliures: Marc Bisbal (89), 2’23"61,
millorant 4 segons la seva marca personal;
Elisabet Vincent (90), 2’45"87, millorant 5
segons la seva marca personal i Feriel Rabai
(88), 2’41"77, millorant  32 segons la seva
marca personal.

- 50 lliures màster: Biel Coli (68), 31"03.
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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

Futbol
Preferent
Artà 3 – Constància 1
Gols: Genovard (2), Piñeiro
Alineació: Amer, García, Sirera, Piñeiro (Ferrera),
Genovard (Douglas), Ramon (A. Ferrer), Gayà,
Dalmau, Femenias, Nieto, Jordi

Son Roca 0 – Artà 1
Gol: Nieto
A: Amer, García, Sirera, Piñeiro, Genovard
(Ferrera), Ramon, Gayà (A. Tous), Dalmau,
Ferrer, Nieto, Jordi (Douglas)
Victòria còmoda contra el Constància que es va
forjar en el primer temps el qual ja va acabar amb
el resultat que seria definitiu en acabar el partit.
Aquests primers 45 minuts foren disputats i ben
jugats pels dos equips amb estones de bon futbol.
Els locals crearen més ocasions de gol i les
saberen aprofitar i decantaren la balança al seu
favor. El segon temps del partit va sobrar ja que
va ser soporífer, amb l’Artà especulant i guardant
el resultat i els visitant no quedaven arrera malgrat
anar perdent.
En la visita a Son Roca, el més positiu foren els
tres punts aconseguits, ja que tant els locals com
els artanencs estaren bastant espesos, mancats
d’idees i amb molt de joc de centrecampisme. El
terreny de joc era bastant deficient i no va ajudar
en res a que cap dels dos contendents pogués
practicar un futbol mínimament acceptable.

III Regional
Sencelles 2 – Artà 0
A: Pedro, Pascual (Ginard), Capó, Gamaza, Gil
(Ferrer), Xavi (Jose Miguel), Moll, Mascaró,
López, Rufo, Riera (Javi)

Artà 5 – Felanitx 0
Gols: R. Mayal (2), Riera, Xavi, Jose Miguel
A: Pedro, Javi, Riera, Moll, Gamaza, Serralta
(Jose Miguel), Gil, R. Mayal (Raul), Xavi (Ferrer),
Rufo, T. Mayal
Derrota a Sencelles en un dels pitjors partits que
han disputat ja que cap dels integrants de l’equip

artanenc es va salvar dels despropòsits que es
veren sobre el terreny de joc. Partit per passar
plana i oblidar. Contra el Felanitx ja va ser una
altra història. Des del primer minut es feren amos
de la pilota, posaren setge al marc visitant i no
donaren opció als visitants a acostar-se a la porta
de Pedro, que va tenir una tarda molt plàcida i de
poca feina. Amb aquests events aconseguiren una
còmoda victòria i la més ampla en el que va de
lliga.

Juvenils
Artà 1 – Algaida 0
Gol: Caldentey
A: Cantó, Alfredo, Borja (Sureda), Massanet,
Nieto, Terrassa, Joan Andreu, Reyes, Endika,
Caldentey, Ruz

Cardassar 4 – Artà 1
Gol: Joan Andreu
A: Cantó, Alfredo, Borja (Juanma), Massanet
(Cruz), Sureda, Nieto (Grillo), Terrassa, Joan
Andreu (Rocha), Reyes, Caldentey, Ruz
Victòria agònica i en el darrer alè del partit va ser
la que aconseguiren contra l’Algaida els juvenils
i no va ser per falta d’ocasions de gol durant el
mateix, ja que foren moltes, però unes vegades
per la bona actuació del meta visitant i altres per
errar per part dels que les tengueren, sols a manca
de 2 minuts per acabar, Caldentey, en colaboració
d’un defensor visitant, va poder introduir la pilota
a la porta forana i certificar la victòria pels
artanencs que feren un més que acceptable partit.
A Sant Llorenç estaren un poc fluixos i si bé feren
poc per treure res de positiu, potser la derrota va
ser massa ampla. Ara bé, si hi havia d’haver un
guanyador, havien de ser els locals, com així va
passar.

Infantils
Pla de Na Tesa 7 – Artà 0
A: Ignasi (Febrer), Molina, Dani, Roser,
Carabante, Prol (Cantallops), Ismael, Felip, Nadal,
Alzamora (Abdon), Torreblanca

Artà 0 – Olímpic 11

esports
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CRISTALERIA
ARTÀ

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

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

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

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

A: Ignasi, Villar, Roser, Carabante, Abdon,
Molina, Ismael, Prol (Cantallops), Nadal,
Alzamora (Merenciano), Torreblanca
Amples correctius els han infligit als infantils en
aquests partits en els quals el resultat encaixat en
ambdós xerra per sí sol dels gols rebuts i no fer-
ne ells cap, cosa que diu clarament el que va ser,
clara i abrumadora superioritat dels adversaris si
bé en els seu descàrrec s’ha de dir que tant
Olímpic com Pla de Na Tesa i més en aquest
partit, els 5 minuts sofriren l’expulsió de Dani, els
dos rivals estan situats en els primers llocs de la
classificació.

Alevins
Escolar 0 – Artà 5
Gols: A. Cursach, X. Cursach, Alzamora, Coll,
Sergi
A: Reynés (Jon), Jordi, Jeroni, Zafra (Cassellas),
A. Cursach (Font), Riera (Merenciano), X.
Cursach, Flaquer, Alzamora, Coll, Sergi

Artà 3 – Olímpic 0
Gols: Coll, Sergi, Font
A: Reynés (Jon), Jordi, A. Cursach, Riera (Jeroni),
X. Cursach, Flaquer, Alzamora, Coll, Sergi, Font
(Carrió), Cassellas (Merenciano)

Rtvo. La Victoria 3 – Artà 1
Gol: Sergi
A: Reynés, Jeroni, Zafra, A. Cursach, Riera, X.
Cursach, Flaquer, Alzamora, Sergi, Font, Carrió
(Cassellas)
Bones actuacions i joc dels alevins en els tres
partits essent el balanç positiu amb dos triomfs i
una derrota. Principalment en els dos que tregueren
els tres punts, un poc més fàcil a Capdepera
malgrat que es va arribar al descans amb 0-0 i més
treballada contra l’Olímpic. A Palma, malgrat la
derrota, no decepcionaren però hi va haver un
factor (no és excusa per paliar la derrota) que va
ser un poc de massa duresa per part d’alguns
jugadors locals, cosa gens usual en aquestes
categories i això va intimidar un poc els artanencs
que tengueren la sang freda i no respongueren
amb les mateixes armes sinó amb jugar a futbol.

Benjamins F-7
Artà 3 – Es Pla 2
Gols: Sem, Arto, X. Darder
A: Sevillano, Oca, Llull, Garau, Sem, Edgar, X.
Darder. Adrian, Arto, Fiol, Massanet

Son Servera 2 – Artà 3
Gols: Adrian (3)
A: Massanet, Llull, Garau, Edgar, X. Darder,
Adrian, Arto. Oca, Sem, Fiol, Sevillano

Artà 9 – Montuïri 0
Gols: Adrian (4), X. Darder (3), Garau, Arto
A: Massanet, Llull, Garau, Sem, Edgar, X. Darder,
Adrian. Arto, Fiol, Bonnin, Sevillano, López
Dos dels més difícils són els partits que han topat
els benjamins dels disputats, tant en resultat com
en rivals contra Es Pla i Son Servera. Però ho
resolgueren no sense posar els cinc sentits i
mantenir-se líders i imbatuts. Altra cosa va ser el
partit contra el Montuïri, ja que es va desenvolupar
dins la normalitat que ens tenen acostumats, total
superioritat i facilitat en la consecució dels gols.

Benjamins F-8
Artà 2 – Arenal 3
Gols: Carmona (2)
A: Quintanilla, Artigues, Girart, Danús, Tous,
Seguí, Ferragut, Riera. Alzina, Carmona, Navarro

Rtvo. Sta. Ponça 0 – Artà 6
Gols: Carmona (3), Riera, Seguí, Tous
A: Riutort, Pascual, Girart, Danús, Tous, Seguí,
Riera, Alzina. Ferragut, Carmona, Quintanilla
Segueixen aprenent i millorant els més jovenets ja
que encara que perderen contra s’Arenal la veritat
és que no ho mereixeren perquè els rivals no
varen ser més superiors però sí més encertats de
cara al gol. A Santa Ponça aconseguiren la victòria
més ampla i clara com bé indica el resultat, cosa
que va provocar l’alegria i delícia dels components
d’aquest equip.

Molts d’anys i bones festes

esports
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Artà ara fa 77 anys

Extracte del mes de
desembre de l’any 1926 del
periòdic local Llevant
(Recopilació de G. Bisquerra.
Aquest mes només surt un número
de Bellpuig, i ens veim obligats a
resumir un poc més les tres desenes
de desembre).
Els arbres de la Carretera Nova era el
títol de la primera desena del mes de desembre, en
el qual article l’autor recordava les passejades en
amples fileres de gent que gaudia ja a principis del
segle XX de les ombres dels arbres a la “carretera
nova”, que continuaven fins al final del “Molinet”
xerrant i rient. Llavores no hi havia cases per Na
Pericona, solament Cas Canonge, i es Molí d’en
Corona. Des Canonge conta que era un senyor
que sabia triar un punt per fer una casa i la seva era
notable per molts conceptes. Primer per la seva
forma de castellet i també per la fàcil i agradable
sortida a fer la passejada fins al Molinet de l’amo
en Miquel Segretari, final de totes les passejades
de la gent artanenca. Dins aquest temps de records
hi hagué l’entrada a Artà de la indústria en forma
d’una serradora que muntà per davant el Molinet
es metge Terres.

De Ca Nostra informa que el temps és de bon
sol però els matins i horabaixes fa un fred de gel.
Que estam en ple temps de matances. Que s’ha fet
“punt” a les escoles i els al·lots tendran vacances.
Que el metge D. Antoni Solivellas s’ha traslladat
a Ciutat. Han començat les obres a la plaça nova
de les verdures amb la construcció del quartet per
a la carn. Segueixen les obres de l’escalonada
vella de la parròquia. Surt cap a l’Argentina D.
Martí Gili, a) Colom, amb la seva família. A
mestre Miquel Morey li ha repetit un atac de gota.
Hi ha comare nova, la qual és Dª Francisca
Gelabert, natural de Manacor.

Bones festes era el títol que portava la segona
desena de desembre, amb el qual desitjava les
bones festes de Nadal a tots els seus subscriptors
i lectors. Com a article firmat pel director del
desenari, D. Andreu Ferrer, parlava del Jubileu de
l’Any Sant. Continuava amb les matances de Cas
Ferrer i una poesia de Joan Maragall. La mort de
l’amo en Miquel Morey era notícia després de
l’atac de gota publicat al darrer número.
De Ca Nostra, secció informativa, publicava
el següent:
Les festes es presenten de moment solejades,
semblant el temps més bé de primavera. El dia 17
a Maó s’uniren en matrimoni el nostre paisà i

amic D. Rafel Cano, telegrafista, amb la Srta.
Margalida Riera. Dia 13 va passar inspecció a les
escoles d’Artà i de la Colònia l’inspector
d’ensenyança D. Joan Capó. A Barcelona i de
mans del bisbe Miralles reberen l’Ordenació de
diaca Fra Sebastià Lliteras i Fra Josep Pocoví,
ambdós de la TOR, i el primer natural de la nostra
Vila.

Al fí de la dècada era el títol de la tercera i
darrera edició de desembre de 1926. Es complien
els primers deu anys de la publicació del Llevant
al nostre poble d’Artà i el seu director, D. Andreu
Ferrer Ginart, en feia ressò demanant als lectors
què era el que havia fet i el resultat de la seva
actuació. Segons ell, s’havia aconseguit guanyar
la batalla a favor dels ideals d’engrandiment  i
progrés moral i material de la nostra Vila? Eren
preguntes que es feia a si mateix i que proclamava
dient que el temps es cuida de contestar.
Continuava dient que era molta feina la feta
durant aquests deu anys. Que no havien faltat
disgusts, maldecaps i feina a voler i gens
remunerada. Així mateix hem sabut que alguns
senyors de la nostra Vila lamentarien la desaparició
del periòdic i per tant s’han constituït en junta o
comissió impulsora del Llevant, disposats a
perpetuar la seva tirada.
Altres notícies:
Segons notícies, és a punt de sortir en premsa el
primer fascicle del diccionari Català-Valencià-
Balear que fa temps prepara el M. Il. Antoni
Maria Alcover, canonge degà de la Seu de
Mallorca.
Per tot Mallorca s’han celebrat festes en
commemoració de la mort de sant Francesc i a
Artà no han volgut quedar enrere. Per al pròxim
mes de gener estan programades cinc conferències
a càrrec de solvents oradors.
De Son Servera ens arriba la notícia del projecte
d’un teatre a un solar de l’avinguda del Ferrocarril.
Nous horaris de tren des d’Artà a Palma i viceversa.

El director del Llevant felicita els seus lectors al
principi de l’any nou.
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On és?
Sabries dir a quina part del poble
trobaríem aquesta imatge

Sopa de lletres

ENDEVINALLA
de Pere Xim
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Guillemots

Autonumèric

Són cada any assenyalades
no les podem oblidar,
i ja són passes contades
arriben aquí i allà.

Els anys passen, elles queden
i per mig món celebrades,
sempre a l’hivern elles vénen
i per tots ben arribades.

 +  -  =6
x ÷ +
 - 2 x  =9
÷ + -
 x  ÷  =8

=6 =9 =8

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2            

3           

4           

5            

6            

7           

8           

9           

10            

HORITZONTALS: 1. Diuen que si teniu aquestes
plantes a ca vostra  no casareu cap fill fadrí, però són
precioses. 2. Si mullam els caragols dins això són més
gustosos. Nota musical. 3. D’aquest dolç me’n poden
donar amb un poal, de bo que el trob. Si hem de jugar
a parxís en necessitarem un. 4. Component bàsic de la
llatra. Menam la barca amb això. Consonant. 5. Vocal.
Un bon batut d’aigua (pl). 6. Les geleres tanquen amb
aixo. Només n’hi pot haver un al galliner. 7. Antic
sobirà de Pèrsia. Sol sortint. Consonant. 8. Estrany.
Pareix mentida que els futbolistes se’n facin una amb
no res. 9. Seients de cerimònies. Per Sant Antoni, alerta
a això. 10. Matàs a tració.
VERTICALS: 1. No vull que surtis amb aquests cabells,
sense pentinar. Bo. 2. Les flors la fan bona, el pollastre
socorrat, dolenta. Material mallorquí per a la
construcció. 3. Reflectirà llum. Parenta de la infermera.
4. Atxem. Juntaria. 5. Poble de Mallorca. Un, i és el
millor. 6. Amb aquest nom a Artà n’hi ha un parell de
ben xalests. Qui ha romput el gerro? 7. Vols que et
convidi? Element químic, necessari pel cos. 8. Vocal.
Proveïts. Consonant. 9. On es bat el gra. Una societat.
Impost. 10. Domicili principal d’una entitat (pl).
Veneris.

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

Cercau el nom de 10 paraules relacionades amb el nadal: Torró, neula, betlem, pastors, matines,
sibil.la, raïm, reis, naixement, llums.
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C/. M.I. Morell, 8
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 festes de nadal

Guillemots

Publicava el

6 + 2 - 2 =6
x ÷ +
3 - 2 x 9 =9
÷ + -
3 x 8 ÷ 3 =8

=6 =9 =8

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 C O L O C A S I E S 
2 A  L L I O L I  R E 
3 M O U S S E  D A U 
4 B R I  T I M O  S 

5 U  R U I X A T S  
6 I M A N T  G A L  L 
7 X A  I X E N T  L 
8  R A R  L E S I O 
9 S E T I A L S  V I 
10 A S S A S S I N A S R T C D Y A R T R D Y T M G H J R D V U

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

Teatre d'Artà

Fa 40 anys
Desembre del 63

A l’apartat de la Colònia es podia
llegir.- Hay que ir al pueblo y
hay que ir, si el bien de las almas
lo exige. Para que los de nuestro
pueblo no se vayan y poder
recibir dignamente a los
visitantes, vamos a emprender
la grande y difícil tarea, con la
ayuda de Dios y contando con la
benevolencia de los
subscriptores de Bellpuig, de
construir un CENTRO SOCIAL
de líneas modernas.

Fa 25 anys
Desembre del 78

Entram dins la recta d’un camí
que ens tornarà a l’autogovern,
i serem els homes de Mallorca
qui podrem decidir sobre els
nostros propis problemes. Per
això, davant un Consell General
que ja ha donat mostres d’interès
per aquest tema [...] volem
manifestar que el tren, un mitjà
de transport que Mallorca va
aconseguir a darreries del segle,
pot i ha de ser també un mitjà de
transport per al futur.

Fa 10 anys
Desembre del 93

Les converses mantengudes
entre Correus i l’Ajuntament són
a punt de concloure’s amb acord,
a l’espera de polir els darrers
punts secundaris. Segons
sembla, l’Ajuntament cediria a
Correus l’ús de l’edifici on hi
havia el pes municipal i que ara
és ocupat per la Societat
Columbòfila. L’Ajuntament
l’ofereix per 30 any, mentre que
Correus sembla que el vol per
més temps, si no de forma
indefinida.
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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

Tot Nadal

Portal nadalenc amb idees i recursos per
felicitar el Nadal, fer regals, preparar els
àpats, cantar cançons...
www.totnadal.com
Nadal amb el Club Super3, entra al
calendari d’advent i juga!
www.super3.net/nadal2003
La festa i els seus orígens
www.etnocat.org/festa/nadal/
El Nadal a les escoles, vesteix l’ordinador
per Nadal
www.xtec.es/trobada/nadal02/index.htm
Activitats de Nadal al portal edu365.com
www.edu365.com/nadal/index.htm
Els pastorets
Els Pastorets del Vendrell:
www.megaiweb.com/pastorets-del-
vendrell/
Els Pastorets de Sant Pere de Ribes:
www.ribes .org/centreparroquial /
Pastorets/Index.htm
L’arbre
Per conèixer els arbres de Nadal naturals
produïts a les terres de les Guilleries:

www.e-arbredenadal.com
El pessebre
El portal de pessebres a Internet:
www.pessebres.com
Crea el teu pessebre virtual:
r a l f . n e x e n s e r v i c e s . c o m / f u n /
index2_pessebre.htm
Com es fa el pessebre: avia.diba.es/pesse/
c_pesseb.htm, www.etnocat.org/festa/
n a d a l / p e s s e b r e / i n d e x . h t m l ,
www.etnocat.org/festa/nadal/diorama
La carta als Reis
També podeu enviar cartes als Reis des
d’aquests webs:
www.lamalla.net/especials/nadal2001/
nadalnens/cartalsreis.htm
Les felicitacions
 Des d’aquí pots escriure i enviar postals
Web per felicitar el Nadal a les teves
amistats i familiars.
•www.totnadal .com/postals .html,
w w w . w e b l a n d i a . c o m / p e s s e b r e ,
w w w . d r a c . c o m / d r a c / p o s t a l / ,
w w w . s e n y a l . c o m / a n y n o u / ,

www.lamalla.net/especials/nadal/
postals/postals/postal04.htm

Les cançons
El noi de la mare - Fum, fum, fum - A
Betlem me’n vull anar - Adeste fideles
Arxius MIDI per escoltar o Audio/Music
per baixar. Nadales i cançons nadalenques
catalanes.
www.xtec.es/recursos/musica/crestoma/
crest6.htm

Nadales en format MIDI: www.terra.es/
personal2/ tdret ruc/nadales .html ,
avia.diba.es/pesse/audio.htm

Per si n’heu oblidat la lletra...
www.teranyina.net/nadal.ct/lletra/
cant.html
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LA VISITA D’UN INSPECTOR, de J.B. Priestley

pot donar corda a la seva imaginació.
Catalina M. Alorda ha apostat per una sòbria i
senzilla posada en escena on  allò que es potencia
és el text, ja que aquesta obra de Priestley té la
seva força més important en la paraula: allò que
es diu i com es diu. La hipocresia, els enganys, la
frivolitat i les misèries d’una classe  adinerada de
principis del segle XX és criticada i posada en
evidència sense gaires elements teatrals. Un sofà,
dues butaques i una taula baixa amb un telèfon i
unes copes de vi d’Oporto són l’únic mobiliari de
la representació, no es necessita res més.
Cal remarcar el bon treball actoral per part de
Maria Antònia Esteve, Lluís Gili, Mateu Nicolau
i Isidor Rodríguez només superat per l’experiència
i “savoir faire” de n’Antònia Fernández i  Toni
Gili en els papers de la senyora Birling i de
l’inspector.
Un altre dels encerts de l’obra és fer-nos
reflexionar sobre qui podria ser el suposat
inspector o què podria representar: la mala
conciència, la veu interior, el destí advers, etc.
Naturalment hi pot haver opinions per a tots els
gustos, però amb aquest suspense entrem en el
terreny de les intuïcions i la raó, els somnis i la
realitat, les ombres i la llum, el teatre, en definitiva.

Francesc Vernet

La força de la paraula
Els dies 12,13 i 14 de desembre es va representar
al teatre d’Artà una interessant adaptació teatral
de l’obra La visita d’un inspector de J. B. Priestley
. La  interpretació va anar a càrrec del Grup
Escènic Artanenc, sota la direcció de Catalina M.
Alorda. John Boynton Priestley (1894-1984) va
ser un prolífic autor teatral, especialment conegut
gràcies a les seves comèdies de costums, amb  què
va aconseguir grans èxits  entre els anys trenta i
cinquanta, quan la comèdia burgesa estava molt
de moda.
La història  s’inicia amb un senzill pretext social,
el prometatge de la jove Sheila Birling, filla d’una
adinerada família, amb Gerald Croft, jove
aristòcrata rural. L’acció transcorre en una sola
nit de l’any 1910. Mentre la família Birling està
celebrant la festa de la seva filla amb el seu
promès, es presenta de forma inesperada un
suposat inspector de policia. A través d’un eficient
interrogatori arribem a conèixer els secrets de
família i la part fosca de cadascun d’ells.  L’alegre
festa inicial es converteix en un drama
d’imprevisible final. L’obra comença com
qualsevol comèdia de costums, amb el típic i tòpic
sofà presidint l’escena, els personatges semblen
superficials i plans, però de cop i volta la visita del
suposat inspector dóna un gir interessant i inesperat
a la història que va en un crescendo constant fins
arribar a un final sorprenent  i obert on cadascú

oferta cultural
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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

DESEMBRE 2003 
   DIJOUS   18 DIVENDRES    19  DIUMENGE   21 
   Escenari muntatge 

21 cineclub: 
Soldados de 
Salamina 

 
21.30 h. Flor de Cascall 
estrena Follia d’amor. 

 18 i 20 h cine 
CRUELDAD 
INTOLERABLE 

DILLUNS   22   DIJOUS   25 DIVENDRES   26 DISSABTE   27 DIUMENGE   28 
21.30 concert 
d’ESPIRAL 
D’EMBULLS 
 

  20.30 h. cine: 
Carmen  

20 h. Cine.Carmen 18 h. cine infantil. 
Barbanegra.   

11.30 i 18 h: 
Barbanegra. 
20 h. La flaqueza 
del bolchevique. 

DILLUNS   29 DIMARTS   30 DIMECRES    31 DIJOUS    1 DIVENDRES   2  DIUMENGE   4 
 
 
 

   21 h. CINECLUB per 
TOTOGALPA: Oriente 
es oriente. 

 18 i 20 h Los 
abajo firmantes. 

DILLUNS 5 DIMARTS 6 DIMECRES 7 DIJOUS 8 DIVENDRES 9 DISSABTE 10 DIUMENGE 11 
 20 h. Cinema: 

Dias de futbol 
  Desas3 estrena  

KRÀMPACK 
Desas3 estrena  
KRÀMPACK 

Desas3 estrena  
KRÀMPACK 

 

FOLLIA D’AMOR
19 de desembre a les 21.30h
Quan la lluita del viure arriba a la recta
final, apareix el plantejament del triomf
o de la derrota. Les imatges de la joventut
passen davant el llençol blanc del
pensament i són discutides des de la
distància. S’intenta canviar les situacions
viscudes, veurer-les des d’un altre teatre.
Mai no s’accepta la derrota.

KRÀMPACK
de Jordi Sánchez i Joel Joan. Direcció de
Ramon Ginard amb Lluís Canet, Pere
Ginard, Xavier Martos i Neus Caldentey.

Carmen 2003 España, Gran Bretaña,
Italia – DIR.: Vicente Aranda
INT.: María Botto, Antonio Dechent,
Leonardo Sbaraglia, Joan Crosas, Jay
Benedict, Paz Vega.
1830. José (Leonardo Sbaraglia),
empresonat i condemnat al garrot vil,
relata com l’escriptor francès Pròsper
Merimée (Jay Benedict) va perdre els
galons i el cap per  na Carmen (Paz Vega)
des que la va conèixer a la fàbrica de tabac
a on  treballaba. Durant una baralla,
Carmen ratlla la cara d’una companya
(María Botto) i, enredat per ella, el sergent,
en lloc d’arrestar-la, la deixa escapar.
Des d’aquest moment, amb cada nou
amant de Carmen, José s’aproparà cap a
la marginalitat i el bandidatge.

Oriente es Oriente 2000 Gran Bretaña
– DIR.: Damien O’Donnell
INT.: Archie Panjabi, Jordan Routledge,
Linda Bassett, Om Puri.

Gran triomfadora en el darrer festival de
Valladolid, a on aconseguí l’Espiga d’Or
i el premi d’interpretació femenina per a
Linda Bassett, aquesta és una comèdia
que parla  sobre la confrontació de cultures
a l’actual Gran Bretanya. George Khan
és un orgullós paquistaní que du molts
d’anys vivint en el nord d’Anglaterra,
casat amb una anglesa, pare de set fills i
obsessionat perquè aquests conservin les
tradicions del seu país d’origen, entre les
quals s’inclou la de casar-se amb la
persona elegida per ell mateix. Però els
fills no estan d’acord.

Crueldad Intolerable 2003 USA – DIR.:
Joel Coen
INT.: George Clooney, Catherine Zeta-
Jones, Billy Bob Thornton, Geoffrey
Rush, Edward Herrmann, Cedric the
Entertainer.
Miles Massey (George Clooney) és un
brillant advocat, el qual està especialitat
a evitar que els divorcis es converteixin
en la ruïna dels futurs exmarits. En canvi,
Marylin Rexroth (Catherine Zeta-Jones)
és una professional a enriquir-se rompent
els seus matrimonis. Aquesta vegada,
per culpa de les habilitats de Massey, no
aconsegueix treure ni un centau al seu
marit, Rex (Edward Herrmann). La seva
vengança? Enamorar Massey per a
després deixar-lo tirat.
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TORNAREM EL DIA 16/I

cloenda

D’aquesta fotografia, no en sabem ni la data ni el
motiu exacte encara que segurament era una
visita pastoral del bisbe de Mallorca, aleshores
l’Il·lm. Dr. Hervàs, de feliç record. El lloc sí que
no hi ha dubte: era just a l’entrada del nostre
santuari de Sant Salvador, com bé podeu observar
pel capitell, el pi i la creu dels Misteris.
El personal que omple la foto eren molts i distints.
Al centre podem veure somrient el Bisbe Hervàs,
un gran entusiasta dels cèlebres Cursillos de
Cristiandat, els quals s’havien iniciat a Mallorca
i després seguirien a la península i fins i tot a
Amèrica, de la mà d’uns quants seglars que foren
realment els promotors i iniciadors d’aquest
moviment cristià dins la joventut d’aleshores.
Anam a començar amb les fesomies que ens
semblen correctes i les altres les deixarem per als
nostres lectors, els quals durant les pròximes
festes de Nadal tendran temps suficient per
destriar-les i a més confirmar o corregir les que

Racó

nosaltres a continuació detallam.
D’esquerra a dreta:
Magdalena Bovera, Catalina Jaumina, Joan Jaumí,
Joan Manyà, Jeroni des Racó, Colau Xina, Toni
Garameu, Jaume des Pont ?, Tomeu Pamboli,
Tomeu Rotlet ?, D. Rafel Blanes, Tomeu de Son
Fortè Nou, Joan Escolà, el metge D. Jaume
Solivellas, el Sr. Bisbe, el mestre Joan Llull,
l’ecònom D. Llorenç Lliteras, l’amo en Sebastià
Jan, Esperança Escolana, Catalina Fulla, Antònia
Arrom...
Dels nins i nines asseguts a terra coneixem:
Damià Veiet, Joan Sopa, Jeroni Violí, Tomeu
Cuní, Miquel Manyí i Miquel Escolà. Els altres,
no ens atrevim a anomenar-los, no sia cosa que
canviem algú, encara que segur que
n’endevinaríem, però després passa que ens
equivocam, així que ho deixam per als més
espavilats i ja ens contaran el final.
Salut, bones festes i millor any 2004.
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Num. 678 10 gener 44 planes
Num. 679 24 gener 48 planes
Num. 680 14 febrer 48 planes
Num. 681 28 febrer 48 planes
Num. 682 14 març 48 planes
Num. 683 28 març 48 planes
Num. 684 11 abril 48 planes
Num. 685 25 abril 48 planes
Num. 686 16 maig 52 planes
Núm. 687 30 maig 48 planes
Núm. 688 13 juny 48 planes
Núm. 689 27 juny 44 planes
Núm. 690 11 juliol 48 planes
Núm. 691 14 juliol 48 planes
Núm. 692 12 setbre 56 planes
Núm. 693 26 setbre 48 planes
Núm. 694 10 ocbre 48 planes
Núm. 695 24 octbre 44 planes
Núm. 696 14 novbre 48 planes
Núm. 697 28 novbre 48 planes
Núm. 697 19 desembre 52 planes

Entrevista: Lluís Gili
Corregeix: Pere J. Llull
Escaneja: Paula Ginard
Maqueteja: Rafel Carrió
Coordina: Guillem Bisquerra

Portades
Arribada dels Reis i anunci de Sant Antoni
La festa de Sant Antoni una de les més participades
Imatge de la nevada del 31 de gener. Presentació
del llibre de Pere Sanxo.
Després de la neu...Aigua.
Torrada solidària. Rueta del Dijous Llarder.
Miquel Alzamora, medalles d’or i plata. Voluntaris
a Camariñas.
Setmana Santa 2003
Auto Sacramental al Convent. II setmana
cooperació d’Artà Solidari
Els candidats lluiten per la vara. El tren ja és a
Manacor.
Resultats eleccions 2003. Quin pastís.
Festa de St. Antoni al Convent. Política: Qui
ocuparà la cadira?
S’inicien les festes a la Colònia. Margalida Tous,
primera batlessa d’Artà. Heliana, premi nacional
de trot.
Gran participació al Programa Estiu Viu
Sant Salvador 2003.
Després de el calor arriba la Fira.
Malgrat la pluja, bona fira. Presentació del
“Llevant”
Festa en defensa del tren, a Manacor. Entrega de
trofeus del Club Columbòfil.
Alan Parsons Project, presenta a Artà la seva gira

europea. V marxa Lluc-Artà.
Dos equips artanencs campions de futbol-plaça-
3x3. Un niu d’ocells causà la intoxicació d’una
família.
És temps de pluja i matances

Editorials
Els comerciants d’enhorabona. Una altra notícia
no tan positiva, Pl. 3.
Ha passat Sant Antoni, pl. 47
Segueixen les protestes. Pl. 95
Artà...Clot. Pl. 143
Ja hi ha moguda electoral. Pl. 143
A qui correspongui. Pl. 191
Falta un mes i mig... pl. 239
Que ja vénen!!! Pl. 287
Dia 25, tots a votar. Pl. 335
Una travessa amb pot. Pl. 335
Què costen les eleccions? Pl. 434.
Primera batlessa a l’alcaldia d’Artà en la seva
història. Pl. 482.
S’ha arribat a un consens a l’Ajuntament. Pl. 526
Anit hi ha festa a Artà. pl. 574.
Festes passades...curs que comença. Pl. 622
La inseguretat ciutadana d’abans i d’ara. Pl. 678
Les espases continuen alçades. Pl. 774
No oblidem el dia a dia. Pl. 818
Tenim por al compromís? Pl. 866

INDEX TOM XXIII - ANY 2003  (XLIII)
index

Núm. 698 19 desembre 52 planes

Portada: El betlem de les Caputxines
Editorial: Tenguem les festes en pau. Plana 914
Programa de festes: Nadal, Cap d’Any i Reis. Pl. 935
Noticiari: Noces d’or de Pep Bernat i Antònia Vich. Pl.
928
Plenari: Plana 917
Política local: plana 919
Cartes al Director: La situació econòmica municipal,
pel comité executiu de UIA Pl. 922
Una de lladres i pirates, per B. Payeras. Pl. 924
Reportatge: El betlem monumental al Teatre. Pl. 929
Pluviometria: Plana 933
Temperatures: plana 934
Ecos: plana 934
De la Colònia: plana 938
De la Parròquia: pl. 942
Esports: planes 943-952
Entretenimets: pl. 954
Col·laboracions: Plataforma Som Ràdio, pl. 931
Llevant, pl. 953
Publicava el Bellpuig, pl. 955
De viatge per la xarxa, pl. 956
Oferta cultural, pl. 957
Cloenda, plana 959
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Informe:
Comença l’any acadèmic 2003-2004 als centres
d’ensenyança locals. Pl. 726.
Reportatge
El porc i les matances, pl. 887

Programa de festes:
Sant Antoni de Pàdua. Pl. 455
Festes de Sant Pere a la Colònia. Pl. 501.
Festes de Sant Salvador. Pls. 593-598
Programa Fira. Pl. 647.

Passat Festes
Nadal, Cap d’any i Reis. Pls. 4-7.
Sant Antoni pls. 48-54
Darrers Dies. Pl. 144
Setmana Santa. Pls. 288-290
Sant Antoni de Pàdua. Pls. 489-492-
Sant Salvador 2003. Pl. 637.
La Fira 2003. Pl. 679

Noticiari
Inauguració del col·legi Na Caragol. Pl. 8
Presentació de l’estudi sobre les persones joves
d’Artà-2000. Pl. 9
Els mostradors d’Artà entre els millors de
Mallorca, pl. 21
I concurs de pintura creativa a Can Cardaix, pl. 17
Un porc de 486 kilos, nou rècord. Pl. 62
Brillant acte de concessió del Talaiot d’or i
medalles d’Artà. Pl. 68-69.
La neu a Artà. pl.s 96-99
Matances solidàries i voluntaris amb Galícia. Pl.
106-107.
Aprovació inicial de les NN.SS. pl. 109
L’any de Francesc de B. Moll, pl. 112
Gran acollida del llibre de Pere Sanxo. Pl. 114
Presentada la nova cooperativa de treballadores
familiars de Llevant. Pl. 118
Després de la neu, pluja. Pls. 144-147.
Celebrada la 7a Diada de pesca amb canya per
parelles. Pl. 150.
Manifestació en contra de la guerra d’Iraq. Pl.
153.
Bodes d’or de Guillem del Dorado i també la seva
mort súbita. Pl. 159.
Celebrat el sorteig de vivendes de Protecció
Oficial. Pl. 160.
Més accidents al creuer de Sta.Margalida. pl.
162.
Harmonia Mundi enregistrà el concert d’Al Ayre
Español al Teatre d’Artà. pl. 163.
Jubilació de Jeroni Ginard Sunyer, Conserge de
l’Institut. Pl. 152.
Inaugurada l’oficina del Parc Natural, pl. 153.
Èxit de la torrada del cos de voluntaris. Pl. 164.
El Cos de Voluntaris d’Artà han ajudat a Galícia.
Pl. 194.
Agustí Torres a la Galeria Horrach Moyà. Pl. 196.
Jubilació de Sor Isabel a la Residència. Pl. 202.

Artà també diu No a la guerra. Pl. 212.
Adjudicades les obres del Polígon. Pl. 241
Manifest d’Artà Solidari contra la guerra. Pl. 245
Inauguració de la nova línia de transport de la
Colònia. Pl. 253
Presentació del llibre Atzabó de Joan Mesquida.
Pl. 293
Presentació del llibre de M. Mestre i G. Palou,
Capaltard a Son Curt. Pl.293
Noces d’or de Joan Ferragut (President de la 3ª
Edat) i Antònia Lliteras. pl. 295.
Acabades les obres a la Sala. Pl. 301.
Més de 35.000 persones han passat pel Teatre el
2002. Pl. 304.
Ajuntament i G.Balear signen conveni per la
reforma de Ses Escoles. Pl. 344.
Jesús Crist omplí el Teatre. Pl. 355.
Josep F. Palou ha enregistrat un CD. Pl. 357.
Presentació d’un llibre de poemes de Joan
Mesquida. Pl. 356.
Presentació del llibre de Miquel Mestre i Biel
Palou. Pl. 356.
L’arribada del tren a Artà una mica més aprop. Pl.
358.
Presentació de la digitalització de la revista
Llevant. Pl. 348.
Els guerrers de Son Favar tornen a Artà. pl. 350.
Nous horaris del tren Artà-Manacor. Pl. 352.
Artà Solidari i Artà-Totogalpa agermanen. Pls.
308-309.
Benedicció d’un orgue al convent. Pl. 439.
Comencen les obres del polígon. Pl. 441.
Noces d’or de Ignasi Maria i Maria Ginard. Pl.
444
Artanencs a  Riga, festival d’Eurovisió-2003. Pl.
453
Es va resoldre el misteri: Tenim batlessa. PL. 483.
Protesta oficial dels veinats de Na Pati. Pl. 487.
Una vida dedicada els demés del P. Baltasar
Cloquell. Pl. 488.
Vint anys de Vora Vora. Pl. 493
Noces d’or sacerdotals del “Vicari Miralles”. Pl.
498.
Festa al barri de Na Pati. Pl. 530.
Lluís Gili present el primer CD al Teatre. Pl. 536
S’entreguen les vivendes de l’IBAVI. Pl. 545
El grup Pitjor Estàs Tu, enregistra la seva primera
maqueta. Pl. 585.
Esclafits i Castenyetes a les festes de Ferreries.
Pl. 635.
Artà en el segle XVII, llibre de Mn. A. Gili. Pl.
636.
XI Vetlada a la Plaça de S’Aigua. Pl. 641.
L’Hotel Sant Salvador i el Restaurant Es Serralt,
destacats a la Guia culinària Al Punto. Pl. 656
Comencen les obres de demolició de Son Coll de
Boris becker. Pl. 657.
Fa 25 anys de la inauguració de l’Institut. Pl. 660.
De quan Ciutat queia enfora, llibre presentat de
C. Carrió. Pl. 683
Oferta informativa. Pl. 685.

index
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Presentació del “Llevant” en format digital. Pl.
699
El Pla i el Llevant de Mallorca demanen la
tornada del tren. Pl. 747
Alan Parsons presenta a l’Hotel Sant Salvador la
seva gira. Pl. 775
Festa de la G. Civil. Pl. 789.
V Marxa de Lluc-Artà a peu. Pl. 793.
Intoxicada la família Danús-Jaume en inhalar
monòxid de carboni. Pl. 819
Noces d’or de Nicolau Flaquer i Magdalena
Brunet. Pl. 860.
Noces d’or de Gabriel Massanet i Bárbara font.
Pl. 878.
Una nova tasca per a l’Associació de Joves d’Artà.
pl. 831.
César Estrany torna exposar a Artà. pl. 832
Carme Sánchez exposa al Club Sa Banca de
Palma. Pl. 837.
La batlessa d’artà nova vicepresidenta de la
Mancomuniat del Nord. Pl. 885.

Cartes al Director
Per Maria Ramirez Añón (EU-Verds), pl. 208.
Per Mateu Carrió Muntaner, pl. 208.
Unió Independents d’Artà. pl. 249
Perquè el PSOE és a l’oposició. Pl. 495.
Nota informativa del PP d’Artà. pl. 495
Carta als Independents. Pl. 633.
Queixes a l’Hospital de Manacor, per A. Sureda.
Pl. 756
Carta oberta de Nicolau Pons, pl. 879.
Sobre educació i urbanitat, per C. Sureda, pl. 883.

Eleccions 2003
EU-EV, al quarter de Betlem. Pl. 197.
Presentacions PP, UM, PSOE, pls. 256-258.
Independents i EU-EV presenten les seves
candidatures. Pl. 306.
Programes electorals a planes 336-341.
Un dia d’eleccions passat per aigua. Pls. 336-339.
Enquesta als polítics. Pls. 435-438.
Pacte UIA-PSIB-PSOE. Els protagonistes opinen.
Pl. 575.
Jaume Sureda Bonnín, nou director general
d’energia del govern Balear. Pl. 590
Un govern a l’oposició, pel Grup Socialista local.
Pl. 628.
Comunicació del Comité local d’UM. Pl. 630.

Racó del poeta
Recopilació del llibre d’Aubarca, de Miquel
Mestre, per G. Bisquerra)
183-166-199-324-474-556-718-784.
Del llibre de Joan Mesquida “Atzabó”
Planes: 906-

Plenaris: (per J. Cantó)
Pl. 102-353-356-

Per Tomeu Jaume:
Planes: 527-576-623-626-733-820-

Política local:
Opinions als plenaris. (per un artanenc) Pl. 736-
822-
6 a 7: pacte o pactes? Per Jaume Morey. Pls. 581-
631-
Al cel una ennigulada (per J. Morey) pl. 739.
Opinions de M. Pastor i Maria Tous sobre la
Residència. Pl. 741
Comunicat del Comité d’UM local. Pl. 743.
Carta de Luis M. Bajo als Independents. Pl. 633
Resposta de J. Alzina a Luis M. Bajo. Pl. 745
Set sous i mig de nervis, per J. Morey. Pl. 776
Unes reflexions al grup de l’oposició, per M.
Pastor. Pl. 778
Contradiccions? Incoherències? Per J. Morey. Pl.
824
Posar nom a l’escola de la Colònia. Pl. 826
Comunicat del comité local d’Unió Mallorquina,
pl. 867

Refranyer popular (recopilat per A. Esteva)
15-64-100-183-205-255-351-450-542-767-784-

Ecos
Planes: 10-110-379-440.538-659-767-836-

Club 3ª Edat
Pl. 110-349-443-587-749-829-873-

Pluviometria (per G. Bisquerra.
Temperatures, per A Esteva)
Pls. 14-17-100-101-254-351-449-541-643-757-
835-

Entrevistes
Artanencs a Galícia (pel xapapote) pls. 22-23.
Sobre Artà Solidari, pls 58-59
A Josep F. Palou sobre A l’Ayre Espanyol, pls.
116-117.
Àlex Florez, campió de Balears en pista. Pl. 174.
Pep Forteza sobre la Setmana Santa. Pl.291
Lluis Gili presenta el seu primer disc. Pl. 296.
Xerrada amb...Miquel Bennassar, organista. Pl.
344.
Entrevista a Joan Melià, Dtor. de política
lingüística. Pl. 444-448.
Bellpuig entrevista a Margalida Tous, batlessa
d’Artà. pls. 484-485.
Una xerrada amb Elvira Piris, regidora de Cultura.
Pl. 591-
Trajectòria de Biel Palou, per Jaume Morey. Pl.
645.
Entrevista al rector de la UIB. Pl. 689
Bellpuig entrevista a Jaume Tous Jaume, l’home

index
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més vell d’Artà. pl. 785.
Entrevista a Joan Mesquida. Pl. 791.
El metge Bernat Nadal és notícia. Entrevista al
“Correo Médico”. Pl. 839.

Opinió
Entorn a la protecció d’Artà, per Miquel Pastor.
Pl. 166.
En memòria del Bisbe Teodor en la seva mort. Pl.
347.
Opinions als Plenaris, planes 529-579-629-

De la Colònia (per J. Caldentey)
Pls. 24-71-119-167-167-215-263-311-361-358-
458-504-550-599-649-702-750-798-842-890-

De la parròquia (per A. Amorós)
Pls. 28-75-122-171-171-219-267-315-378-362-
462-508-555-603-661-706-754-802-841-893-

Esports (Bàsquet: per R. Carrió, M. Galán i
C.E. Sant Salvador- Tenis: per Joan Escanellas-
Hípica: per J. Cladera – Futbol: per J. Danús i R.
Pérez)(894-905)-
Pls. (29-37)-(76-83)-(124-133)-(173-179)-(220-
229)-(269-278)-(316-323)-(364-376)-(364-373)-
(463-466)-(509-516)-(558-564)-(604-612)-(662-
671)-(710-716)-(758-764)-(803-810)-(846-857-

Notícies esportives destacades
El tenista manacorí Rafel Nadal preparà l’Open
dels EEUU a Artà. pl. 662.
Futbol. Els dos representants artanencs Infantils
i Alevins, campions de Mallorca de Plaça-3x3.
Xavi Ginard, convocat amb el primer equip del F.
C. Barcelona.

Col·laboracions
Artà de Grecia i Artà de Mallorca. Pls. 12-13.

Ara fa 77 anys, per G. Bisquerra. Pls. 38-84-86-
134-182-230-279-326-375-473-565-613-717-
765-783-833-859-875-
Dites i coses, extret per N. Casellas. Pl. 39
De viatge per la xarxa, per R. Carrió, pls. 40-88-
136-184-232-280-328-380-376-475-519-567-
719-811-907-
Publicava el Bellpuig, per Ll. Gili. Pls 42.84-138-
186-234-282-329-382-378-477-521-569-617-
673-721-769-813-859-909-
Malnoms artanencs, pls. 66-67
Salut avui, per E. Valencia. Pls.
85-135-231-262-
De bromes i de veres. Pl. 180-374-
Dos homes de combat, per Jaume Corbera. Pl.
154.
El diccionari Català-Valencià-Balear. Any de F.
De Borja Moll. Pl. 469.
Anar a Ciutat en tren, quina passada. Pl. 471.
Esperant el tren, per c. Carrió, pl. 871
Els fons de les imprentes, per J. Casellas. Pl. 877
Mostra fotogràfica d’en Biel Palou, per C. Carrió.
Pl. 614.
Artà al sempre meu, per Miquel Pons. Pl. 694.
Dècimes desbaratades, per Rafel Ginard, Butler.
Pl. 797.

Entreteniments (per Ll. Gili, G. Amorós i P.
Vicens)
Pls. 41-89-137-185-233-281-327-381-377-476-
520-568-616-672-720-768-812-858-908-

Oferta cultural
Pls. 43-91-139-187-235-283-331-383-379-478-
522-570-618-674-722-770-814-862-910-

Cloenda (Racó, per G. Bisquerra)
Pls. 44-92-140-188-236-284-332-384-380-479-
523-571-619-675-723-771-815-863-911-
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