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Una xerrada
amb Bernat
Nadal

VIII diada de pesca
amb canya

* 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora

* El proper diumenge, tothom a votar

* 28 de març, 6a marxa pel tren de llevant

La matinada
del 28 de
març, canvi
d'hora:

a les dues
seran les tres
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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/ Sant Llorenç  s/n - 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 solució impossible

Al nostre poble, com per desgràcia passa a molts
de pobles i ciutats de Mallorca, hi ha temporades
en les quals es succeeixen fets que surten del
normal desenvolupament de la vida quotidiana.
Ens referim al gamberrisme incontrolat d’alguns
joves o grups que no saben què fer amb el seu cos.
Sense anar més enfora el passat llarg cap de
setmana de la festa de la diada de Balears, dia 1
de març, a Artà, varen rompre el vidre de la
marquesina que hi ha a la plaça de l’Ajuntament,
arrabassaren una petita olivera plantada dins un
cossiol de la tenda del carrer d’Antoni Blanes i
feren algunes malifetes més que res diuen al seu
favor. També fa poques setmanes que intentaren
entrar a la papereria ubicada al carrer Major,
encara que per sort no pogueren entrar. I així
podríem anomenar fets com els descrits i fins i tot
més greus.
La Policia Local es veu impotent per aturar tales
endemeses perquè quasi sempre les fan a altes
hores de la nit i maldament els veïnats se’n temin
ningú es vol posar a fer de testimoni per por o bé
a represàlies o per no haver de ser molestat si els
troben per anar a judici a Manacor.
Què fer davant tal situació i qui poden ser els
responsables indirectes d’aquestes persones que
infringeixen les lleis de la convivència?
Alguns diran que falta impartir educació a les
escoles, dins les famílies. Pot ser que la justícia
sigui blana davant aquests fets i no s’apliquin
càstigs adequats.
Pensam que és aquest un greu problema que
assola la nostra societat i per desgràcia ja ha
arribat al nostre poble.
Què poden fer els professors d’ensenyança? De
tots és sabut que actualment els que imparteixen
l’ensenyança estan fermats de mans i peus. Que
els nins i nines se’n riuen a la cara dels seus
professors i professores i els fan front. També és

sabut que alguns pares encara creuen més els seus
fills que els professors. Així segur que fa mal
ensenyar i pitjor educar.
Diuen que hi ha pares que tampoc corregeixen els
seus infants ja de petits i quan tornen grans es
veuen impotents per dur-los pel bon camí.
I després tenim les autoritats que es veuen quasi
impotents per posar ordre dins la joventut. La
Policia Local poca cosa pot fer per aturar aquest
desordre, ja que no escolten les seves advertències
i més encara quan els criden l’atenció els
contradiuen i a vegades els fan amenaces i potser
els apedreguen. Si agafen qualcú i el porten als
jutjats de Manacor, a vegades tornen ser al poble
tan aviat com ells perquè s’argumenta que no
arriba a delicte la falta que han comès.
Però així no anam, d’aquesta manera la inseguretat
ciutadana augmenta de cada dia més i ja fa por
sortir segons a quines hores. Ningú està segur ni
a casa seva perquè els lladres entren maldament
es tengui ben tancat. Sobretot les persones majors
i si per desgràcia viuen soles són les més
perjudicades i exposades a qualsevol atropell.
La solució és difícil per no dir impossible.
L’ambient d’avui ha duit el gamberrisme, la falta
de respecte al pròxim, els robatoris, els
vandalismes i en conseqüència la falta de seguretat
dins els nostres pobles i dins les nostres cases.
Segur que els bons, que no dubtam encara és la
majoria, també es troben incapaços d’aturar i si
no de denunciar els fets que sovint passen. I no
parlem ja de coses pitjors, com pot ser la venda i
consumició de drogues. Aquí el mal ja és major i
entra dins una esfera ampla i desconcertant.
Una possible solució, al manco al nostre poble,
podria ser implantar una policia de nit que vigilàs
els nostres carrers?
Ho deixam en mans dels responsables de l’ordre.
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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)

VIII diada de pesca amb canya

Després que s’hagués cancel·lat
la jornada del 21 de febrer degut al
mal temps, a la fi, el passat dia 7
de març es va celebrar la vuitena
edició de pesca amb canya per
parelles. En aquesta edició el
número total de parelles inscrites
va ser de quaranta-dues. La diada
va començar la matinada del
dissabte al diumenge i va acabar
el diumenge a les 18 hores. Les
normes de l’organització exigien
als participants que els peixos
tenguessen unes mesures mínimes.
A més, les normes dictaminaven
que estava totalment prohibit anar
amb barca i que el peix s’havia de
lliurar net, és a dir sense butzes.
Una vegada pesat el peix es va
realitzar una multitudinària
torrada de peix, a la qual hi estava
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ASSOCIACIÓ DE PESCA RECREATIVA DE LLEVANT 
CLASSIFICACIÓ FINAL  8ª DIADA DE PESCA AMB CANYA PER PARELLES 6 DE MARÇ 2004

PARELLA PARELLA PUNTS  PUNTS  PEÇA MAJOR PEÇA PLANA TOTAL 

Nº 1 RAFEL GIL BRAZO MANUEL BONNIN VIVES 27180 27410 54590

Nº 2 TONI FERRIOL  PAYERAS JOAN PICO GOMEZ 28860 23250 52110

Nº 3 JAUME GINARD LLINAS RAFEL BARXO 25770 22220 47990

Nº 4 MIGUEL MASSANET GINARD GABRIEL NADAL GINARD 27140 27140

Nº 5 MIGUEL GINARD PASTOR JOAN ROSSELLO SANCHO 26290 26290

Nº 6 MANOLO ROCHA BARRIENTOS PEDRO GINARD PERELLO 25260 25260

Nº 7 MIQUEL VAQUER RIERA GABRIEL SERVERA BALLESTER 20090 20090

Nº 8 PEDRO SUREDA MIQUEL CALDENTEY 18770 18770

Nº 9 PERE GINARD NICOLAU TOMEU TORRES GINARD 18220 18220

Nº 10 JAUME ESTEVA ROSSELLO JOAN SUREDA AMOROS 17390 SARD 460 17390

Nº 11 JOAN MASSANET ESTEVA GABRIEL MESQUIDA BISBAL 15210 15210

Nº 12 PEDRO SANXO BOSCH IGNASIO RIOS ARENAS 14480 SARD 650 14480

Nº 13 JOAN GINARD ALCINA JOSE RAYÓ ALZAMORA 14290 14290

Nº 14 JOSE GIL VIVES JOSE GIL MAS 12650 12650

Nº 15 JUAN LLANERES SUREDA BERNAT GINARD ALZAMORA 11440 11440

Nº 16 PEP GAMUNDI FERRER LLORENÇ MATAMALAS PASCUAL 11290 LLISOT 790 11290

Nº 17 MIQUEL ANGEL RIERA  ESTEVA PERE VAQUER CASELLES 10880 10880

Nº 18 JOAN MOYA SEBASTIÀ MASCARÓ GOMILA 10480 10480

Nº 19 RAFEL MASCARÓ GILI ALEJANDRO 10070 10070

Nº 20 JOSE VIVES RIERA JAUME SERVERA GAYA 9730 9730

Nº 21 TOMEU MASCARO GILI ANTONI JOAN BRUNET 4030 4030

Nº 22 JOAN JOSE ALZAMORA GARAU MARGARITA MESTRE GARCIA 3950 3950

Nº 23 MATEU NICOLAU CARRIO MANOLO CRUZ RIOS 3090 3090

Nº 24 PEDRO BONNIN FUSTER FRANCISCO SOUTO FLAQUER 2910 2910

Nº 25 RAFAEL HERNADEZ GARAU VICENTE HERRERO GISCAFRE 2740 2740

Nº 26 XISCO INFANTE SANTOS MANOLO INFANTE SANTOS 2250 2250

Nº 27 BIEL  FERRIOL NADAL TONI FERRIOL 1960 1960

Nº 28 MIGUEL HERNADEZ BESTARD RAFAEL HERNADEZ BESTARD 1660 1660

Nº 29 BARTOLOME BRUNET BAUZA TOMEU BRUNET SINTES 1590 1590

Nº 30 JUAN MEDINA  ALZAMORA ANDREU ARTIGUES 1100 1100

Nº 31 ANTONIO SANCHEZ CALERO JOSE CRUZ RIOS 0 0

Nº 32 JOAN LLUIS SERRA FRANCISCO NICOLAU 0 0

Nº 33 TOMEU FERRAGUT ROSSELLO ANTONI FERRAGUT GILI 0 0

Nº 34 LORENZO MESTRE SUREDA GUILLERMO VIVES CANET 0 0

Nº 35 TONI CURSACH NICOLAU SERVERA 0 0

Nº 36 BRUNET NICOLAU ANDRES MUÑOZ 0 0

Nº 37 SEBASTIÀ AMER MASSANET BERNAT FERRAGUT GALAN 0 0

Nº 38 SEBASTIÀ CANET PASTOR ANTONIO JAUME ALCINA 0 0

Nº 39 JOAN TOUS LLLANERES , ANTONI TIT 0 0

Primers classificats

Segons classificats

Tercers classificats

convidat tot el poble.
La parella guanyadora en aquesta edició fou la formada
per Rafael Gil i Manuel Bonnin, que sumaren un total
de 54.590 punts i per tant varen batre l’anterior rècord
que estava en possessió de la parella formada per Joan
Butler i el Ros dels Olors amb 52.500 des de l’any
1999. En segona posició hi va quedar la parella formada
per Toni ferriol i Joan Pico amb un total de 52.110
punts i en tercera posició la parella formada per Jaume
Ginard i Rafel Barxo amb 47.990 punts.
La diada fou organitzada per l’associació de pesca
recreativa de Llevant i els premis lliurats estaven
subvencionats per diferents cases comercials.
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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

noticiari

Plenari de dia 26 de febrer de 2004: resum dels acords i
desacords
S’aprovà per unanimitat la proposta de l’Equip de
Govern,  3r punt de l’ordre del dia,  de promoure un
projecte capdavanter i innovador de Ciutat Educadora
PEC (Projecte Educatiu de Ciutat). Es començarà amb
unes jornades els dies  2, i 3  de març de 2004
organitzades pels pobles veïns, que es farà al Teatre
d’Artà i al teatre de Sa Màniga de Sant Llorenç,
(inscripcions fins dia 19 de març) per tal d’informar a
totes les associacions del poble i a les persones
interessades pel fet educatiu al poble, on es donarà a
conèixer el PEC, segons unes experiències que ja
funcionen, i amb molt d’èxit, una d’elles la de
Ciutadella, la qual es mostrarà en aquestes jornades.
Aquest Projecte neix a Catalunya l’any 1990  en el
Congrés  Internacionals de Ciutats Educadores, on el
municipi d’Artà s’hi va adherir. Ara, en una segona
fase des dels ajuntament de la comarca, es vol donar
una passa més cap a crear una plataforma democràtica
i oberta a tots en torn a la educació en el  poble, on
associacions, centres escolars, grups polítics i persones
interessades puguin aportar i ajudar en tot el que
estigui relacionat amb el poble i el fet educatiu.
Es tracta d’un intent de crear un fòrum per interessar
i fer participar a la gent del poble a través d’associacions
i grups per a millorar l’educació del poble. Repartir el
pes de les tasques educadores que ara recau quasi
exclusivament damunt els centres educatius i les seves
associacions de pares i mares.
Al  quart punt de l’ordre del dia s’aprovà per 7 vots
(UIA, PSOE, i EUV) a favor i 6 en contra (PP i UM) la
proposta de rebuig de l’Ajuntament d’Artà, a les
polítiques del Consell de Mallorca i del Govern de Les
Illes Balears en matèries urbanístiques i de carreteres.
Des de l’equip de govern de l’ajuntament es demana
donar impuls al transport públic, millorar el que tenim
i  dotar-lo de recursos, per fer-lo més  econòmic i útil
per a la població de Les Illes, i més respectuós amb
l’entorn i el medi ambient. Es decanta per donar
prioritat a la millora dels traçats actuals i no a la
construcció de nous (Autovia Inca –Manacor). Millorar
la política de transports fent-la sostenible, i aturar els

projectes de macro infraestructures insostenibles
(Ampliació aeroport)
El PP en paraules de Tolo Palmer va dir que pensaven
tot el contrari que l’equip de govern. “Nosaltres creiem,
(segons el portaveu del PP), que són necessàries més
i més bones carreteres a les nostres Illes”. Va dir també
al grup de govern que presentar aquesta proposta al
Govern de Les Illes era perdre el temps, tanmateix no
els farien cas, ja que havia costat massa aconseguir la
financiació de Madrid per aquests projectes.
Els d’UM tampoc recolzaren la proposta amb
arguments semblants als dels PP.
Al punt sisè es va aprovar un expedient de demolició
(núm 20/2003) amb les abstencions del PP i d’UM.
Es va aprovar per unanimitat demanar a Demarcació
de Costes un estudi per regenerar la platja de la
Colònia, perquè aquest estiu pugui estar en bones
condicions pels banyistes.
EUV va votar en contra al punt setè d’aprovar l’informe
sobre la documentació del Pla Territorial de Mallorca
(PTM). El portaveu d’EUV va quedar tot sol, 12 a 1, en
la votació, i visiblement alterat es va dirigir a tots, amb
un to de veu alt, dient que el que aquí importa és només
el creixement. EUV defensa la contenció del
creixement urbanístic amb habitatges de protecció
social. Per contra, les altres formacions polítiques
creuen que és necessari noves zones urbanitzables al
poble, ja que la manca de sòl ha encarit molt l’adquisició
de solars i habitatges.
Quan a la proposta per a rectificar les deficiències  a la
ponència tècnica dels valors cadastrals, va ser aprovada
per unanimitat. Vos remet a l’explicació que es fa  al
últim número del Bellpuig, quan a la voluntat manifesta
de l’ajuntament de baixar el tipus impositors que ens
volien posar als artanencs. Segons l’estudi, que s’ha
fet des de fora del poble, l’ajuntament no hi ha
intervingut, i que grava al nostre municipi més que
altres. A partir de 2005, segons paraules de la batlesa,
s’haurà racionalitzat el cadastre, i les famílies no
hauran de pagar el que ara preveu el nou impost.
Per una altra banda la batlesa va criticar, en aquesta
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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

moció, la política centralista del PP  de Madrid en el
Govern, per quan ens diu que lleva imposts i llavors
ens els posa molt subtilment per una altra banda, quasi,
sense que ens adonem.
En el punts 10è i 11è  es va desestimar una moció de
l’equip de govern, per aprovar el projecte de canvi de
coberta a l’edifici de l’Ajuntament i a l’edifici de Les
Escoles. Aquest dos punts varen  ser especialment
conflictius ja que la batlesa va dir que els durien a
plenari tantes vegades com fos necessari i l’oposició li
va replicar  que ells votarien en contra tantes vegades
com ella els hi dugués.
L’oposició no ho vol aprovar, i fa servir aquesta
negativa com un vot de càstig al equip de govern, per
no haver fet les coses, bé, segons ells. Així si no
s’aproven aquests dos projectes per unes obres que
estan, una acabada i l’altra en construcció, no podran
cobrar les empreses que hi intervingueren. D’aquesta
manera, uns pels altres, la casa sense agranar.
En aquest punt va tornar planejar el fantasma de la
moció de censura, i de la moció de confiança, per
damunt el consistori. L’equip de govern en minoria no
pot actuar si la majoria en l’oposició vol.
L’equip de govern  va exposar l’actuació de
l’ajuntament en les obres esmentades.
Unes obres que es varen haver de rectificar sobre la
marxa de les mateixes, pels imprevistos que es
presentaren, degut a les condicions de vellesa dels

edificis. La voluntat de l’equip de govern és de donar
solució aquesta situació, dins la legalitat vigent,
presentant aquests projectes. La  batlesa  va admetre
públicament que aquesta no era la millor forma de fer
les coses, i demanà la col·laboració a l’oposició per
poder posar fi a aquesta situació en l’ajuntament, que
no és bona per ningú, en paraules de Margalida Tous:
Sobretot pels contractistes que varen fer les obres, i
que no han acabat de cobrar. Si les obres es varen haver
de fer aviat era perquè el personal de l’ajuntament
estava en unes condicions inhumanes de fred i
d’humitat i es feia necessari fer el que es va fer, donant
pressa a les obres.
El portaveu del PP va ser el més dur criticant la tasca
del l’Alcaldia, dient a la batlesa que s’hi oposaven
perquè s’havia fet un mal ús dels doblers pagats pel
poble d’Artà.
La batlesa es va dirigir al portaveu del PP, Tolo
Palmer, dient-li que  ells ho volien arreglar i demanava
al PP bona voluntat per poder executar l’acord. Aquest
li contestà: nosaltres no és que no ho volguem arreglar,
sinó que això és responsabilitat de vostès, per tant ho
arreglin vostès que són els que ho han iniciat.
Hi va haver acusacions mútues de tot tipus, de falta de
diàleg, de manca de voluntat d’enteniment i de consens,
i de mala planificació, etc.

OPINIÓ

Plenari per no recordar, poc edificant, de males maneres
i de diàleg de sords. Fins i tot, algun regidor groller que
fa befa dels altres que no són del seu parer.
Pareix que a La Sala es proven a veure qui guanya. En
Lluís Llach els podria dir:
     (Si tu l’estires fort cap aquí,
i jo l’estiro fort cap allà,
segur que tomba, tomba, tomba,
i ens podrem alliberar...)
La solució serien unes noves eleccions municipals...
Però això no és possible, aleshores, què feim ?
Perquè no hi ha voluntat de diàleg i d’enteniment ?
Presentar-se a unes eleccions per encalentir la cadira

de plenaris és molt fàcil. Ser polític municipal, és molt
més que això. És fer feina pel poble i no pels interessos
propis d’un partit. Ja que si treballes pel poble ho fas
pel teu grup.
Demanaríem als nostres polítics que cerquessin formes
d’enteniment amb els altres, que prediquin amb
l’exemple i que no ens enganyin en la campanya
electoral, amb mentides que no fan comptes complir.
Fer política és fer poble, treballar pel benestar dels
ciutadans i això és el que vos demanam, res més.
Qui va ser, que va dir que el poble té el govern que
es mereix ?…
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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.

Irrespirable

Ho va arribar a ser l’ambient en què va transcórrer
el plenari de dia 26: irrespirable. És el reflex de
les relacions entre la minoria de govern i la
majoria a l’oposició, amb totes les gradacions i
diferenciacions que es vulguen; però la sensació
era aquesta. I això que l’ombra dels pactes va
surar al llarg de tota la sessió: quina combinació!
tothom vol pactar, però a la sessió... tantes
closcades mai d’un vent i de l’altre!
UM va donar una dada clara, o almenys la va
exposar clarament: el projecte de pressuposts
generals per al 2004 serà, si de cas, el punt de
trobada. El PP també va apuntar alguna cosa que
no li havíem sentit dir mai: va parlar de consens
amb el govern com un objectiu possible. El que
va ser més clar, però, va ser EU-EV. Tan directe
que va il·luminar molt més enllà de les paraules
que va pronunciar. Que no intervendria en cap
maniobra en què participàs la dreta i que enviaria
una carta a la batlessa amb les condicions per a un
pacte.
Primer de tot: pallissa a l’equip de govern, i
escalfament ambiental, en dues qüestions
importants que marquen molt bé el grau
d’encallament municipal. Són les propostes dels
projectes de reforma integral que han de
regularitzar les obres ja fetes a Ses Escoles i a la
Sala i no previstes en el projecte inicial aprovat.
Bullit fort. La minoria, en minoria. Va ser aquí
que el regidor Moll va citar com si digués: a les
costes ens veurem, i les costes són el pressupost
municipal.
Unanimitats? Tres, dues de les quals en temes
que són i poden ser, respectivament, molt
importants. Una, moció del govern sobre com
neutralitzar l’efecte que s’anirà manifestant en
els propers anys dels valors cadastrals aprovats
recentment. L’altra, l’aprovació de la proposta
per realitzar un Projecte Educatiu de Ciutat, que
és una estratègia novella i que qualque dia haurem
d’analitzar amb profunditat. No sé si hauríem de
brufar aquestes unanimitats, sobretot la primera.
Ja va bé que de tant en tant n’hi hagi en qüestions

importants.
Majories circumstancials? Les previsibles. Del
govern i EU-EV en un expedient de demolició per
infracció urbanística. Ningú va gastar saliva
debades, perquè són conegudes les posicions. La
mateixa majoria aprovà una moció contra la
política urbanística i de carreteres del Govern i el
Consell de Mallorca: enteneu-ho com una
derivació de l’èxit (discutit pel regidor Palmer) de
la manifestació del 14 de febrer. Aquí sí que hi
gastaren saliva per defensar les posicions. I més
ventar el foc.
Una altra majoria previsible. Amb l’abstenció
d’UM i PP, EU-EV va defensar la  moció per
implantar programari lliure informàtic a
l’administració municipal. Ho defensà amb la
vehemència habitual amb què presenta en tots els
tòpics radicals. Fa el seu paper de radical,
d’antisistema; però ell allà és regidor i una moció
seva hauria de poder ser duita a la pràctica com
qualsevol altra. Supòs que ell ho creu, però és ell
tot sol qui ho creu. La resposta més interessant va
ser la del PP: quan hi hagi una estimació de
l’estalvi en podrem parlar. I no hi era. És una
moció que s’assembla a altres que en el seu dia ja
es rebutjaren. Després de lloar les meravelles del
programari lliure, nou propostes, entre les quals
una per encarregar un estudi d’avaluació de costos.
És a dir, el que hauria de ser previ a qualsevol
decisió, encara és pendent. No seria més coherent
començar per aquí i en tenir l’estudi decidir si sí
o si no? És el que degueren pensar tots els altres
regidors. Però és més fàcil recórrer a tòpics
d’exhibició, que ningú no discuteix, que no fer
propostes viables.
I així. Per què irrespirable? Perquè a cada sessió
es tensa més la situació, tot i els anuncis o presagis
de pacte. D’uns pactes que, que llevat de sentir-
ne parlar, no se’n va veure cap indici de
disponibilitat real per arribar-hi. Tothom té més
fàcil tirar a ferir que no fes gestos d’entesa. El
paroxisme del regidor Adrián arribà al final, a
l’habitual tirallonga de precs i preguntes. Fins i
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Costa i Llobera, 5-B -Tel/fax 971-829186 07570 Artà - E-mail: nova3000@teleline.es

Treballs realitzats per
picapedreria.

Demanin pressupost sense
compromís i els atendrem de

seguida

Informació: Rafel Corraliza García

Construccions i Estructures
NOVA 3000 S.R.L.

tot s’embulla i és la Batlessa qui li ha d’ordenar
les qüestions que ha presentat. Ell sabrà per què
les fa, però semblen un simple espectacle de
pirotècnia verbal.
No ho són, o no ho són tots. La Batlessa va ser
requerida a reunir la comissió aprovada el mes
anterior per aclarir la legalitat d’una llicència

política local

Dit pelleric!...

·  “Le di el recado” va dir el regidor Palmer
dirigint-se, naturalment, a la Secretària.
Començam bé, vaig pensar; però no. Com que no
se li va tornar a dirigir en tota la sessió, va parlar
tot el temps en mallorquí.

· Vaig parlar de les capades enèrgiques del regidor
Adrián. Doncs bé, quan havia d’anunciar la seva
intenció sobre la proposta de gratificacions al
personal, va partir a fer-ne de laterals, és a dir,
negatives. En el moment que a vegades necessita
per arrencar, va tenir tothom en suspens. Breu
instant, fins que el sentírem: “Cap problema”. I es
va aprovar per unanimitat.

· Les regidores Morell i Piris es prodigaren poc.
No podrien pactar d’intervenir en els moments de
més tensió? Perquè tenen una habilitat especial
per apagar foc, si dialoguen entre si. Aquell
vespre hagués anat bé. Més d’un moment.

· Picabaralla nova, o no advertida abans. El regidors
Gili i Silva treuen espires cada cop que es dirigeixen
la paraula. Poques vegades, perquè el candidat al
Congrés per UM no parla gaire si no s’ajuda d’un
paper escrit.

· PP i UM, ferits per la derrota en la moció anterior

d’obres. La resposta té el seu què: espera a aclarir
si el regidor Adrián hi pot intervenir o no, perquè
podria ser part interessada. I és que hi ha un front
obert a una altra sala i maldament el regidor
Adrián vagi dient que estan connectats, la Batlessa
no vol mescles d’aquestes.

Jaume Morey

contra la política urbanística i de carreteres,
s’esbravaren per mostrar contradiccions a l’hora
de les al·legacions al Pla Territorial de Mallorca:
diuen que demanar 30 Ha urbanitzables en comptes
de 10 que se’ns assignen no concorda amb les
acusacions que els fan a ells de consumir territori.
Eren ganes de discutir. Va resultar que les que
tenien les NNSS abans de la moratòria eren més
de 30 i el que es demanava era recuperar part de
les que quedaren en suspens provisional. Ganes
de discutir: votaren a favor.

· Qui hi votà en contra (naturalment!) va ser el
regidor Adrián. Segons ell Artà no necessita més
urbanitzable, ni solars nous... Més tard, quan
s’aprovà per unanimitat la moció sobre els valors
cadastrals, va callar: un dels motius de la pujada
tan brutal dels valors cadastrals és precisament la
inexistència de sòl urbanitzable.

· Més pactes? El regidor Adrián anuncià a la
Batlessa una carta d’invitació a mantenir converses
per a una majoria d’esquerres. Ho anuncià així. I
la Batlessa l’ha rebuda! Hi haurà forma majoria?
Doncs... no sembla gens fàcil la resposta.

...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

Més de 500 persones participen en la fotografia col·lectiva en favor del tren
La plataforma en defensa del ferrocarril reivindica la millora i l’extensió de la
xarxa

Malgrat la pluja, més de
500 persones s’acostaren
ahir a l’estació de tren de
Manacor per deixar-se
immortalitzar pel fotògraf
Tarek Serraj formant la
paraula «Tren sí». L’acte
fou organitzat per la
Plataforma en Defensa del
Tren, que reivindica una
millora i l’extensió de la
xarxa ferroviària. Un
membre de la plataforma,
Suso Rexach, manifestà
les seves intencions «de tenir una continuïtat, que
el tren no s’aturi a Manacor i prossegueixi en
altres pobles com Capdepera». «Si no és possible
que arribi el tren a alguns pobles, almanco que
tenguin busos llançadora o altres facilitats per
accedir a l’estació més propera», finalitzà Rexach.
Aquesta fotografia multitudinària és el primer
dels actes organitzats pel «mes del tren», que
finalitzarà amb la sisena marxa pel tren de Llevant
el proper diumenge 28 de març. Aquesta marxa
sortirà de Son Carrió a les vuit del matí i preveu
arribar fins a Capdepera.
Amb la participació de més de 500 persones
vingudes de diversos indrets, el fotògraf Tarrek
Serraj podrà arrodonir l’exposició sobre el tren,
que l’esmentat autor ja està preparant. De fet,
algunes de les millors fotografies que Serraj té,
sempre amb la temàtica del tren, foren ahir
exposades a la mateixa estació de Manacor. A
partir d’avui dilluns i fins el proper divendres es
podrà continuar visitant l’exposició al cafè Quatre
de la localitat.
Cap a les dotze del migdia i sota l’amenaça de
pluja, diversos centenars de persones ja es
començaven a aplegar davant l’estació. Una gran
pancarta que deia «Per ser com Espanya, 280
quilòmetres de ferrocarril; per ser com Europa,

376 quilòmetres. A Mallorca només tenim 76
quilòmetres de tren» els donava la benvinguda. A
poc a poc els participants es col·locaren seguint
les instruccions d’alguns membres de
l’organització. Serraj fotografiava l’esdeveniment
des d’una teulada.
L’èxit fou rotund i aconseguí formar la paraula
«Tren sí», cosa que féu vibrar els assistents, que
esclafiren en aplaudiments. L’acte finalitzà amb
una gran fotografia de família.

notícia extreta de http://www.mallorcaweb.net/
trensi/noticies.html
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Ctera. Santa Margalida, 57  -Tel. i Fax: 971 83 66 35
ARTÀ  (Mallorca)

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

Presentació de la Plataforma pel tren de Llevant

S’ha presentat la plataforma pel tren de llevant
a Capdepera i totes les activitats que es
realitzaran dins del mes del tren, abans de la
marxa. El mes de març serà el mes del tren a la
comarca de llevant.
L’any 1998 gent de tota Mallorca va participar
en la primera Marxa pel Tren des de Cala
Rajada a Manacor per reclamar que el tren
retornàs al Llevant. El proper 28 de març se
celebra la sisena edició d’aquesta manifestació
que, a la fi, després de 6 anys, arriba a la seva
destinació: Capdepera i Cala Rajada. Tot i que
el tren ha arribat a Manacor, l’objectiu final,
aconseguir que el tren arribi a Cala Rajada, no
s’ha acomplert. És per això que enguany el
municipi de Capdepera, com a poble amfitrió,
s’ha bolcat en l’organització d’aquesta sisena
marxa a través del seu ajuntament i una vintena
d’entitats del poble (associacions de veïnats, gent
gran, confraria de pescadors, banda de música...i
la totalitat dels partits polítics). Tots plegats han
unit esforços amb la resta d’ajuntaments de la
comarca, el GOB i Joves de Llevant. Durant el
mes de març es realitzaran un seguit d’accions
que desembocaran en la marxa pel tren convocada
pel proper 28 de març.
Les activitats que desenvoluparà la plataforma en
defensa del tren de Llevant durant tot aquest mes
a part de la marxa seran un cicle de projeccions
sobre el tren; l’exposició itinerant per tots els
pobles de la comarca de llevant i les accions que
té preparades el fotògraf Tarek Serraj com ara una
fotografia multitudinària a l’estació de Manacor
el dia 7 de març.
Han intervingut: el Batle de Capdepera que ha

manifestat el seu suport a totes les iniciatives de
la plataforma, Suso Rexach com a coordinador de
la plataforma i Catalina Piris en representació del
GOB.
Suso Rexach, el coordinador de la plaforma ha
explicat totes les activitats que es duran a terme,
ha demanat l’arribada del tren fins a Cala Rajada
i de forma immediata cobrir les necessitats d’una
xarxa de transport públic.
Catalina Piris, com a membre dels joves de llevant
i representant del GOB recolzant la necessitat del
tren com a mitjà de transport del present i del
futur.

notícia extreta de http://
www.mallorcaweb.net/trensi/noticies.html
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Nova estació meteorològica a Artà

Des de fa poques setmanes el centre
meteorològic territorial de Balears
ha instal·lat al Molí vell d’en Leu,
propietat de la família Alzamora,
una nova estació automàtica
meteorològica. L’encarregat de
l’esmentada estació és Toni Esteva,
Cinto. La nova estació és coneguda
també com B526 i és la primera que
s’instal·la a les Balears d’aquestes
característiques. Aquesta estació
meteorològica disposa dels següents
avantatges: registra l’aigua caïguda
i les temperatures màximes i
mínimes. Està preparada perquè en
un futur es pugui instal·lar el control
de la humitat i la velocitat i la
direcció del vent. També es pot
instal·lar una antena que, via

Frankfurt (Alemanya), assenyalarà l’hora exacta. El
manteniment de l’aparell és bastant econòmic ja que
depèn d’un sistema que funciona amb plaques solars que
alimenten una bateria i que permeten el funcionament de
l’estació. Mitjançant una pantalla digital es pot veure
l’hora, com també es pot veure el dia, el mes i l’any en el
qual ens trobam, la qual cosa permet registrar la
temperatura o saber la quantitat d’aigua que ha caigut en
dies passats. Per memoritzar les lectures del mes
(temperatura i pluviometria), té un sistema de targeta
informàtica, el qual s’introdueix dins del mecanisme
digital i registra les dades. Aquestes dades s’envien al
Centre Meteorològic de Palma que, alhora, queden
registrades dins d’un ordinador.
El responsable del centre a Artà, Toni Cinto, vol expressar
l’agraïment al Centre Meteorològic de Balears per haver
dipositat en ell la seva confiança i la bona disposició per
instal·lar una instal·lació d’ultima generació a casa seva,
el que li permet enriquir més, si és possible, la seva afició
per la meteorologia.
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PISCINA CLIMATITZADA

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

Cursos de natació

¡¡Nedar és salut!!

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

NAIXEMENTS

23-12-03 Pau Toni Vaquer Dalmau, fill de Pedro
i de Elvira.
16-01-04 Miguel Zeus Vaquero Romero, fill de
Miguel i de Isabel.
02-02-04 Laura Mascaró Sancho, filla de
Bartomeu i Maria-Isabel.
04-02-04 Ines Huguet, filla de Horst i de Heike.

MATRIMONIS

12-02-04 Alejandro Silvera Plachicoff amb
Lucila Ines Nuñez.
14-02-04 Juan Bernardo Ferrer Ribot amb
Maria Matilde Paredes Barquero.

DEFUNCIONS

12-12-03 Llucià Cantó Riera. c/ Major, 99. 69
anys.
25-01-04 Lahsen Keskisou Ayachi. c/ Figueral,
9. 52 anys.

02-02-04 Bartolomé Gili Torres. c/ Mestral, 20.
91 anys.
05-02-04 Pedro Ginard Nadal. c/ Argentina, 28.
82 anys.
09-02-04 Antonio Riera Cursach. c/ Verge Maria,
14. 79 anys. Colònia de Sant Pere.
11-02-04 Juan Amoros Esteva. c/ Pou Nou, 17.
84 anys.
13-02-04 Jaime Morey Mascaró. c/ C. Ferrer
Pons, 7-1. 83 anys. (Maria de la Salud).
14-02-04 Catalina Llull Tugores. (Sevilla). 92
anys. Colònia de Sant Pere.
15-02-04 Sonke Hans Martersen. Pol. 18 Par. 1.
64 anys.
24-02-04 Amelia Cuadrado Guzmán. c/
Lledoner, 10. 69 anys.
25-02-04 Agustin Guerrero Caro. c/ Llebeig,
20. 68 anys.
26-02-04 Bàrbara Sancho Carrió. c/ Mestral, 2.
71 anys.
28-02-04 Rafel Tous Nadal. Pol. 24, Par. 191.
77 anys.

MOVIMENT DE LA POBLACIÓ
MES DE FEBRER
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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

8 de març: Dia Internacional de la Dona Treballadora

Dia Internacional de la Dona

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona,
l’associació de Dones d’Artà, ha celebrat una
sèrie d’activitats amb la intenció
de fer una reflexió sobre la
situació de la dona al món actual.
Les activitats van començar el
dia 6 de març al Teatre d’Artà
amb un cicle de dansa
contemporània, representat per
la companyia Au Ments. El dia
següent es va projectar una
pel·lícula de recent estrena, El
somriure de Mona Lisa,
protagonitzada per Julia Roberts.
Després de la pel·lícula es va
celebrar un col·loqui debat a
càrrec de Francesca Mas,
advocada.
El dia 8, es va realitzar una
concentració a la terrassa del
Teatre d’Artà on una dona
procedent d’una casa d’acollida va llegir un
manifest, en el qual va fer una especial menció a

les dones que pateixen qualsevol tipus de
maltractament i de violència domèstica. La lectura

d’aquest manifest va estar
acompanyada de pancartes realitzades
pels diferents col·legis d’Artà, en les
que es manifestaven clarament les
reivindicacions per aconseguir la
igualtat entre homes i dones. A
continuació es va projectar al teatre la
pel·lícula Les noies del calendari.
Les activitats continuaran el proper
dia 12, a les 21 h amb dues obres
teatre: 4 Dones, un espectacle ple de
sensibilitat i Terra Roja un potent
espectacle de creació, realitzat pels
grups D Dansa i Zsüzsa Dansa
respectivament.
Per finalitzar, el 20 de març, a la sala
d’actes de la residència de persones
majors la conferenciant Nati de Grado
realitzarà un taller de contes per

conèixer-mos millor.
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QAIII

Avui dia 8 de Març , dia Internacional de la
dona, volem tenir un esment especial a les
dones que han petit o pateixen violència
domèstica.
A continuació, un relat de diferents sentiments
que la dona viu dia a dia quan sofreix
maltractament ,  en primer lloc com el
maltractador tropitja la seva autoestima,
enterra  les seves potencialitats,  la fa sentir
incapaç  i despres   en segon lloc relatarem
algunes de les seves il.lusions , i el seu procés
per retrobar-se a sí mateixa, descubrir les
seves potencialitats i viure en pau....
Parlarem de coses senzilles, però molt
destructives o constructives   del dia a dia de
les seves vides ,

-    Hem tremola tot el cos quan sent les claus
a la porta, ja ve !
- Ja no se que es riure.
- Som incapaç de fer alguna cosa
- On vaig amb els meus fills.
- No puc parlar amb ningú.
- Sent vergonya.
- Por i més por , tant si faig  com si no faig.
- Estic fent el correcte ?
- Seré botja?
- Tal vegada, només està un poc nerviós, i

s’ ha descontrolat.
- Ell canviarà, jo l¡ he d’ ajudar.
- Som jo la culpable?
- No puc dormir
- Tot el que faig ho faig malament, que

inútil !!!!!
- tristor i tristor , això es la meva vida.
- Que he fet jo, per merèixer això.
- No puc mes

A tot això........
BASTA  JA !!!!!!!!

VULL:

- Viure tranquil·la
- Riure i que s’ eixampli tot el meu cos
- Prendre decisions
- Mantenir una conversació i exposar la

meva opinió, la meva opinió.
- Mirar als ulls a les persones.
- Vull prendre un refresc a la terrassa d’ un

cafè i mirar la gent passar.
- Vull parlar amb la gent , saludar-los donar-

lis el bon dia.
- Vull lletgir un llibre
- Vull gaudir de les coses.
- Vull estimar-me a jo mateixa.
- Vull apuntar-me a un curs de formació.
- Vull parlar amb un amic.
- Vull administrar els meus dobles.
- Vull sabre posar nom als meus sentiments.
- Vull expressar els meus sentiments
- Vull sentir plaer.
- Vull donar-me compte d’ una vegada de

que som capaç de fer moltes coses.
- Vull tenir il·lusió avui, demà, passatdemà.
- Vull regalar-me una flor
- Vull passejar.
- Vull viure , amb les meves virtuts , amb els

meus defectes, encertant avegades i
equivocant-me altres,

     però vull viure essent jo mateixa.

MANIFEST

L’Associació de Dones d’Artà vol agrair a tots
els homes i dones  la participació en els actes
organitzats en motiu de la celebració del Dia
Internacional de la Dona. La seva assistència ha
fet possible que aquests hagin estat un èxit.
Agraïm molt especialment la col·laboració de
les escoles de Sant Salvador i Sant Bonaventura,
i de les dones del Casal de Llevant que amb les
seves aportacions han ajudat a que aquest dia
s’omplís de significat.
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Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII

Els serveis educatius informen.

El passat 8 de març es va commemorar el Dia
Internacional de la Dona Treballadora. D’entre tots els
actes que organitzaren l’Associació de Dones, els
Serveis Educatius volem informar d’una activitat que
els centres educatius de Sant Bonaventura i Sant
Salvador dugueren a terme amb els alumnes d’ESO.
En relació al tema de la dona, els al·lots realitzaren un
debat on exposaren la seva visió de la situació de la
dona avui en dia. De les conclusions d’aquesta xerrada

s’elaboraren pancartes i eslògans molt vistosos que
reflectien algun aspecte del tema. Aquestes obres
s’exposaren davant el teatre el dia de la dona, durant
l’acte de la lectura del manifest del Casal de Llevant.
Les persones que hi assistiren pogueren conèixer la
visió que tenen els al·lots sobre aquest tema. Aquí
reproduïm un escrit elegit pels alumnes d’ESO de Sant
Bonaventura i un dibuix molt reivindicatiu que forma
part de la col·lecció de murals del col·legi Sant Salvador.
Des dels Serveis Educatius Municipals, volem agrair
la tasca educativa que han realitzat alumnes i professors.

Manifest a favor de la dona

Des del principi de la història de la humanitat,  l’home
s’ha vist privilegiat en quasi tots els aspectes de la vida
més que la dona a causa, primordialment de la seva
força  física.
A mesura que la història ha anat avançant, la dona ha
anat adquirint drets que abans no tenia, gràcies a
l’educació. Ara bé, encara que la figura
de la dona hagi anat avançant en la
seva igualtat amb l’home, encara avui
es troben molt lluny de tenir realment
els drets i privilegis que l’home té.
Algunes diferències que existeixen
són les següents:

• A molts oficis les dones cobren
un sou inferior al de l’home fent
la mateixa feina.

• A l’actualitat a molts països on la
dona s’ha incorporat de ple al món
laboral es troba en què és ella la que ha d’assumir
pràcticament la majoria de tasques domèstiques.

• A molts països del tercer món, especialment  els
musulmans, les dones són tractades d’una manera
pèssima. Són maltractades, a vegades fins a la
mort, i són obligades a fer moltes coses que els homes
no són obligats a fer.

• A molts llocs les dones han denunciat els
maltractaments que reben per part dels homes i no

n’han fet cas. A Espanya, l’any 2000 hi va haver
40.000 denúncies de dones maltractades, entre les
quals, 42 d’aquestes varen arribar a morir.

• En ple segle XXI, encara ens trobam amb països a on
les dones no tenen permès l’accés a la política.
Encara ara, a molts països “avançats” els càrrecs
polítics i directius són exercits majoritàriament pels

homes.
•A la publicitat la dona ha estat utilitzada
com a destinatària de certs productes
d’utilitat domèstica o de bellesa (mentre
que els homes no) i com a objecte
decoratiu o grumeig sexual per vendre
a l’home un altre tipus de producte.
•A una de cada dues famílies/
matrimonis que es divorcien, la dona
és la que ha demanat, en un primer
moment, la separació, i l’home és el
que ha demanat el divorci, per així
tornar-se a casar.

 NO volem que hi siguin aquestes diferències. Volem una
igualtat entre els dos sexes, ja que tots som humans i
tenim els mateixos drets i valors.

Elisabet Vincent Tur (2n Eso)
Col·legi Sant Bonaventura
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Audi
(4)

Aquest diumenge tothom a votar

El proper dia 14 de març de 2004 se celebraran a
tot l’estat espanyol els comicis per elegir els 350
diputats i 208 senadors que formaran les Corts
Generals durant els proper quatre anys i que
elegiran el nou president del Govern Central.
Prop de 700 mil ciutadans de les Illes Balears
estan convocats a les urnes, segons dades del cens
electoral de l’INE. Balears haurà d’elegir per
primer cop 8 diputats, un més que en les anteriors
eleccions. També elegirà 5 senadors: tres per la
circumscripció de Mallorca, un per Menorca i un
per Eivissa i Formentera. La principal novetat
d’aquestes eleccions és que els partits d’esquerra
de les Balears, excepte el Partit Socialista,
presenten una candidatura conjunta al Congrés, i
també al Senat per la circumscripció de Mallorca,
que pretén trencar el bipartidisme del PP i el
PSOE. La candidatura conjunta, anomenada
Progressistes per les Illes Balears, no inclou
l’elecció del senador per Menorca, ni el senador
per Eivissa i Formentera, on no s’ha pogut arribar
a un acord.
Congrés dels Diputats

Per elegir els 8 diputats que representaran a les
Illes Balears i Pitiüses al Congrés s’han presentat

un total de 15 candidatures, entre les quals cal destacar la
del Partit Popular, amb María Salom com a cap de llista,
la del Partit Socialista PSIB-PSOE, amb Francesc Antich
al capdavant, la de la coalició Progressistes per les Illes
Balears (PSM-EN, EU, EV, ERC) amb Fernanda Ramón
com a líder, la de Unió MAllorquina encapçalada per
Josep Lliteres (i amb la inclusió de Rafel Gili en el
número 7 de la llista), i la d’Unió de Centristes de
Menorca amb Federico Álvarez al front.
Senat - Mallorca

Per elegir els 3 senadors per a la circumscripció
de Mallorca es presenten 10 candidatures. El
Partit Popular presenta com a candidats Joan
Fageda i Carlos Ripoll. El Partit Socialista PSIB-
PSOE proposa com a senadors Joaquín Antonio
Bellón i Joan Mesquida. La coalició Progressistes per les
Illes Balears (PSM-EN, EU, EV, ERC) proposa Cecili
Buele Ramis i Miquel Àngel Llauger. I Unió Mallorquina
es presenta al senat amb Dolça Mulet i Miquel Riera.

Notícia extreta de http://bd.balearweb.com/
resultat.asp?wt=new&illa=Mallorca&lang=ct&id=12385

noticiari
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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

 214

*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

noticiari
Els alumnes de Na Caragol participen a la III Mostra de Glosats Memorial
Sebastià Nicolau i Sureda

Els alumnes de 5è del CP Na Caragol, han participat a la III Mostra Escolar de Gloses memorial
Sebastà Nicolau i Sureda “Senisu” que ha tengut lloc a Manacor. Per això cada un dels alumnes
ha hagut d’aprendre quina és la tècnica que s’utilitza per a realitzar una bona glossa: mètrica,
rimes, temàtica,... Per al proper dijous dia 18 de març, i inclós dins el programa de la VI Mostra
Internacional d’Improvisadors, hi ha previst al Teatre Municipal de Manacor l’acte de lliurament
dels diplomes i dels premis als diversos centres educatius i a l’alumnat que ha participat en
aquesta mostra de glosat. A continuació reproduim alguna de les gloses fetes pels alumnes
perquè comproveu l’alt nivell glosador que han assolit els infants:

Història viva i que pesa
d’una nina a l’escola,
que cercava tota sola
trobar tota la saviesa;
d’un caragol amb closca
que hi ha per Son Fortesa.

Ella anava cada dia
a llegir i a comptar,
li agradava molt jugar
i estudiar filosofia,
quan volia recitar,
tota ella era poesia.

Tots els dilluns dibuixava
un animal diferent,
feia por a tota la gent
per això ella ho pintava,
cada cop dins la ment,
més coses ella hi trobava.

Tots els dimarts de l’any
ella inventava rondalles,
amb figures de deixalles
que es movien com antany,
Santa Cirga! què és d’estrany,
els dimonis dins senalles.

Els dimecres molts de jocs
de pilotes i baldufes,
amb uns bons calçons en bufes
i amb un cap ben ple de flocs;
per Sant Antoni bons focs
i el dimoni mangarrufes.

Els dijous canten i ballen
amb tamborino i flabiol,
ximbombes de cossiol
i castanyetes que no callen;
ovelles amb picarol
i ases que s’encallen.

Els divendres pel matí
faig bona cal·ligrafia,
després mecanografia,
ordinador i a sortir,
a descansar i a dormir
sempre amb bona companyia.

Els dissabtes i diumenges
faig bugada de debò,
pa amb oli amb pebre bo
i gloses que no et menges;
per les festes un bon tro
després ball i ja festeges.

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

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
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col·laboració

Ara fa 77 anys
Extracte de la primera
desena de març de 1927
del periòdic local Llevant
(Recopilació de G. Bisquerra)

El títol de la portada feia referència a una “carta
al director”, en què el firmant deia que era la
segona i que estava molt satisfet que li haguessin
contestat, ja que anava dirigida a la Comissió
Permanent i per tant mai creia que tenguessin tal
delicadesa. També afegia que feia comptes de
tornar insistir en el tema que havia exposat i que
trobava que era injust que l’ajuntament hagués de
recórrer als ciutadans per fer la xarxa del
clavegueram.
Relació dels mossos artanencs que s’han
entregat aquest mes:
Francesc Escanellas Cantó (Mitjanit), Guillem
Esteva Riera (Moleta), Jeroni Febrer Ferrer
(Caminal), Nadal Ferriol Femenias (Ferriol),
Antoni Flaquer Perelló (Gil), Joan Fuster Fuster
(Guixó), Gabriel Garau Garau (Ros), Guillem
Ginard Llaneras (Monseriu), Miquel Ginard Moll
(des Molí), Pere Ginard Pastor (Rabassó), Jaume
Llaneras Flaquer (Manyà), Miquel Lliteras
Gelabert (Puceta), Antoni Palou Llabrés (Palou),
Miquel Payeras Alzamora (Trenta), Jaume Piris
Torres (Pirris), Miquel Rosselló Garau (Rosselló),
Antoni Rosselló Massanet (Galbis), Joan Salas
Amorós (Sales), Joan Sansó Guiscafrè (Janeca).
Foren enviats a Àfrica: Jaume Llaneras, Antoni
Palou, Pere Ginard i Jaume Massanet Carrió,
aquest s’entregà voluntari l’any passat.
Diumenge passat a la Sala es féu la revisió dels
mossos de la pròxima quinta. Foren 56, dels quals
dos es declararen analfabets.

De Son Servera
El cronista de Son Servera ens contava la molta
animació del carnaval d’enguany, al qual no
faltaren les carrosses i els diferents desfressats. El
primer premi fou per a la carrossa presentada per
algunes senyoretes de cal Sr. Joanet; el segon a la
que representava una barraca d’índies. Dels
desfressats que guanyaren premi podem citar na
Isabel Servera a) Teula, Maria Pons a) Revella i
Catalina Abraham a) Rega, més el nin Jaume
Pellicer a) Ceba.
A la Parròquia han començat els sermons de
Setmana Santa a càrrec del vicari D. Antoni
Lliteras. Els diumenges predicarà el vicari de
Capdepera D. Joan Femenias.

Registre
Naixements: Dia 27 de febrer, Miquel Sancho
Font, fill de Llorenç Sancho i de Francisca de sa
Caseta. També el mateix dia nasqué Jeroni
Amengual Guiscafrè, fill de Miquel Petit i de
Margalida Fulla. Dia 2 de març Bartomeu Sancho
Sancho, fill de Pere Blai i de Maria.
Defuncions: Dia 1, Damià Bisbal Sunyer a) Nyeco,
de 69 anys. També Francesc Marín Cifuentes,
carabinero, de 35 anys, natural de Fadrique.

De Ca Nostra
Diumenge passat tengué lloc la subhasta per a la
construcció de la claveguera dels carrers Mestral,
Llebeig i trasts de na Batlessa. Fou adjudicada a
Toni Monseriu. També dels carrers Centre i Fondo
i per arreglar un quilòmetre del camí de l’ermita.
El pròxim diumenge se subhastarà a la Sala el
servici del cotxe fúnebre, anomenat dels morts.
Segueixen les obres de Can Marín davant l’estació
del tren. També al carrer de Sant Salvador just
davant cas Rector s’està acabant el mur de
contenció del terraplè. Per aquest motiu s’ha fet
una crida que qui vol terra d’aquesta excavació,
pot passar per la Sala.
Dissabte passat al capvespre el tren que venia de
Palma devers Son Pentinat es topà amb una
partida de pedres damunt la via amb perill d’un
descarrilament. Va resultar que dos al·lots jugant
i sense pensar mal havien amollat pedres des del
Puig. La Guàrdia Civil de Son Servera posà el fet
en coneixement del jutge.

Nova contestació a Aliatar (articulista
anònim), una altra carta al director que la Comissió
Permanent dirigia a la persona que es queixava i
escrivia cartes a dita Comissió, la qual es defensava
aportant articles de lleis que els donava la raó als
suggeriments d’aquest contribuent.

Religioses
Començaren les Quaranta Hores a la parròquia
dedicades al Patriarca Sant Josep. El dia del Sant
hi haurà Ofici Major i predicarà el P. Coremer. El
proper divendres diada de la Mare de Déu de
Març, se celebrarà la festa de les Mares Cristianes
amb comunió general i ofici solemne, al qual
predicarà el Canonge de la Seu D. Antoni Sancho.
(Continuarà)
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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

noticiari
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I

RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.

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

07500 - MANACOR

Autovia Juan Carles I, s/n
Tel. 971 563 655

07580 - CAPDEPERA

noticiari
     Temperatures Febrer 2004
     Estació Meteorològica d'Artà

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 19,0 9,5 14,3
2 15,0 7,5 11,3
3 15,5 8,5 12,0
4 14,0 9,0 11,5
5 16,0 9,5 12,8
6 15,0 9,0 12,0
7 16,0 7,0 11,5
8 15,0 5,0 10,0
9 16,0 5,0 10,5

10 13,5 3,0 8,3
11 17,5 5,5 11,5
12 16,0 1,5 8,8
13 18,0 2,5 10,3
14 17,0 2,0 9,5
15 17,5 5,0 11,3
16 15,5 3,0 9,3
17 9,5 8,5 9,0
18 11,0 10,0 10,5
19 8,0 6,5 7,3
20 18,0 2,0 10,0
21 19,5 10,0 14,8
22 19,0 10,0 14,5
23 16,5 8,0 12,3
24 11,0 5,0 8,0
25 17,5 8,0 12,8
26 15,0 9,0 12,0
27 12,0 3,0 7,5
28 11,0 4,0 7,5
29 10,0 2,5 6,3
30
31

Màxima Mínima Mitjana
 Mitjana   >>> 15,0 6,2 10,6

Temperatures de Febrer de 2004

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0
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Màxima Mínima Mitjana

Observacions:
Màxima del mes: 19,5 ºC, el dia 21.
Mínima del mes: 1,5 ºC, el dia 12. 

LLISTA DE NOCES - ELECTRODOMÈSTICS - JUGUETERIA - OBJECTES REGAL

C/ RECTA, 2 TEL. 971 836 293 - ARTÀ

Modismes nostres

Ai Déu! Oh Déu meu!
Així veurà que va tort.
Així farem es deu reals justs.
Així mateix pot anar.
Això pareix can Pistraus o can Bum.
Això no és això, Aina meva.
Això és fer-li un nuu a sa coa.
Això no és més que un botó de mostra.
Això és xaranga! deia es pastor i corria sense calçons.
Això és diu entrar per sa porta falsa.
Això són enfits i empirreumes.
Això està fet passa-tu, passa-tu.
Això és un purgatori en vida.
Això durarà de Nadal a Sant Esteve.
Això són excuses de mal pagador.
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La neu va vestir de nuvia la serra d’Artà

Què n’és de curiosa i
imprevisible la meteorologia
mallorquina! Si a la passada
edició de la nostra revista
publicavem una notícia on
explicàvem que, degut a uns
vents provinents del sàhara,
havia plogut terra roja, en
aquesta edició ens toca
escriure sobre la neu (poqueta,
això sí) que va caure els
passats dies 29 de febrer i 1
de març i que va emblanquinar
per unes hores les muntanyes de Son Forté, el
Puig d’Alpara i la cresta de Ferrutx. El vent va
bufar de tramuntana i això va provocar una baixada
general als termòmetres de l’illa. El canvi de
temperatura fou tan expectacular que en alguns
llocs hi va haver una baixada de més de 20 graus

respecte a dies anteriors. Ja hem comentat que la
quantitat de neu que va caure no fou molt
important, però això no lleva que es pugui contar
com a anècdota ja que no és massa comú veure les
muntanyes d’Artà vestides de blanc.

Joves d’Artà es disfressa de caire REINDIVICATIU!
Amb una capsa de gelera, quatre pals de fusta i uns colors, el directius de l’Associació de Joves
d’Artà es disfressen de locomotora de tren.

Per l’associació de joves d’Artà aquest any és el
primer en què es decideix fer un disfrès i sortir a la
rua de qualque cosa. Van pensar fer-ho de
locomotora i reivindicar que el tren arribi a Artà.
Per AJA el tren és molt important que arribi a Artà
ja que comenten que els joves són els que més han
d’emprar el transport públic per sortir d’Artà i que
per tant seria un encert que aquest mitjà de
locomoció arribàs a la nostra Vila.
Un altre punt és que dia 19 de març es celebrarà la
diada mundial forestal i el VOLUNTARIS del
Parc Natural que té AJA, amb col·laboració de
l’Ajuntament d’Artà i el departament de les finques
públiques del parc natural, ho volen celebrar fent
un taller a la plaça del Conqueridor,
Aquest any el joves d’Artà han posat de lema
“RECICLAR ÉS ESTIMAR LA NATURA”.
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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

noticiari

Els alumnes de l’institut Llorenç
Garcies i Font d’Artà protesten contra
la política educativa i lingüística de
l’actual govern

El passat dijous, 4 de març, els alumnes de
l’institut d’Artà es varen sumar a la vaga convocada
pel Sindicat d’Estudiants en contra de la política
educativa del Govern Central i de les mesures
lingüístiques anunciades pel Govern Balear. Hem
de recordar que aquesta vaga fou convocada a
nivell de tota l’illa i que fou secundada per més de
dos terços de la població escolar.

Mallorca protesta contra la política
territorial del PP

Més de 50.000 persones, entre les quals hi havia
un bon grapat d’artanencs i artanenques, es
desplaçaren fins a Palma per protestar per la
política territorial que ha posat en marxa el PP des
del Govern Balear. El lema de la manifestació era
prou clar: Qui estima Mallorca no la destrueix.
Les actuacions fetes o anunciades aquests darrers
mesos pel partit que governa amb majoria absoluta
el Govern Balear han agradat poc a gens a un bon
sector de població que no acaba d’entendre com
un partit que diu que fa feina pel bé de Mallorca
i dels mallorquins es capaç de dur a terme aquests
projectes. Tot i l’enorme quantitat de persones
que han demostrat el seu rebuig, alguns dels
polítics que governen s’han esforçat en defensar
que els electors els donen la raó. Potser no s’han
aturat a pensar que si les eleccions se celebrassen
a dia d’avui els resultats podrien ser ben distints
(o no). El que sí és segur és que hi ha un gran
sector de població que està ben descontent amb el
caire que ha pres aquests darrers mesos la política
del PP balear i, si bé no són la majoria, sí que es
tracta d’un número prou important de persones
com perquè la seva opinió sigui escoltada abans
de prendre certes decisions que ens afecten a tots.

El Ministeri d’Agricultura prevé una
inversió milionària a Artà

Fa unes setmanes que s’han celebrat unes reunions
al Teatre d’Artà organitzades pel Ministeri
d’Agricultura de Madrid per tal d’ofertar una
proposta de reg als pagesos artanencs amb l’aigua
depurada de la nostra depuradora.
Es tractaria, en paraules dels tecnics assistents,
d’invertir molts diners per aprofitar l’aigua
depurada i fer-la arribar als pagesos que la
sol·licitin per mediació d’unes tuberies a tal
propòsit que arribarien a les finques destinatàries.
En aquests moments els diners pressupostats
estan ja a disposició per a la inversió encara que
no es sap la quantitat necessària perquè es van
afegint pagesos cada dia per aprofitar aquesta
millora pel reg de les seves parcel·les.
Per tant, el cost d’aquesta xarxa està subvencionat
en la seva totalitat i els regants l’únic que han de
fer és afiliar-se a la Comunitat de Regants a través
de l’Ajuntament i si es dur a terme el projecte els
pagesos només tendran que abonar el consum de
l’aigua que serà entre un i sis céntims d’Euro per
metre cúbic i una cuota mínima de manteniment.
Avui divendres està prevista una altra reunió per
acabar de saber més detalls del projecte i per a la
creació de la Comunitat de Regants que es cuidarà
del cobraments, manteniment i tota la burocràcia
que es devengui de dit projecte.
Realment si es dur a terme aquest macroprojecte
Artà serà un dels pobles beneficiats en aprofitar
l’aigua depurada en benefici dels seus pagesos.

BELLPUIG
ÉS

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

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

Bellpuig  entrevista a...
Bernat Nadal Ginard

A l’edició del 14 de novembre del 2003, Bellpuig va publicar un resum d’una entrevista que feren

Començàrem la conversa amb
en Bernat, el qual es va interessar
per alguns temes relacionats
amb el nostre poble com per
exemple la marxa de la nostra
revista, els seus inicis i la forma
en què es mantenia
econòmicament amb una tirada
quinzenal de mil exemplars de
48 planes. També es va
interessar per altres temes com
la política local, com es duien a
terme les eleccions, etc.
Després d’intercanviar conversa
sobre altres temes que no vénen
al cas, el qui subscriu li demanà
si volia col·laborar autoritzant
la publicació d’algunes
preguntes relacionades amb la
seva feina actual a Nova York.
Com és natural, no va posar cap
impediment i per tant
transcrivim més o manco el que
ens va contar.

Pregunta.- Quina és la feina
que desenvolupes actualment a

entrevista

al metge cardiòleg Bernat Nadal Ginard a la revista de medicina “Correo Médico”, a la qual
acabàvem dient que esperàvem una pròxima visita d’en Bernat a la seva mare a Artà per mantenir
una conversa personalment i publicar-la per als nostres lectors.
El nostre desig s’ha complert, ja que fa uns dies que el nostre paisà, resident a Boston, va ser a
Artà per descansar unes jornades de la seva feina d’investigador a Nova York.
Bellpuig, assabentat per la seva mare de la visita del seu fill Bernat, ens va avisar (cosa que li
havíem demanat feia poc temps) de la seva arribada i ens presentàrem a la seva casa del carrer
d’en Pep Not per fer la xerradeta que fa temps que desitjàvem fer. El trobam assegut a la camilla
–feia només mitja hora que acabava d’arribar- i vàrem encetar una grata conversa al temps que
la seva mare acabava de enllestir el dinar.

Nova York?
Resposta.- Estic investigant,
conjuntament amb un equip de
18 persones experimentades,
sobre la regeneració de les
cèl·lules del cor quan s’ha tengut
un infart. És a dir, la forma de fer
ressuscitar la part del cor que
queda aturada després d’un
infart. És una feina que encara
no es dóna a conèixer, ja que
està en un procés inicial i el que
es pot fer ara és artesanal i està
a l’abast de poca gent. Pensam
que tardarà encara entre tres o
quatre anys per poder
administrar els resultats amb més
senzillesa.
P.- Quina altra ocupació tens a
més de la que acabes d’exposar
i que ja em sembla ben
important? (Fa una mitja rialla i
em contesta així.)
R.- Creu que no estic mai aturat.
Impartesc conferències molt
sovint als distints estats de Nord-
amèrica i això fa que quasi mai

"Un equip de 18
persones estudia
la forma de fer
ressuscitar la part
del cor que queda
aturada després
d'un infart"

posi cul a cadira, com deim en
bon mallorquí. Mensualment
també em desplaç a Europa,
concretament a Anglaterra,
França i Alemanya i també a
Madrid, per donar conferències
sobre les investigacions i tot el
relacionat amb la cardiologia.
Aquestes sortides hi ha mesos
que les repetesc dues i tres
vegades. El pròxim dilluns dia
primer de març em desplaçaré a
Londres, on he d’estar fins al
divendres dia cinc. Després aniré
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(Tomeu i Jaume)
c/ Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09

Especialitat en:
Berenars i tapes variades

altra volta cap a Boston, lloc on
residesc habitualment encara que
la feina la tengui a Nova York.
P.- Bernat, parlem més planer i
perquè ens entenguem millor.
Quines precaucions s’han de
tenir o prendre per evitar el tenir
angines de pit o infarts?
R.- Bona pregunta. Hi ha unes
quantes coses a tenir en compte.
Apunta: la primera pot ser fer
molt d’exercici físic (gimnàstica,
caminar 30-45 minuts durant 4-
5 dies a la setmana, treballar
esforçant el cos i suar, mirar-se
el nivell del colesterol, no estar
massa grassos i no fumar). El
tema del colesterol a vegades és
difícil de controlar si sobretot és
genèric, és a dir si és d’herència
familiar. Vull afegir que un tassó
de vi diari controla i augmenta el
colesterol bo.
P.- Aquesta darrera asseveració
em sorprèn, ja que hi ha distintes
versions de si és convenient o no
el beure un tassó de vi a la
menjada principal, ja que tenia
entès que els metges mai ho
receptaven.
R.- Idò ho pots posar en
“negreta”. Un tassó de bon vi
cada dia és un gran control pel
colesterol bo.
P.- Quant al fumar, dius que és
també un factor de risc per a les
persones propenses a tenir

angines o infarts. Quan dius això
ho afirmes categòricament o
només és un risc per als que han
sofert mals de cor?
R.- Mira, el tabac és realment
dolent per a totes les persones
en general. Ara bé, hi ha casos
de persones ferides de malalties
de cor, insuficiència renal, etc.,
que si per exemple tenen entre

75-85 anys, és una contradicció
el privar-los del tabac. Realment
només els acurçarem la vida uns
pocs anys, així que facin del seu
cos el que vulguin i que morin
en pau. Ara bé, això no resa amb
la gent més jove i fins i tot fins
als 70 anys. Aquests sí que els és
nociu el costum de fumar i
realment els és perjudicial i per
tant haurien de deixar aquest
hàbit per bé de la seva salut.
P.- La teva dedicació a la
medicina sempre ha estat dins el
camp de la investigació o també

entrevista
t’has dedicat bé a la cirurgia o a
l’atenció de malalts?
R.- Ara fa més de trenta anys
que no em dedic directament als
pacients. Al principi sí que ho
feia passant consulta i també
vaig ser cap del Departament
Clínic responsable d’aquesta
secció a l’Hospital a Boston.
Intervencions quirúrgiques no
n’he fetes mai llevat de
cateterismes.
P.- Quina diferència hi ha entre
una angina de pit i un infart, i per
què a vegades no és a temps el
remei?
R.- Aquest és un tema que segur
molta gent ho sap desxifrar. Així
i tot vull aclarir-ho. L’angina és
quan les venes s’obturen en un
tant per cent i no deixen passar
la sang normal cap al cor o
viceversa. L’infart és quan la
vena queda totalment bloquejada
i les cèl·lules del cor que eren
regades queden mortes, per dir-
ho de manera clara. Ve a ser
com les conduccions d’aigua que
tenen molta calç i aquesta arriba
a un moment en què no deixa
passar el cabal inicial. Quant a
la falta de remei en alguns casos
crec que si l’infart ocorregués
dins una clínica, un tant per
cent, per no dir tots els casos no
serien tan tràgics. Però quan es
tanca una vena en la seva totalitat
(infart), l’electricitat del cor
deixa de tenir força per bombejar
la sang i és quan el malalt té un
mareig i si es troba lluny de
remei moltes vegades ja no es
pot recuperar.
P.- Ara tens 62 anys, quina és
l’edat per jubilar-se pels Estats

"Un tassó de bon
vi cada dia és un
gran control pel
colesterol bo"
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PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4
tel. 971 83 56 88           Fax: 971 56 52 67
       971 836 461

Units? Penses tu deixar la feina
prest?
R.- Als EEUU no és com per aquí
que més o manco la gent es jubila
als 65. Allà no hi ha edat fixa i ho
fan quan volen. Jo a vegades ja hi
pens, però encara no ho tenc
decidit. Ja veurem.
P.- Hi ha persones que no tenen
dolor quan els pega una angina?
R.- Sí, els diabètics tenen com
una espècie d’anestèsia que els
impedeix tenir dolor quan els pega
una angina o infart i realment és
més perillós que una altra persona
que no pateixi aquesta malaltia.
P.- Quan parles el mallorquí, a
més de quan véns a Mallorca?
R.- Quasi mai excepte quan convers amb la meva mare, cosa que
succeeix setmanalment, que parlam telefònicament. Del demés, les
meves filles quan eren petites la seva mare els ensenyava a parlar el
mallorquí i el castellà, però des de fa molt temps només parlam l’anglès.
P.- Com a  darrera pregunta, ens podries explicar el perill, si és que n’hi
hagi, que pugui tenir prendre medicines pel seu compte, com per
exemple el viagra?
R.- Els casos en què una persona prengui certes medicines com poden
ser el viagra, entre d’altres, pot fer que la sang s’acumuli a llocs que no
són freqüents i faci que la persona pugui tenir conseqüències perjudicials
i a vegades greus per a la seva salut. Per això es recomana que es consulti
al seu metge abans de prendre certs medicaments, sobretot a partir dels
60 anys. Per cert, saps a quin preu està avui la pastilla del viagra?
Li contestam que segons ens han comentat, sobre 1.000 de les antigues
pessetes. Es posa a riure i diu que dins pocs anys les podrem adquirir a
menys de cent.

Ens acomiadam d’en Bernat Nadal, agraint-li aquesta estona de grata
i profitosa conversa. Ell resta importància a aquest agraïment i afegeix
que ho ha fet de molt bon gust i a més vàrem allargar la conversa a altres
temes ben distints de la medicina, cosa que sempre és de tenir en
consideració.
Esperam tenir en el futur una altra ocasió per conversar amb ell
sobretot si es posa a l’abast de tothom els resultats de les importants
investigacions que du a terme a l’actualitat.
Gràcies.  G.B.

entrevista

En Bernat a instàncies
nostres ens va contar
una mica el seu
currículum. Va néixer a
Artà el 14 de març de
1942, tè  per tant 61
anys i a punt de complir
els 62, cosa que ja ha
succeït. Va cursar els
estudis primaris a
l’escola Parroquial del
Centre Social i també el
batxillerat elemental,
per després acabar-lo
a Ciutat, on va fer el
Magisteri. Tornà a
Artà, on va impartir
classes amb el mestre
Llull. El preuniversitari
el va cursar a Barcelona
i posteriorment la
carrera de medicina
amb l’especialitat de
cardiologia. Al cap de
poc temps emigrà a
Mèxic (on va coincidir
amb la família de Jeroni
Fito, e.p.d.), lloc on va
estar per espai de
quatre anys. Després de
tres anys a Yale es va
situar a Nova York de
professor a la
Universitat i més tard a
Boston, on encara viu.
Té dues filles, una
casada amb residència
a Madrid, de la qual té
dos néts, i l’altra a la
seva ciutat natal de
Boston.
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(J. Caldentey)

de la Colònia
Escola
C.P. Colònia de Sant Pere

“Mens sana in corpore sano”

“Mens sana in corpore sano” a l’escola és un
projecte que ha elaborat Dolors Ribas Nicolau,
Directora del Centre. El projecte versa sobre la
importància del mobiliari escolar per l’educació
integral dels infants. Dolors Ribas ha comptat en
tot moment per a la confecció d’aquest escrit amb
l’assessorament i experiència de l’equip docent
del Centre, d’un equip de metges i fisioterapeutes,
així com també amb el recolzament de l’AMIPA.
L’objecte d’aquest treball és reunir informació
sobre un tipus de mobiliari que s’adapti a les
necessitats d’una edat en què el desenvolupament
dels infants, en tots els aspectes, és d’una
importància capdal. “Sense un mobiliari adequat
a les necessitats dels infants, ni el factor humà del
mestre o la mestra, ni els continguts en educació
per a la salut, no bastaran per evitar problemes de
columna i d’altres atribuïbles a les males
postures”.
El dossier consta de les següents
parts:
• La higiene postural a

l’escola
• Marc legal que empara el

projecte
• Implicacions d’introduir la

cultura de la higiene
postural a l’escola

• Proposta de dotació de
mobiliari del C.P. Colònia
de Sant Pere

• Característiques concretes
de cada moble

• Bibliografia.
El mètode seguit per na Dolors
Ribas ens sembla l’adequat. Es
parteix del principi que l’inici
d’una nova escola, com és el
cas del C.P. Colònia de Sant
Pere, és una ocasió per fer les

coses a consciència i no donar passes que, si no
són les correctes, després poques vegades es
corregeixen, com és el cas del mobiliari. I per això
era necessari elaborar un projecte i presentar-lo a
les autoritats pertinents.
El treball passa per una sèrie de fases que ens
sembla oportú exposar, perquè quedi clar des
d’un principi el realisme en què s’ha treballat. El
dossier recull la bibliografia més actual i el material
escrit publicat sobre mobiliari escolar i les seves
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implicacions per a una educació integral dels
infants. Per a la seva confecció es compta en tot
el procés de redacció amb l’assessorament de
personal qualificat d’entre els pares dels infants
del Centre: Un metge traumatòleg i dues
fisioterapeutes de l’Hospital de Manacor, residents
a la Colònia. Es consulta i es demana informació
a diferents empreses especialitzades en mobiliari
ergonòmic i s’estableix un diàleg i col.laboració
constant amb l’AMIPA  que aporta al dossier
observacions tretes del seu tracte amb els infants

i amb els demés pares i mares.
El dossier és ja una realitat i ara li espera la fase
més decisiva: L’avaluació que en faci La Direcció
General d’Ordenació i Innovació.
El que es demana és raonable i compta amb el
recolzament de tota la comunitat educativa del
C.P. Colònia de Sant Pere. Cal esperar que els
responsables entenguin i recolzin també aquest
projecte de clara tendència innovadora, i que
molt prest els nins i nines de la Colònia disposin
d’aquest mobiliari.

El temps
Quan no es sap de què parlar, es parla del temps. I el
febrer, ha donat per parlar-ne. En la primera quinzena
ens sorprenia el clima primaveral d’un mes considerat
el més fred de l’hivern, una setmana després varen
seguir pluges abundoses i s’és  acomiadat amb vent
i neu i una de les setmanes més fredes d’aquest
hivern. Els dies 28 i 29, la neu va cobrir gran part de
la serra de Tramuntana i de la serra de Llevant. El
Ferrutx mantingué blanc el seu cap tot el dia 29.
 Els paisatges han estat un encant: ametllers en flor,
camps plens de força i joventut, el cel ha tronant i un
mar valent i brau arrossegat pels vents ha sacsejat el
nostre litoral.

Foto d'arxiu

Associació de veïns de
Montferrutx

Reunió de Junta Directiva
Dissabte, dia 27 de març, es va reunir la Directiva
de l’Associació de Veïns de Montferrutx amb un
únic punt d’ordre del dia: trobar una sortida a la
crisi que ve arrossegant des de la dimissió per
assumptes personals del seu president en Carles
Alcover. El vice-president, en Joan Campomar,
va assumir temporalment aquesta funció, però ja
havia manifestat en moltes ocasions a la Directiva
la seva impossibilitat d’ocupar-se de les tasques
que aquest càrrec comporta. És de tots sabut que
l’associacionisme en els temps que correm no ho
té fàcil per trobar gent disposta a dedicar temps al

Fe d’errades
A l’anterior edició de Bellpuig,
número 702, pl. 27, a l’article «Toni
R i e r a
Cursach» hi ha una data equivocada.
On diu la «Llei de Colònies Agrícoles
i
Poblacions rurals»,  no és de 6 de
juny de 1968, sinó de 6 de juny de
1868.
Demanam les pertinents disculpes.
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Associació de Persones Majors
Activitats en el mes de març
L’Associació de Persones Majors de la Colònia
de Sant Pere, té previstes pels mes de maig les
següents activitats:
• Excursió de matances.
Dimecres, Dia 17 de març tindrà lloc una excursió
molt completa que haurà com a fites més
importants: El berenar i dinar de matances a Sa
Gruta Nova de Portocristo i un interessant
recorregut per distints indrets de l’illa, amb visita
a mercats, museus i altres llocs d’interès. Els
interessats en prendre part en aquesta diada s’han
d’inscriure el 12 de març a l’oficina del Club, de
18 a 19 h. L’excursió compta amb el patrocini de
“Sa Nostra”.
• Sopar i lliurament de trofeus del torneig de

petanca
Divendres, dia 19 de març, en el restaurant “CA
NA BOLICHE”, a les 20’30h es celebrarà el
sopar de la final del torneig de petanca i es
lliuraren els trofeus als guanyadors. Les persones
interessades en participar en aquest sopar i acte de

bé comú d’un centre, col·lectiu social o urbà.
L’Associació de montferrutx, una de les més
dinàmiques del terme, és conscient de la necessitat
de la seva existència per infondre sentit de
col·lectivitat al nucli urbà on està situada i
reivindicar l’atenció del consistori sobre
l’incompliment de les seves promeses i
abandonament de la urbanització en aquests
darrers anys.
Francesca Sastre, s’oferí en aquesta reunió,a

assumir les funcions de Presidenta per un any,
oferta que tota la Directiva va recolzar.
Dissabte, dia 20 de març, a la biblioteca municipal,
a les 20h, es tornarà reunir la directiva per analitzar
els problemes de la urbanització i dissenyar un
programa d’acció a curt i llarg termini.
La foto mostra una de les reunions entre membres
de la Directiva i l’anterior batle en Montserrat
Santandreu estudiant el planol del projecte
d’embelliment de les zones verdes de Montferrutx

cloenda d’aquesta popular activitat esportiva es
poden apuntar en el Club, els divendres dies 5 i 12
de març de 18 a l9h. L’acte té el suport de “LA
CAIXA”.
• Assemblea General Ordinària
Dissabte, dia 27 de març, en el Centre Cultural, a
les 19’15, es convoca a tots els socis de
l’Associació de Persones Majors per a què
assisteixin a l’Assemblea General Ordinària.
L’ordre del dia és el següent:

1. Lectura de l’acta de l’Assemblea
anterior i aprovació, si escau.

2. Memòria explicativa de les activitats
realitzades el curs 2003-2004.

3. Estat de comptes i aprovació si
procedeix.

4. Precs i preguntes.
Seguidament, hi haurà un bon sopar sorpresa amb
música i ball. Col.labora la CAIXA.

• Informació
A partir del mes de març, l’oficina del Club estarà
oberta els DIVENDRES de 18 a 19h.

Esports
H. C. Cap Ferrutx
Per aquells que seguim partit a partit al hoquei de
la Colònia de Sant Pere, no és estat una sorpresa
la remuntada experimentada per l’equip Infantil.
Encara que els inicis foren difícils, la directiva i
el públic tenien fe en l’equip i els seus entrenadors.
I és que si hi ha una cosa que caracteritza a tot el
col.lectiu de H.C. Montferrutx és: La il·lusió i
confiança d’una directiva, uns entrenadors i uns
jugadors, que saben el que volen i que coneixen
el camí per assolir els seus objectius: la disciplina,
l’esforç i estratègies d’acció molt clares d’equip

i entrenadors.
El triomf de H.C. Montferrutx per 4-1, el passat
dissabte, dia 6, sobre el seu rival H.C. Santa
Ponsa, fou total. Les intervencions del porter
Miki foren poques, però difícils i lluïdes. El
domini de l’equip local fou absolut i els gols de
Pep Toni, Mateu, Mª. Antònia i Till ontològics.
El públic, no tan nombrós com en altres ocasions,
va disfrutar de veure el millor partit de l’equip
Infantil d’aquesta temporada.
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L’ARTESANA
   Pastisseria i

Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

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

Carta a la Batlesa
Senyora,
No som portaveus de cap grup de veïnats,
perquè encara ens trobam en la fase
preparatòria dels primers contactes, per veure
si, entre tots, enllestim un grup que dinamitzi
l’antiga associació de veïns  de S’Estanyol
o, si cal, en formi una de nova que ens
permeti d’establir, amb un mínim de
representativitat i de reconeixement,
relacions de contacte i de diàleg amb Vos i
amb l’ajuntament que presidiu.
Necessitam que S’Estanyol de la Colònia de
Sant Pere sigui prest un lloc amb cara i ulls,
un llogaret o una urbanització normalitzada
i reconeguda per i des de l’ajuntament d’Artà.
Sense haver-ne parlat, sabem que ens donareu
una mà per aconseguir-ho.
Tanmateix, però, el motiu de les nostra carta no és
anticipar esdeveniments, sinó que  té una causa
molt més senzilla, que sorgeix quasi de forma
mecànica, perquè vol expressar una queixa, que
és alhora una demanda, que cada any, cíclicament
i malaurada, acostumam fer. Es tracta dels clots,
dels nostres beneïts clots.
Us trobau quasi encetant el vostre servei  -o el
vostre mandat, com vulgueu- al capdavant de
l’ajuntament d’Artà. Suposam que, com tota
persona que es troba en un càrrec o servei públic
i vol fer les coses el millor que sàpiga, estau
carregada de feina i de maldecaps. Per aquest
motiu,  potser encara no heu tingut temps, ni
oportunitat, de fer una passejada per S’Estanyol
ni de rebre informació sobre com hem de patir per
sobreviure, quan gosam, o necessitam, sortir de
casa. Doncs, bé, us volem avisar amb temps: triau
un altre indret per  relaxar-vos o per visitar com
a batlessa. Perquè, si veniu, correu perill de
trencar-vos el cap en un accident, d’espatllar els
amortiguadors del cotxe, o, com a mínim, de
tombar un peu. Els nostres clots, tan habituals als
nostre paratge que si no fossin un perill segurament
ja els estimaríem, no perdonen ningú, ni tan sols
una batlessa jove, com Vos, de la qual esperam

tantes coses bones per al bé de la nostra comunitat.
Cada any, quan s’acosta Sant Pere i perquè puguem
fer festa sense entrebancs amb els coloniers,
s’acostumen a tapar els clots amb un poc de grava
i de quitrà.. Els parches duren poc, però s’agraeix
l’atenció. És talment com saber que algú
s’enrecorda dels qui, malgrat que no estam
recepcionats, som bons a l’hora de pagar la
contribució.
Avui començam la quaresma i sabem que, aquest,
és temps de penitència, però no d’exposar-se a
perills innecessaris. Amb els riscs a què ens
exposen cada vegada  que, camí d’Artà o de Sa
Colònia, hem d’entrar o sortir de S’Estanyol,
amb uns clots fora mida,  que creixen i es
multipliquen dia rere a dia, dubtam si arribarem a
menjar les panades amb salut.
Podríeu, senyora batlessa, aconseguir amb un
esforç municipal, que us agraïm des d’ara, que
l’estada a S’Estanyol, tan gratificant, no esdevingui
un turment per causa dels maleïts clots?

Cordialment,

Maria Angustias i Carmel

S’Estanyol, 25 de febrer de 2004
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Pensaments

Votar, un dret i un deure.

Aquest és el títol d’una nota de la comisió
permanent de la conferència episcopal espanyola
publicada dia 18 de febrer en vistes a les eleccions
del 14 de Març. En publicam sols un resum.
Votar és un deure perquè és encomanar el govern
del país a unes persones que hauran de promoure
el bé comú entès com aquelles condicions
polítiques, socials i econòmiques que facin
possible el desenvolupament de la vida de les
persones d’acord amb la seva dignitat. La pau
social és un element fonamental d’aquest bé comú.
Les persones estam obligades a conéixer les
persones i els
programes i votar
amb lucidesa. Ja
sabem que cap
partit ofereix el
programa que cada
un de nosaltres
desitjaria, però hem
de fer un esforç i
optar pel bé
possible. Pel
Cristià, fer aquest
esforç de discernir
i votar s’ha de
considerar com un
ejercici de la caritat
que cerca el bé de
tots assumint
alguns sacrificis
personals.
1 Un element que cal recordar és la tutel.la
efectiva del dret a la vida des de la concepció fins
a la mort. Cal oposar-se a l’avortament, a
l’eutanàsia i a la producció d’embrions destinats
premeditadament a ser morts. Declarar que
aquestes accions són drets civils, és enganar-se,
és presentar com a bo el que és dolent.
2 Recolzament clar a la família com unió fecunda
i per tota la vida de l’home i la dona. Implica

Avisos de la Parròquia

Neteja de l’Església Parroquial.
Entre les moltes coses que feim durant la quaresma
per preparar la pasqüa està el netejar bé l’Església
per tal que el dia de pasqua lluesqui. Per això
volem convidar a totes les persones que vulguin
ajudar a venir els dimecres que queden de
quaresma a les 15 hores per netejar l’Església.
Gràcies per anticipat a tots els que col.laboreu.

Ejercicis espirituals.
Convidam també a tothom a participar dels
ejercicis espirituals. Les conferències seran els

facilitar la vivenda, el
reconeixement del treball
domèstic, beneficis fiscals,
atenció a les famílies
numeroses. I no
distorsionar la vertadera
identitat de la família
equiparant-la amb altres
tipus d’unions no tan fecundes ni de tanta utilitat
social.
3 El foment de la qualitat de l’educació a tots els
centres. I garantia dels drets dels pares a elegir

l’educació dels fills que
implica recolzament als
centres d’iniciativa social
no estatal.
4 Polítiques socials i
e c o n ò m i q u e s
respectuoses i promotores
de la dignitat de les
persones, que afavoreixin
la lliure iniciativa social
en l’economia i la cultura;
que propiciin el treball per
tots i la justa distribució
de les rendes i que tenguin
especial atenció als més
desfavorits com els
immigrants, els ancians i
els malalts. I que atenguin
a la necessaria solidaritat

del nostre país amb els pobles subdesenvolupats.
5 Solucions en els reptes de convivència en el
món actual: recerca de la pau basada en el respecte
al dret internacional. Dins el nostre país, el rebuig
al terrorisme i també la promoció de la comprensió
i la solidaritat entre les cultures i els diversos
pobles d’Espanya.
Que el Senyor i la seva Mare Santíssima il.lumini
als que anam a votar perquè ho facem de manera
vertaderament lliure i responsable.

dies 22 a 26 de Març a les 20.30 hores al convent.
Durant aquesta setmana no celebrarem misses al
Centre Social i la pregària pels difunts, si n’hi ha,
es farà a la missa del Convent. La missa del
Convent, els dies dels ejercicis será a les 20 hores.
Si hi hagués algun funeral, sí que es celebraria a
l’Església Parroquial a l’hora acostumada.

Recés espiritual Joan XXIII
Encara hi ha alguna plaça per si algú més es
decideix a apuntar-se. Informació al reqüadre.
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c/ Rafel Blanes, 13 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 82 96 78

Presentades les jornades comarcals sobre el Projecte Educatiu de Ciutat.

El nostre municipi té la intenció d’iniciar el Projecte
Educatiu de Ciutat (PEC). Aquest projecte pretén ser
un procés d’intercanvi de punts de vista dels diferents
ciutadans en relació a temes educatius. Cal dir que, en
aquest cas, l’educació no es refereix només a l’escola,
sinó que s’entén que tota la ciutat educa (botigues,
carrers, la forma com es resolen els conflictes, la
brutícia, les relacions entre les persones, etc.). En
aquests encontres els ciutadans discutiran i decidiran
les propostes educatives de futur del nostre poble.
També en sorgiran projectes a desenvolupar entre tots
i per a tots.
El passat 26 de febrer, els batles dels municipis de
Llevant (Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des
Cardassar i Son Servera) presentaren a Manacor unes
jornades sobre el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC).
Aquestes jornades se celebraran els propers dies 2 i 3
d’abril i comptaran amb la participació d’experts sobre
el tema: Jaume Trilla, catedràtic de Teoria i Història de
l’Educació de la Universitat de Barcelona; Aina Calvo,
doctora en Ciències de l’Educació de la UIB; J. Manel
Martí, director Insular de Cultura i Educació del
Consell de Menorca i impulsor del PEC a Ciutadella
i Pilar Simón, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de
Ciutadella.
Aquestes jornades serviran perquè els ciutadans
tenguem més informació i entenguem més clarament
què són i com es poden desenvolupar projectes d’aquest
tipus.

Antecedents.
Els PEC neixen de l’evolució de la idea de les “Ciutats
Educadores”. Encara que pel seu títol ens sembli que
aquests projectes només es poden dur a terme a una
ciutat, cal dir que, en aquest cas, el terme ciutat s’entén
com a sinònim de societat.
L’any 1990, en el marc del I Congrés Internacional de
Ciutats Educadores, duit a terme a Barcelona, les
ciutats allà reunides, conscients de les incomptables
possibilitats educatives que ofereixen les ciutats, varen
signar una carta que recollia els principis que havien
de formar l’impuls educatiu de les ciutats.
Cartorze anys després, el concepte de Ciutat Educadora

s’ha imposat com a una necessitat vital per al
desenvolupament de les societats actuals. En
conseqüència, els municipis necessiten d’un projecte
on hi quedin reflectides les diferents estratègies per
agrupar tot allò que faci referència al desenvolupament
del poble i establir actuacions perquè aquest
desenvolupament sigui real. I és amb el Projecte
Educatiu de Ciutat que això es pot fer realitat.
Així, el Projecte Educatiu de Ciutat serà el document
que concretarà, adecuarà i coordinarà el conjunt de les
intervencions dins cada un dels municipis per, en
definitiva, contribuir a transformar les ciutats envers
una millora de la qualitat de vida dels seus habitants.
Amb la convocatòria d’aquestes I Jornades, l’Àrea
Socioeducativa Municipal (membre de l’equip
organitzador) convida a les entitats, associacions,
institucions, professorat, polítics, tècnics municipals i
ciutadans interessats del nostre municipi, a participar
a les jornades i a compartir la corresponsabilitat
d’iniciar amb garanties aquest projecte.

Aquestes jornades són gratuïtes, i per realitzar la
inscripció us podeu adreçar a la Biblioteca de Na
Batlessa de dilluns a divendres de 16 a 20 hores. El
termini d’inscripció acaba dia 19 de març. Per a més
informació telefonau al 971 83 56 24.

noticiari
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carta al director

Sr. Director de Bellpuig: Li agraïria publicàs aquesta carta, fent ús del dret de rèplica .

ACLARIMENTS ENVERS L´OBRA DE CAN VIRELL.

El passat nº 701 del 13 de febrer, a la pàg. 112,
dins la crònica del plenari municipal i en relació
a l´obra de can Virell ( si bé no s´explicita el nom),
es diu que hi ha una sentència de demolició.
Consider greu aquesta errada i prec la seva
rectificació al qui pertoqui. He manifestat i publicat
en repetides ocasions que la sentència no esmenta
la paraula demolició en cap dels seus apartats,
sinó tot el contrari:” Reconocemos el derecho a
que por la Administración demandada se
adopten las medidas oportunas para el
restablecimiento de la legalidad urbanistica
conculcada”.
D´altra banda , a la pag. 115, a la secció “ dit
pelleric” llegesc... “Ara ha colat una comisssió
que ha d´estudiar una llicència suposadament
mal donada. Entenguem-nos: mal informada
per l´arquitecte municipal”.
Degut a que aquesta opinió, de que l´Ajuntament
o l´arquitecte es varen equivocar donant la
llicència, ja m´ha arribat per quatre fonts diferents
i totes elles procedents de alts dirigents de la
política local, vull manifestar el següent:  1r) El
Projecte s´aprovà perquè complia en totes i cada
una de les NN SS d´Artà; i per tant, l´arquitecte
tenia l´obligació d´informar favorablement .2n)

En primera instància el jutjat donà per bona la
llicència i, una segona sentència l´anul.là, en base
al seguënt raonament: “Al parecer los pilares de
la pérgola son de madera i no esta suficientemente
detallada en el proyecto.....al ser un elemento
ornamental...anulamos la pérgola ... quedando
dos cuerpos de edificación separados por más de
8 m, incumpliendo el art.132.” 3) Cap dirigent
polític, ni de paraula ni per escrit han manifestat
que això no és cert i que anul.len una llicència
municipal en dades falses (record que les columnes
són de formigò i que estan perfectament dibuixades
en deu dels onze plànols, i estan construïdes i es
poden tocar amb les mans). Més aviat i al contrari,
en lloc de defensar les seves decisions i als seus
tècnics,com faria qualsevol altra ajuntament,
pensen i diuen que s´han equivocat una vegada al
donar llicència i que no es volen tornar  equivocar,
preparant així el terreny pel que pugui esdevenir.
Per acabar aprofit per recordar que fa vuit mesos
que tenc presentat un Projecte de Legalització,
que compta amb l´inform favorable de l´arquitecte
municipal on diu que compleix en totes les normes
urbanístiques d´Arta, la llei de Sol Rustic i les del
nou Pla Territorial.
Atentment: Tomeu Payeras i Cifre
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Volei
Diada de volei
El passat dissabte dia 6 de març es va celebrar a
Artà una diada de minivolei on hi participaren 9
equips, 6 de Manacor i 3 d’Artà. Es jugaven
partits a les tres pistes amb els sistema de tots
contra tots. Els partits eren a un set a 15 punts,
cosa que va permetre que es celebrassin molts
encontres i que tots els participants poguessin
jugar bastants partits. Tots quedaren molt contents
i ja es va veure la progressió respecte a la primera
diada de Manacor.

Campionats de Mallorca
Com ja avançarem, els equips infantil i cadet
femení es classificaren per jugar la fase final del
Campionat de Mallorca; les infantils com a
primeres de grup i les cadets com a terceres. En
l’apartat masculí, els infantils encapçalen la
classificació pel Campionat de Mallorca i els
cadets ocupen la tercera posició. El Club Volei
Artà és l’unic club de Mallorca amb el privilegi
de tenir els seus equips infantils, masculí i femení,
i els cadets, masculí i femení, lluitant per
aconseguir el Campionat de Mallorca.

Infantil masculí
08-03-04
Fusteria Alzina Artà 3
Sant Josep A 0
25-13 / 25-14 / 25-21
C.V. Artà: C.Mattar, M. Pastor, M. Franco,
M.A.Tous, S. Franco i T. Llabrés
Victòria sense complicacions dels infantils que
reafirmen la primera posició del Campionat de
Mallorca, amb cinc partits guanyats i sense haver
perdut cap set. Sols amb el servei artanenc ja
s’aconseguiren molts punts directes i en tot
moment es va tenir el partit controlat.

Campionat de Mallorca
Cadet femení
03-03-04
DUPLICAT ARTÀ 1

Cide A 3
20-25 / 19-25 / 25-8 / 14-25
C.V. Artà: C. Valero, M. Fernàndez, C. Maria, C.
Sancho, M. C. Carrió, A. Servera, M. Roig, C.
Ferrer, M. Riera i C. Artigues
Visita del primer classificat de l’altre grup i
mateix guió que a l’anterior partit contra l’Alaró.
Les d’Artà començaren malament els dos primers
sets, sobretot en recepció, sense concentració i
ràpidament va obrir forat en el marcador l’equip
col·legial i es va limitar a administrar aquesta
renta, sense arriscar i amb la comoditat de gaudir
de suficients punts d’avantatge. En el tercer set va
passar el mateix que el dia d’Alaró. Les nostres
sortiren a per totes des del principi i tal i com es
pot veure en el resultat del set, el contrari «ni va
veure la pilota». Les nostres no varen cometre
errades i sols amb el servei ja aconseguiren molts
punts, a més, les bones rececpions i defenses,
permetien construir bons atacs. Amb la moral
molt alta i amb l’equip visitant «tocat», no vàrem
saber mantenir la mateixa intensitat i les visitants
cobraren vida i es feren amb el partit.

Cadet femení
06-03-04
C.J. Petra 3
DUPLICAT ARTÀ 1
25-22 / 22-25 / 25-13 / 25-19
C.V. Artà: C. Valero, M. Fernàndez, C. Maria, C.
Sancho, M. C. Carrió, A. Servera, M. Roig, C.
Ferrer  i C. Artigues
Molt bon partit de les cadets que tractaren de tú a
tú al primer classificat de la primera fase. En el
primer set, una vegada passat l’ensurt inicial, les
nostres començaren a desplegar tot el seu
potencial, tant en defensa com en atac i
complicaren molt la victòria local. En el segon ja
sortiren a per totes des del principi, davant la
incredulitat de les locals, que veien que eren
superades en molts aspectes del joc. El nostre
bloqueig funcionava bastant bé i quan era superat,
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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

la defensa de segona
línia s’encarregava de
neutralitzar els atacs
petrers. Així s’empatà
el partit i tot quedava
en l’aire. En el tercer
set la nostra defensa
tant de primera com de
segona línia no va  estar
tan encertada i els atacs
locals no trobaven
massa oposició per
aconseguir els punts.
En el quart set, les
a r t a n e n q u e s
aguantaren bé fins als
darrers punts, on el
major encert de l’equip
de  casa va decidir
l’encontre.

Sènior masculí
06-03-04
APA INSTITUT
ARTÀ 3
Bombers de Mallorca 2
C.V. Artà: P. Piris, P.Cabrer, E. Piñeiro, P. Sureda,
X. Rigo, X. Ferrando, P. Obrador, Ll. Alcover i J.
Mercant.
Partit molt intens el que jugaren els equips sèniors
d’Artà i Bombers. L’encontre, després de dues
hores i mitja,  es va haver de decidir en el cinquè
set i amb un ajustat 15 a 12, el que mostra la
igualtat que hi va haver en tot moment. El primer
set es va decantar pel costat local, amb un ajustat
25 a 23, que ja feia preveure que seria llarg. Cap
dels dos equips tenia un atac molt potent, i això
feia que els punts fossin llargs i molt treballats i
amb un predomini del joc en defensa sobre el joc
atacant. El segon i tercer set varen ser pels visitants
que semblaven molt més sencers per fer-se amb la
victòria. Els nostres però, tal i com ja havíem dit
en els darrers encontres, havien experimentat una
millora important, tant en el joc com en l’aspecte

psicològic. Aquest darrer aspecte va fer possible
en gran mesura empatar el partit i guanyar-lo en
un cinquè set on ja l’aspecte físic havia baixat
molt.

Sènior femení
28-02-04
MATEU FERRER ARTÀ 3
Bon Jorn 0
25-16 / 25-6 / 25-19
C.V. Artà: N. Martín, M. Danús, K. Martí , M.
Puigròs, N. Pons, B. Gili i N. Jaume
Victòria còmoda de les sèniors que s’afiancen en
el segon lloc de la classificació. El partit començà
igualat però ràpidament el nostre  servei va
possibilitar escapar-nos en el marcador. El segon
set no va tenir història, tal i com ho demostra el
parcial. El tercer set va ser semblant al primer,
amb molts punts de servei i també d’atac, que no
trobaven massa oposició dins la defensa visitant.
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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

L’egua Heliana (Profumo OM-
Heliana), propietat de la quadra Es
Pou d´Es Rafal, ha tornat de França
amb un estat de forma impressionat
com així ho demostren les dues
victòries consecutives
aconseguides a l’hipòdrom de
Manacor. Heliana, a mans de Vicky
Ginard, ha guanyat fàcilment cada
vegada i els seus propietaris tenen
com a principal objectiu disputar
les classificatòries pel Gran Premi
del Criador per a cavalls de 4 anys. Els altres cavalls locals que també disputaran
aquestes proves classificatòries són Hask, d’Es Camp de d’Alt, Holli Holic,de Sa
Corbaia i Heraclito Speed propietat de Alessia Sánchez. Per una altra banda hem de
resaltar les grans actuacions de Holli Holic que ha aconseguit dues victòries a Son
Pardo i la gran regularitat del seu germà patern ,Jatkinson VX, ambdós de Sa Corbaia.
De la quadra de Sebastia Esteva l’exemplar Estar de Nuit segueix sumant, mentre que
Hask, d’Es Camp de d’Alt, és més competitiu a Son Pardo. Per a finalitzar, hem de
comentar la gran victòria de Vicky Ginard, el Premi Presidència del Consell per a
Dames, disputat el passat cap de setmana a Son Pardo. Aconseguí el primer lloc
conduïnt el cavall Fakir de France, propietat de la prestigiosa quadra Es Cabanells,
amb un registre de 1.16 sobre 2.150 mts.
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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

RANQUING FINS DIA 15/02/04 
LIDER: GENTILLE DE NUIT  

NOM DEL CAVALL MILLOR 
TEMPS 

PUNTS 
TOTAL 

CAPRICE DE NILLE 1.17 7 
CASANOVA 1.20 6 

DUQUE MORA 1.20 10 
E.CRISTINA 1.20 4 

EMILIO SPEED 1.17 3 
ESTAR DE NUIT 1.18 9 

EUTERPE 1.20 6 
FILET D’OR 1.17 10 

FINE DE FOPHI 1.18 17 
FURIOSA STAR 1.20 11 

GALLITO DE VIDAL 1.20 9 
GENTILLE DE NUIT 1.19 25 

HACUM SC 1.18 5 
HASK 1.19 6 

HERACLITO SPEED 1.20 14 
HERES VX 1.22 7 

HISPANO GOWAN 1.18 10 
HISTER FORTUNA 1.20 16 

HOLLI HOLIC 1.17 15 
JATKINSON VX 1.21 1 

JOLI DE FRANCE 1.19 16 
 

Bàsquet
Infantil Femení

Restaurant Ca’n Balaguer 48
Pla de Na Tesa 92
(14-24) (14-30) (7-19) (13-19)

Partit disputat el dissabte 6 de març al poliesportiu
de Na Caragol d’Artà. Partit on l’equip visitant ja
desde els primers moments es va adalantar al
marcador dominant clarament tot l’encontre.
L’equip artanenc va lluitar i va arribar a situar-se
a sis punts de diferencia però l’equip del Pla de na

Tesa no va afluixar i va aumentar la diferencia de
punts.

Santa Mónica 31
Restaurant Ca’n Balaguer 64
(33-5) (26-8) (9-2) (0-0)

Partit disputat el dissabte 21 de febrer al
poliesportiu de Santa Mónica, primer de la segona
volta, on l’equip artanenc va aconseguir la victoria
després d’un primer periòde molt igualat. Va
aconseguir marcar les diferencies al segon periòde
i apropar-se al marcador. El tercer i quart periòdes
varen servir només per augmentar la diferencia de
punts. Merescuda i necessitada victòria de l’equip
infantil femení després de perdre alguns dels
darrers partits per la mínima.

Sènior Masculí

Escolar  68
Hormigones Farrutx  67
(17-16)(13-16)(20-12)(18-23)

Cinc inicial: T.Dalmau (18), J.Cabrer (13),
J.Guiscafré (2), S.Carrió (21), A.Muñoz (7).
També jugaren: A.Melis (0), A.Juan (4),
J.Domenge (2).

Encontre disputat el divendres dia 27 de febrer al
polisportiu de Capdepera. Partit horrorós el que
disputaren els jugadors de l’Hormigones Farrutx
davant un equip inferior tècnica i tàcticament. Els
jugadors artanencs no van trobar mai un ritme de
partit adequat, cosa que aprofitaren els gabellins
per estar sempre dins el partit. La igualtat va ser
la tònica dominant durant la primera meitat,
arribant al descans amb un 30-32 a favor de
l’Hormigones Farrutx. Però un mal tercer quart
va provocar que l’Escolar agafés una lleugera
avantatge en el marcador, la qual ja va ser
insuperable pels artanencs.
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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

Sènior femení
Felanitx 52
Hermanos Pallicer Pons, Sa 53

Partit disputat a Felanitx el dimecres dia 3 de
març. Fixant-nos en el resultat podem interpretar
que aquest fou  molt igualat i disputat
contínuament, però el partit no va anar per aquesta
direcció ja que des del començament l’equip
artanenc va començar perdent. S’ha de dir que les
nostres jugadores no tengueren gens d’encert en
l’atac ja que no aprofitaren la majoria de cistelles
fàcils. En defensa, la zona 3/2, aturà un poc la
rapidesa de les contràries i ens ajudà a taponar el
rebot defensiu. El darrer període, però, fou el més
important i disputat; l’equip felanitxer, guanyant
en tot moment per una diferència de 13 punts i
confiant en la victòria a favor seu, va perdre
l’oportunitat quan l’equip artanenc va aprofitar
una sèrie de contratacs i tirs lliures que resolgueren
satisfactòriament. Aquest partit ens va ensenyar
que no hi ha res perdut fins al darrer moment.

Hermanos Pallicer Pons, Sa 27
Andratx 32

Partit disputat a Artà el diumenge dia 7 de març.
Una altra derrota suma l’equip provincial femení
en aquesta lliga. Era una bona oportunitat per
l’equip artanenc  guanyar a l’andratx dins el camp
local, però finalment no pogué ser. Tan un equip
com l’altra tenia problemes en resoldre un bon
atac, però sobretot les jugadores artanenques
quedaren bloquejades, com de costum, en la zona
3/2  que ens plantejà l’equip contrari. En  defensa
es treballà molt més però, així i tot, no va bastar
per guanyar el partit.
Volem agrair l’assistència i ajuda d’un parell de
jugadores júniors que vengueren a jugar per causa
d’una sèrie de baixes que tenia l’equip provincial.

1ª Autonòmica Femenina

Inversions Urbanes 51 (13-05-15-18)
Agrupació de Constructors del Llevant 73 (14-

27-13-19)

Classificats per a disputar la lligueta d’accens a
Primera Nacional. Era important aquest partit, no
pel rival al qual ens enfrontàvem però si perquè la
victòria ens donava la classificació matemàtica
per disputar la lligueta d’accens.
El partit no va començar bé pel nostre equip, feia
molt de fred i no aconseguíem el ritme de joc que
ens interessava. Al final del primer període
guanyàvem tan sols per un punt. Va ésser en el
segon període on vàrem rompre el partit. Vàrem
sortir amb una gran mentalitat defensiva i fruit
d’aquesta i d’una gran intensitat vàrem aconseguir
un parcial de 5-27 que sentenciava el partit.
Els altres dos períodes varen ésser de transició, si
bé val la pena comentar que el nostre equip fruit
de la confiança que implica un marcador tant
ampli es va relaxar i el conjunt d’Esporles es va
posar a 14 punts. En cap moment va perillar la
victòria i el que és de destacar és que a falta de 4
jornades ja estam classificats per a disputar la
lliga d’ascens.
Cal comentar que ara venen 4 partits molt
complicats tres dels quals a la primera volta es
varen perdre. Cal fer molta feina per arribar a
aquesta lligueta amb les màximes aspiracions per
quedar entre els dos primers i anar a Menorca a
jugar la fase.

Agrupació de Constructors del Llevant 94 (18-
25-32-19)
Bàsquet Pla 65 (14-22-7-22)

Amb dues paraules “Impre-ssionant”. Si, aquesta
és la paraula que descriu el partit que es va viure
el passat diumenge en el nostre polisportiu.
Jugàvem contra el segon classificat i un equip que
es mostrava intractable tant dins la seva pista com
a fora. Vàrem sortir molt concentrades i amb una
actitud defensiva molt bona, sabíem que la nostra
possible victòria passava per poder anular a dues
jugadores molt importants de l’equip contrari.
Les coses varen començar bé el to defensiu era
molt bo i l’atac a la zona que ens plantejava
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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

l’equip de Plà de Na Tesa era fluït i amb grans
percentatge. Al final del primer període
guanyàvem per 4 punts. Poc a poc al segon
període vàrem consolidar la nostra defensa
individual amb moltes ajudes a sobre les jugadores
importants de l’equip visitant, i això ens va
permetre arribar al final del segon període amb un
resultat de 43 a 36.
Lo millor estava per arribar i això va ésser la
sortida en trompa del nostre equip, el domini del
rebot i les ràpides sortides de contraatac, juntament

amb un atac estàtic molt efectiu i pacient varen
propiciar un parcial de 32 a 7 que va rompre
definitivament el partit.
Al quart període la diferència va fregar els 40
punts de diferència però una mica de relaxació
fruit de l’avantatge que hi havia al marcador ens
va dur a una diferència de 29 punts al final del
partit.
Al final un marcador que cap de nosaltres podia
somiar i el que és més important un gran nivell de
joc del nostre equip.

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
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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

esports
Futbol
Preferent
Esporles 6 – Artà 0
Alineació: Nofre, García (Dalmau), Ferrer (A.
Tous), Sirera, Piñeiro, Nieto, Ferrera, Jordi
(Douglas), Femenias, Danús, Gayà (Genovard)

Artà 2 – Paguera 0
Gols: Piñeiro, Terrassa
A: Nofre, García, Jordi Caldentey (R. Mayal),
Sirera, Piñeiro, J. Tous, Ferrera (Genovard),
Terrassa, Gil, Ferrer, Jordi
Bufetada de l’Artà en la seva visita a Esporles en
encaixar la major golejada de la temporada i amb
els sis gols, tots en la segona part. La primera va
ser bastant igualada però en la represa, als 3
minuts ja havien rebut dos gols que pesaren com
una llosa i pràcticament l’Artà va desaparèixer
del terreny de joc fins a veure com els locals els
infligien la severa derrota. Poc més es pot comentar
de l’actuació global de l’equip artanenc.
El partit contra el Paguera es presentava incert ja
que l’Artà tenia set o vuit baixes per mor d’un
viatge a la neu i per formar un equip amb algunes
garanties es va haver de recórrer a la III Regional
i als Juvenils per completar la convocatòria. I la
veritat és que els que foren cridats compliren al
màxim, com Terrassa, que faria un magnífic gol,
el 2-0 que sentenciava el matx. El joc i el partit no
foren de massa qualitat, en algunes fases
excessivament espès i brusc, sols un poc d’emoció
pel 0-0 del marcador que es va mantenir fins als
75 minuts, moment en el qual Piñeiro el va poder
desfer amb un molt bon remat de voleia que va
entrar per la mateixa esquadra, i ja en el darrer
minut, una galopada d’aquest mateix jugador
posava la pilota en safata a Terrassa que, amb un
remat gens fàcil, si el va saber aprofitar i va
allotjar la pilota a la porta del Paguera i va
completar el marcador. Victòria merescuda que
romp el malefici de vàries derrotes consecutives
i es torna a mirar la classificació amb optimisme.

III Regional
Artà 0 – Porreres 2
A: Pedro, Pascual, Capó (Moll), José Miguel
(Juanma), R. Mayal, Xavi (Javi), Ferrer, López,
Rufo, Riera, Raul (Cecilio)
Sorpresa en la derrota contra el Porreres, equip
que es troba classificat per davall l’Artà, però els
visitants varen estar més entonats que els locals
fent els gols que els donaren la victòria. Els
artanencs sols despertaren un poc quan ja havien
rebut els dos gols, però no va bastar com per al
manco empatar el marcador, si bé disposaren de
dos molt clares ocasions: una pilota al pal i un
penal desaprofitat, però poc més. D’aquí la derrota.
Si haguessin guanyat, s’haguessin posat segons
de la classificació.

Juvenils
Artà 1 – Bto. R. Llull 2
Gol: Reyes
A: Cantó, Nieto (Borja), Reyes, Pere Juan, Juanma,
Alfredo, Rocha (Jordi), Massanet, Juanlu, Font,
Enrique (Ruz)

Santa Maria 5 – Artà 1
Gol: Reyes
A: Cantó, Enrique, Juanma (Cruz), Sureda
(Grillo), Alfredo, Nieto, Massanet, Juanlu (Borja),
Pere Juan (Rocha), Font, Reyes
Tres són les derrotes consecutives que han encaixat
els juvenils, cosa que ha propiciat que s’hagin
allunyat dels llocs de privilegi de la classificació.
En cap dels dos partits varen estar gens encertats,
ja que encara que contra el Bto. R. Llull la derrota
va ser mínima, els visitants foren millors i
mereixeren el triomf. I a Santa Maria si bé
aguantaren bastants minuts amb el partit empatat,
a arrel el 2-1 pels locals, s’enfonsaren i facilitaren
massa el rival perquè aconseguís l’ampla victòria.
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Infantils
Felanitx 4 – Artà 0
A: Ignasi, Villar, Carabante, Molina (Cantallops),
Licencin, Ismael, Roser, Torreblanca, Abdon,
Prol, Alzamora (Genovard)

Artà 1 – Pollença 3
Gol: Felip
A: Ignasi, Villar, Dani, Carabante, Molina, Ismael,
Roser, Abdon, Felip, Prol, Nadal. Alzamora,
Torreblanca, Licencin, Cantallops
Complicada se’ls està posant la classificació als
infantils per mantenir la categoria a manca de tres
jornades per acabar, si bé hi ha alguns equips en
la part baixa distanciats però en aquestes tres
jornades s’han d’enfrontar al Pla de Na Tesa,
quart, i Olímpic, líder, essent el tercer partit a Ses
Pesqueres contra l’España, darrer classificat i que
no ha tret cap punt. En aquests dos partits tengueren
poques opcions d’aconseguir res de positiu tant
amb el Felanitx com amb el Pollença. Jugaren
millor contra aquests i mereixeren més però els
pollencins saberen administrar el seu avantatge
en el marcador i s’endugueren la victòria.

Alevins
Patronato 4 – Artà 1
Gol: X. Cursach
A: Reynés (Jon), Jordi, A. Cursach (Jeroni),
Riera, X. Cursach, Flaquer, Alzamora, Coll, Sergi,
Font (Zafra), Carrió (Merenciano)

Artà 1 – Cide 6
Gol: X. Cursach
A: Reynés (Jon), Jordi (Jeroni), Zafra, A. Cursach,

Riera, X. Cursach, Flaquer (Cassellas), Alzamora
(Carrió), Coll, Sergi, Font, Merenciano
Difícil pels alevins en aquests dos partits de poder
treure res de positiu que s’enfrontaven al tercer i
primer classificat, el Cide. En els dos partits,
casualitat, va marcar primer l’Artà i inclús, a
Palma, va mantenir avantatge mínim fins el
descans, però després es va veure superat pels
respectius rivals. Posaren ganes i entusiame els
artanencs, però no va ser suficient, repetesc, per
treure cap punt.

Benjamins F-7
Cardassar 0 – Artà 4
Gols: Oca, Edgar, X. Darder, Adrian
A: Sevillano, Oca, Llull, Garau, Edgar, X. Darder,
Adrian. Sem, Arto, Fiol, Bonnin, Massanet
Què dir d’aquest equip que no s’hagi dit al llarg
de la temporada? Jornada rera jornada van sumant
victòries, segueixen invictes i sols aguarden el
decissiu partit a Manacor que decidirà el campió
del grup, com ja va succeir la temporada anterior.

Benjamins F-8
Artà 5 – España 4
Gols: Danús (2), Carmona, (2), Alzina
A: Riutort, Artigues, Navarro, Girart, Danús,
Tous, Seguí, Ferragut. Riera, Alzina, Carmona,
Quintanilla
Després de vàries jornades la victòria va tornar a
somriure als més petits del C. E. Artà en un partit
ple d’emoció, amb alternances i molts gols
aconseguits, en la qual cosa no estalviaren esforços
cap dels dos equips en la recerca de la victòria que
finalment va somriure als locals.

Entrada aparcament C/. Tritón

Avinguda Amèrica, 31
Tel. 971 565 836
07590 Cala Rajada

roba infantil - juvenil - premamà

C/ Sta Margalida, 64 Tel. 971 836352 Artà

 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

S’arrenda el Bar-Restaurant
MINI GOLF de Canyamel
per malaltia del propietari.

Informació personal al mateix local.
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Puig Major

Diumenge dia 7
de Març sobre la
una del migdia
desprès de
superar obstacles
de diverses clases,
neu, fred, boira,
calabruix i
rossegueres ben
dificultoses, un
grup de valerosos
excursionistes
a r t a n e n c s
coronaven amb
gran èxit i emoció
el cim més alt de
Mallorca, el Puig
Major (1447m.).
A què queda bé i
que pareix que
estau llegint el
“ N a t i o n a l
Geografic”?...
Ho he volgut fer
un poc literari
però la realitat del
dia va ser que al
baixar de l’autocar, a un lloc determinat de la
carretera que va a Sa Calobra anomenat plataforma
del funicular, perquè es diu que un temps pensaven
de posar-ne un, ja vérem que el Puig Major “duia
capell” i no ens va agradar gaire, però amb
l’esperança de que tal vegada s’aniria aclarint
començàrem a pujar per dins “sa coma fosca”
sense veure el cap de dalt però sense poder-se
equivocar de ruta, per amunt, sempre per amunt.
Al principi comentaris, bromes i rialles però ben
prest només es sentien els alens fondos dels
companys de davant i de darrera, perquè la pujada
era molt costosa i en alguns moments es
necessitaven de mans i peus per poder pujar. El
que si era esplèndida era la vista que anàvem
deixant a darrera i que cada cop que ens giràvem
veiem més avall i les altres muntanyes que tornaven
petites.
Devers la meitat anàrem entrant dins la boira que
només no se’n va anar si no que endemés va
empitjorar i es va anar posant lleig i enfosquint i
fins i tot va fer una estona de calabruix!
A poc a poc començàrem a trobar clapes de neu,
la costa es va fer més i més dreta, el terreny es va
convertir en una rosseguera que donaves una
passa i en reculaves dues i la boira es va anar
cloent fins al punt d’haver de cridar per saber per
on anar...Eren els darrers moments abans d’arribar
al cim, però realment varen ser molt dificultosos.
Al arribar a dalt una satisfacció immensa per

haver-ho aconseguit i també una decepció
immensa per no veure res, ni paisatges, ni si hi ha
boles ni si no n’hi ha... res, però res de res. Just,
just, els companys que ja eren a dalt i que
recobraven l’alè asseguts dins la boira intentant
destriar els que anaven arribant amb por de deixar-
ne algun.
La temperatura era baixísima i com que una
vegada haver dessuat començàrem a tenir molt de
fred decidirem iniciar la baixada per la carretera
per sortir de dins la boira. Dinàrem en un tres i no
res degut a la fretada i sortirem de la carretera per
agafar un vell caminet pel que davallàrem per “sa
coma de n’Arbona” i a on trobàrem, per goig dels
qui no n’havien vist mai, dues cases de neu que ja
no es troben en molt bon estat i davallant pel camí
que els nevaters traginaven la gel la vista era
magnífica, i com per davallar tots els Sants ajuden,
gaudirem de la vista, de les cases de neu, d’una
fonteta encantadora que trobàrem, dita “sa font
des ribell” i d’un alzinar espès que travessarem
abans d’arribar a la carretera on ens esperava el
bus, just a la sortida del túnel que davalla cap a
Sóller.
Bé està el que bé acaba i tothom ben content per
haver pujat al Puig Major, però la pujada ... quin
berenaaar... berenar i mig!

F.G.
Pròxima sortida: Es pas de s’heura

esports
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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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4            

5           

6           

7           

8           

9           

10           

HORITZONTALS:  1. Podem fer conill amb això
i ja veuràs si dinarem bé (pl). Dobler. 2. Reunissis.
3. A Artà les veurem el Dijous Llarder i el Dimarts
de Carnaval. Entrades en una enumeració o llista.
4. Les faig quan pas de segona a tercera i sense
pitjar bé l’embragament. Vocal. 5. Vocal. Has de
passar la cama per aquí per posar-te els calçons.
Nota musical. 6. Un dels capells del Papa. Pedres
on es fan els sacrificis. 7. La seva dona va ser na
Farah Diba. Quants d’ous du aquesta coca? A mi.
8. Dóna això com a símbol d’amistat. Aquestes es
casen avui. 9. Faré obstable. Davant el nom d’una
dona. 10. Que canvia d’aspecte o forma.
VERTICALS: 1. Les nostres muntanyes en són
plenes. Aquest arbre el trobarem a la carretera que
passa per dins Manacor. 2. L’enganxaré per anar
a la Cavalcada. Peu de poesia. 3. Magatzem de
mel de les abelles. Rostirem el pollastre amb això.
4. Bascs. Teva. 5. Els taxis duen aquesta placa.
Mimvam el vent. 6. Ajudà. Si ets un cap d’això ets
un beneit. 7. Làpida amb inscripció. Pi que fa
pinyons. 8. Fas servir. La dotzena carta. Consonant.
9. Faig versos. Agiti, mogui. 10. Aquestes són
d’os. Si anam d’acampada ens n’hem de dur un
per dormir.

Va fer tal empestissada
Que per tot en va posar
Si sembla que és ben pesada
Com potser ella volar.

Feia temps no havia entrada
I es podia bé excusar
Molta feina ha donada
n’hi hagué per tot Artà.

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

Cercau el nom de 10 de les antigues monedes europees: Peseta,
Franc, Marc, Lira, Florí, Corona, Lliura, Dracma, Xiling, Escut



44
BELLPUIG

    12 març 2004 240

col·laboració

Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Autonumèric

Fa 40 anys
Març del 64

[...] Incluso Radio Nacional
mencionó el nombre de Artà
mezclado con la nota pintoresca
de una monumental calabacera
que ha proporcionado 800 kgs
de cucurbitáceas. Había fruta
para abstecer una Universidad.
[...] Y cerramos nuestra silueta,
con la incógnita, muchos meses
ha en “suspense”, de si serà el
mes próximo cuando llegue a
verse la Televisión en Artà.

Guillemots

Publicava el

+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

Magatzem Can Mateu
Tenda hípica

Distribuïdor “Piensos” Sant Salvador

Menjars (piensos) i accessoris per animals de companyia
Menjars, vitamines, gàbies, peixeres i accessoris
Ferreteria i jardineria (eines, abonos...)
Pastors elèctrics, accessoris i muntatge
Pienso per cans: a partir de 14 euros, 20 kilos.
Mescles per coloms, perdius, gallines, etc.

Costa i Llobera, 34-A –
Tel i Fax: 971 83 63 60 – Artà

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

7 X A  S I S  E M  
8 M A N U V I E S 
9 O B S T A R E  N A 
10 M E T A M O R F I C 

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

Solució a l'endevineta publicada: Pluja roja

Fa 25 anys
Març del 79

Desde 1931 no se habían
celebrado en España elecciones
municipales. Desde entonces se
nos habían impuesto unos
ayuntamientos que nada tenían
de representativos de la
comunidad a la que teóricamente
se debían. Hoy tenemos la
posibilidad (y la gran
responsabilidad que ello
comporta) de ser nosotros
quienes elijamos a las personas
que durante cuatro años regirán
la administración de Artà.

Fa 10 anys
Març del 94

Hi ha en marxa dues obres del
Pla Hidrològic que la conselleria
d’Agricultura du a terme a la
zona muntanyosa d’Artà. Per
una part es tracta d’una presa de
capçalera al principi de la conca
del torrent de sa Palmera, [...].
L’altra obra és també una presa
[...]. Les obres de la presa
esmentada en primer lloc
començaren abans de tenir la
llicència municipal i, a més,
sense notificar-ho al propitari.

C/ D'Antoni Blanes
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De viatge per la xarxa

Sucre per xerrar mallorquí

AMPOSTA RÀDIO 87.8 FM.
http://www.fut.es/~jff/amposta/radio/
Emissora municipal d´Amposta, de linea musical
que forma part de la cadena EMUTE. Abans
estava a l´Ajuntament (R. Amposta Antena
Montsià). Ara és al local de televisió d´Amposta
des de 1994.

ASSOCIACIÓ DE TELECOS PER LA RÀDIO.
http://casal.upc.es/~radio/frames.htm
És la ràdio dels universitaris/es que emet per
Internet. Volem promoure un nou mitjà de
comunicació entre tots els que estem en la
comunitat universitària: estudiants, associacions,
professors ...

COM RÀDIO.
www.com-radio.com
Ofereix un servei per saber quin programa estan
emetent. Consulta de la programació i escoltar
COM Ràdio amb Real Audio. Directe, a la Carta,
els programes, comunicats, publicitat i Catalunya
web a web.

FLAIX FM 101.7 CATALUNYA CENTRAL.
http://www.laradio.net/
Pàgina web de Flaix FM 101.7 Catalunya Central.
Programació, cobertura, informatius, Flaix. Club,
departament comercial, propostes i
recomanacions.

MATADEPERA RÀDIO.
http://www.matadeperaradio.com/
Emissora vallesana que emet al dial del 107.1 de
la FM. Informació, notícies, programació,
peticions, concursos, xat, fòrums i links.

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

Ressenya històrica

1 de febrer de 1326: L’infant Felip de Mallorca,
regent del regne, crea el Consolat de Mar de
Mallorca.
2 de febrer de 1967: Llei d’ensenyament primari
que no avança gens pel que fa al català.
3 de febrer de 1881: Es dicta la Llei
d’enjudiciament civil, que priva l’ús del català en
els jutjats.
4 de febrer de 1913: L’Institut d’Estudis Catalans
fixa les normes ortogràfiques que regeixen la
llengua catalana.
7 de febrer de 1521: Comença la revolta dels
agermanats a la Ciutat de Mallorca.
9 de febrer de 1924: Reial decret que obliga a
redactar els prospectes de la farmàcia en castellà.
10 de febrer de 1257: Es confirma a Alcanyís la
Carta de Franquesa per la qual s’imposen les
bases de la nova planta del govern de Mallorca.
12 de febrer de 1924: Reial ordre que sanciona el
professorat que ensenyi en català.
14 de febrer de 1231: És derrotada a Mallorca
una revolta musulmana.
15 de febrer de 1903: Joan Alcover llegeix per
primera vegada «La Balenguera» en un dinar al
Gran Hotel en honor de Miquel Costa i Llobera.

16 de febrer de 1825: El Plan del Reglamento de
Escuelas de Primeras Letras fa obligatori
l’ensenyament en castellà.
17 de febrer de 1230: Comença el repartiment de
Mallorca.
20 de febrer de 1860: Neix a Gràcia el filòleg
Pompeu Fabra.
21 de febrer de 1961: Es Modifica el reglament
de Telègrafs i, si la llengua usada no és el castellà,
s’ha de concretar quina llengua és i la traducció
íntegra del text.
22 de febrer de 1837: Instrucció del Gobierno
Superior Político de Baleares que castiga els
escolars que parlin català, mitjançant la delació
d’alumnes.
23 de febrer de 1959: Es reuneix per primera
vegada el Tribunal Europeu de Drets Humans.
25 de febrer de 1983: S’aprova l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears.
26 de febrer de 1926: Mor el poeta Joan Alcover.
27 de febrer de 1991: S’aprova la Llei de
mancomunitats de municipis.
28 de febrer de 1930: Canonització de la Beata
Catalina Tomàs.

col·laboració

Racó del Poeta

VENT DE NORD

El nord que avui bufa tot fet una fera
arrabassa borles a l’oneig del mar,
ben foll es rebolca sobre el codolar
i tresca els carrers amb ferma quimera,
i truca a les portes, i llavors no espera
i xiula i rastreja, arreu, pel vinyar.
Després, fuig de grapes de cap al pinar
tot palpant les cuixes a la torrentera.

DE LA TERRA QUE SOM

L’ermàs alça clapers pregant solcs i llobades,
mentre patesc l’avés i el pas d’aquest desembre
que deixa plens d’inflors els dits dels ametlers.

Ran d’un fasser alat que no pretén volada
he vist ploure a la mar distàncies i pastures
enllà d’uns fumerals que alenen baf de llenya.
Just quan la nit enfila vidalbes de foscor
per rere el jardí passa algú que també fuig...
Pel migjorn, a les sordes, tastant el sòl illenc,
ha d’arribar el bon temps, un poc tímid, esplèndid,
fent-nos dringar els sentits amb jocs de primavera;
i encara em plaurà el frec dels àngels de l’aurora
si baixen orsant l’aura dels llavis que he besat.

La llum de les gavines em treu colors d’enveja
quan els confins m’embromen plaers que no viuré.

Joan Mesquida Muntaner (Recopilació del seu llibre “Atzabó)
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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

CINEMA CLUB:

Dijous, 11 de març a les 21 h.
Cinema club: ELEPHANT
EUA.2003.Direcció:Gus Vab Sant. Actors:Alex Frost,
Eric Deulen i Carrie Finklea.
La vida transcorre amb normalitat en un institut qualsevol
dels Estats Units. Un alumne prepara un reportatge per a la
classe de fotografia. Un altre es passeja amb la nòvia pels
passadissos del centre. Tres noies esmorzen a la cafeteria
del centre mentre xafardegen i planegen anar de compres.
Tot sembla normal, però el cap de dos al·lots de l’institut
està tramant una cosa terrible. Drama. 81 min.

Dijous, 25 de març a les 21 h.
Cinema club: LA HIJA DEL CANÍBAL
Espanya-Mèxic.2002. Direcció:Antonio Serrano.Actors:
Cecilia Roth, Kuno Bécker i Carlos Álvarez-Novoa.
Una dona de mitjana edat,emprèn, amb l’ajuda d’un vell
anarquista i d’un noi, la recerca del seu marit misteriosament
desaparegut. Durant la investigació, descobrirà coses de si
mateixa i del seu matrimoni que ignorava. Drama. 110 min.

DANSA CONTEMPORÀNIA:

Divendres 12 de març. A les 21h.
Cicle de Dansa Contemporània.
Dues companyies reunides en una sola vetlada:
D-Dansa presenta: 4 Dones, un espectacle ple de sensibilitat
i harmonia.
Zsüzsa Dansa presenta: Terra Roja, un potent espectacle
de creació.
Es faran els dos espectacles, amb un descans de 10 min.
Entre un i altre.
Entrades a la venda a partir de dimecres 3 de març de 19 a
21 h.

Dissabte, 20 de març a les 21.30 h.
MES DEL TREN.
Concert pel tren. AQUATREVEUS. Concert a benefici de
la Plataforma pel Tren de Llevant TREN SÍ.

SERVEI gratuït DE GUARDERIA per 4 Dones-Terra
Roja i Concert pel tren d’Aquatreveus.

CINEMA:

Diumenge 14 el Teatre està destinat com a espai electoral
i no hi haurà cinema. Disculpau les molèsties.

Diumenge, 21 de març a les 18 i a les 20 h.
Cinema: GOOD BYE, LENIN
Alemanya.2003. Direcció: Wolfgang Becker
Actors:Daniel Brühl i Florian Lukas.
Poc abans de la caiguda del mur de Berlín, una dona amb
fortes conviccions socialistes entra en coma. Quan es
desperta, el seu fill i els veïns l’enganyaran perquè es pensi
que tot segueix igual. Comèdia dramàtica. 118 min.

TEATRE INFANTIL:

Diumenge, 28 de març a les 12 h.
Teatre infantil: EL RATOLÍ VIATGER
Una vegada hi havia un ratolí que vivia a les clavegueres,
però ell no era com els altres: li agradava tot ben net i
endreçat. Així que, cansat de la brutícia, va decidir sortir
per descobrir el que hi havia fora del seu cau.
Entrada: 5 euros
Grup (4 persones): 12 euros
Club canya fel.la: 2 punts
Entrades a la venda a partir de dimecres 24 de març.

MES DEL TREN
CICLE DE PROJECCIONS: FLIMS DE TREN Sala
d’actes, entrada lliure.
13 de març. 20 h: EL ÚLTIMO TREN. Hispano-
Uruguaya  (2002).  Història d’uns amics que segresten una
locomotora a Uruguay i es posen a donar voltes pel país
boicotejant el transllat de la locomotora a Estats Units.

19 de març. 21 h: EL HOMBRE DEL TREN. Patrice
Leconte, 2004.  Has somiat alguna vegada que eres una
altre persona?
26 de març. 21 h: LA CUADRILLA. Ken Loach, 2001.
Narra la situació del ferrocarril anglès després de les
privatitzacions dels ferrocarrils britànics.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES: Del 13 al 19 de març.
Inauguració dissabte 13 a les 19.30h.
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TORNAREM EL DIA 2/IV

cloenda

Ara que estam de ple en eleccions polítiques
potser sigui oportú publicar la present fotografia
que data dels anys de “sa fam”, o sia, acabada la
guerra civil i potser en plena segona mundial,
temps en què tothom recordarà que havíem d’anar
de captiris per poder sobreviure i només menjaven
bé els que tenien bo amb els qui tenien més diners
o queviures. Els de més edat tendran ben en
compte les cartilles de racionament, amb les quals
i cada cert temps podíem anar a cercar sucre roig,
farina i altres aliments molt necessaris. No és que
volguéssim ni molt manco tornar per res del món
al temps en què patiren les persones que tenen
edat i poden recordar fàcilment i sense gens de
nostàlgia aquells llargs anys de misèria, fam,
desunions familiars, un govern dictatorial, etc.
Déu ens guardi de tornar viure una època com
aquella.
Així que la foto que avui presentam és una prova
certa del que dèiem abans. La Falange donava
menjar sobretot als infants de les escoles que eren
els que més ho necessitaven, i els afiliats a aquesta
associació periòdicament preparaven taules plenes

    Racó

de “bocadillos” i fruita com es pot apreciar a la
fotografia, que com també podeu comprovar era
a l’entrada de la Sala poc temps després de la seva
inauguració.
Hi trobam les afiliades a la Falange, les quals eren
les encarregades de repartir les viandes.
Les anomenam d’esquerra a dreta.
Na Maria Campins, esposa d’en Pere Papa, na Bel
Vicens, esposa d’en Joan Moyà, na Margalida de
sa Canova, esposa d’en Tià Tianova, na Maria de
sa Badeia, esposa d’en Toni de sa Central, na
Catalina Punyala, esposa d’en Joan de sa Canova,
i n’Aina Butla del carrer d’Antoni Blanes.
Després de la bandera s’hi trobaven els nins
Miquel Beca i Biel Ciutadà, i guaitava un caparrí
que no hem conegut. Després hi trobam na
Bernardina Caneta, na Maria Tita, filla d’en Toni
Tit i de na Catalina Comuna. La darrera que
coneixem és na Margalida Bisbal, esposa del
cèlebre Salvador Marín i tia de na Catalina
Jaumina, esposa aquesta d’en Biel Ciutadà, la
qual ens ha cedit la fotografia.


