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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 20,30 h. de dl a
dj, els divendres a la Residència i
Convent 20,00 h.
-Dissabtes:: Esglesieta 18,30 h,
Convent 20,00 h. i Parròquia 20’30 h.
-Diumenges i festius: Convent  11 i
20,00 h, Parròquia 12 h. i  20,30 h, Sant

Salvador 18 h.
Funerals: a les 20,30 h.
Despatx parroquial: Al Centre
Social: dill. i dim. de 19,00 a 20,00 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:
Feiners: dimarts i dijous a les 18.30 h
Dissabtes i diumenges: a les 19.30 h
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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

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

De les 17 a 22 hores
Diumenges tancat

FESTES DE SANT ANTONI DE PÀDUA
ARTÀ, 4 – 13 de JUNY de 2004.

PROGRAMA I CONVIDADA

Dia 11 (divendres)
18 - 21:30 Tómbola
19:30 h Rosari, Novena a Sant

Antoni de Pàdua i
Eucaristia.

21:30 h. FESTIVAL GIMNÀSTIC
DELS NINS DEL NOSTRE
COL⋅LEGI SANT
BONAVENTURA.

Dia 12 (dissabte)
18:00 h. Tómbola
19:30 h. Rosari, novena a Sant

Antoni de Pàdua i
Eucaristia.

20:30 h. Abans de les carrosses la
Banda de música recollirà
als seus domicilis els
següents nous membres:
Tomeu Caldentey Vives,
Pau Ginard Fuster, Jordi
Cabrer Adrover, Jaume
Bover Servera i Juan Lluis
Caballero Díez.

21:00 h. Passeig de les
CARROSSES I ELS
C A V A L L E T S ,
acompanyats per la Banda
Municipal.
Seguirà el següent itinerari:
Sant Antoni, Sant Francesc,
Pontarró, Creu, Calvari,
Convent, Major, Josep
Melià, Ciutat, Antoni
Blanes, Rafel Blanes, Pou
Nou, Sanxo de la Jordana,
Pl. de S’Aigo, Fondo, Pl. P.
Llinàs, Puresa, Major,
Donya Petra, Pl. P. Rafel
Ginard, i Sant Antoni.

A SANT ANTONI DE PÀDUA  -  CANÇÓ
DELS ARTANENCS

1.- Bons Artanencs, ¡alegres!/Veniu tots, vells i
joves, / a fer l’acompanyada / del Sant més
benvolgut./
Veniu a dar els molts anys a Sant Antoni /
que n’és l’amic coral del bon Jesús.

2.- És el fraret de Pádua / senzill com  la innocència;/
Veniu contents i alegres / que en la carrossa
el duim.
Veniu a cantar ¡visca  Sant Antoni! / i així

farem content al bon Jesús.

3.-Té el do de fer miracles, / Té un cor amorosíssim,
/ Ell n’és un pou de ciència, / Mirall de les
virtuts.
Germans! Feis-vos amics de Sant Antoni,
/ que ell guarda els tresors del bon Jesús.
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col·laboració
Els cavallets en la festa de Sant Antoni de Pàdua

Les festes són el contrapunt
obligat de la rutina diària. I el
ball un dels actes festius per
excel·lència. Carrers
engalanats, música i bullici
solen ser elements bàsics de
qualsevol festa, juntament
amb cercaviles de capgrossos
i gegants, corregudes dels
més menuts, i la música
intensa i senzilla de les
xeremies.
També són moltes les festes
on no hi poden faltar les
danses, que vesteixen de
colors lluminosos les diades
d’alguns pobles de Mallorca.
Les danses apareixen amb
les formes més remotes com
a element fonamental de
rituals màgics i sagrats. Les
primeres notícies de danses rituals a Mallorca són
del segle XIV, segons explica Josep Rullan a la
seva Història de Sóller.
Les danses tenen una significació completament
als balls. Copeos i mateixes, boleros i jotes formen
el grup del ball, mentre que els cavallets, els
cossiers, les àligues, els moratons o els indis són
algunes de les antigues danses rituals. Els balls
amb figures i les danses pareixen estar lligades a
la cultura gòtica. Efectivament, amb la conquesta
catalana del segle XIII penetren a Mallorca les
formes teatrals de l’Europa gòtica, basades en la
representació de l’Antic i del Nou Testament, tot
marcant una profunda dualitat entre el bé i el mal.
L’any 1264 fou l’inici de la solemne festivitat del
Corpus i en la processó eucarística pels nuclis
urbans, no disposant de patrons religiosos, es
presentaven figures simbòliques, entre elles
algunes de les abans esmentades.
Pel que fa als cavallets, antigament eren coneguts
com a “cavalls cotoners”. Es tracta d’al·lotets que
duen passada pel cos una figura de cavall de cartó,
de manera que simulen cavalcadors. Van vestits
a l’ample amb una indumentària de colors molt
vius. Fins fa poc només hi havia tres viles que
conservaven la joia folklòrica dels cavallets:
Pollença, Felanitx i Artà. A la vila de l’extrem
nord de Mallorca, els cavallets surten per la festa
de Sant Sebastià i només en són dos, un vestit de
negre i l’altre vestit de color vermellós. Els
cavallets de Felanitx, que són sis més la dama,
ballen amb els sons del tamborí i el flabiol dels
xeremiers, dirigits pels frares agostins, i surten
per la festa del Sant Bisbe africà, patró dels
felanitxers.
Els cavallets d’Artà són dels religiosos franciscans
i surten el dissabte de la festa patronal del Convent.

Trescant els principals carrers de la vila executen
una coreografia basada en diferents moviments
coordinats de formes circulars. Els nins cavallets
són quatre, presidits de la Dama, i els cinc no es
cansen de dansar fent el molinet, capades i
reverències amb aquella melodia tan peculiar.
Van vestits amb calçons curts bastant amples,
amb cintes de colors, gorra adornada també amb
cintes, mentre que el coll és blanc així com les
calces i les espardenyes. Segons el folklorista
pare Ginard Bauçà, “amb el bellugueig de les
robes i cintes llampants (...) i amb la musiqueta de
les danses i dels cascavells, eren una llepolia per
als ulls i per a les orelles”.
Els cavallets de Mallorca s’han mantingut a
l’ombra de distints ordes religiosos. Antigament,
hi havia més pobles que també tenien els seus
cavallets, com és el cas de Sóller, Manacor,
Llucmajor... Ara sembla que alguns pobles els
comencen a recuperar. Aquest és el cas de
Llucmajor, que per la festa de Santa Càndida, el
segon diumenge del mes d’agost de l’any 2000,
després de seixanta anys d’absència, va veure
com tornaren els cavallets tornaren a dançar.
També a Palma fa uns anys que els cavallets han
estat reinstituïts i participen a les matines de
l’església de Sant Francesc i a la festa de
l’Estendard, el 31 de desembre.
Les generacions són com torres humanes, que
s’alcen una damunt l’altra aprofitant els progressos
dels avantpassats. Per això, val la pena conservar
o procedir a la restauració de les ancestrals i
nostrades tradicions, que amb satisfacció podem
dir que de cada vegada són més estimades.

Cristòfol Carrió i Sanxo.
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La nova tenda de
moda femenina

C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

Nova campanya d’excavacions a
Ses Païsses
Javier Aramburu dirigirà un equip de 20
persones

Durant la segona quinzena del mes de juliol està
previst que es reprenguin les activitats d’excavació
arqueològica al poblat talaiòtic de Ses Païsses.
L’encarregat dels treballs serà novament Javier
Aramburu, que ja es va encarregar de dirigir dues
campnyes anteriors. L’objectiu de la campanya
d’enguany és continuar investigant la vida dels
pobladors del jaciment talaiòtic. En total
participaran un total de 20 persones.

noticiari

Els Quaranta Llamps actuen com a teloners de David Civera
El grup d’Artà va actuar a les festes patronals de Santanyi

El passat mes de maig, a les festes patronals de
Santanyi, el grup de joves d’Artà Quaranta Llamps
va tenir l’oportunitat de pujar dalt de l’escenari i
demostrar la seva vàlua. Els components del grup
ens han comentat que quedaren encantats amb
l’actuació ja que el públic els va donar una
acollida molt bona i, a més, tengueren l’oportunitat
de parlar i conèixer l’artista que havia d’actuar
després d’ells: David Civera. Segons han destacat

els Quaranta Llamps, David Civera, a més de ser un
gran professional, fou molt simpàtic i es mostrar
molt obert i alegre.
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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

Festa aniversari

El club de la Tercera Edat anuncia que el pròxim
diumenge dia 27 de juny tendrà lloc al local social
la festa d’aniversari de la seva fundació.
Els actes prevists seran els següents:
A les 12 missa a la Parròquia en sufragi dels socis
i socies difunts durant l’any 2003.
A l’horabaixa hi haurà un bon refresc per a tots
els associats i associades al mateix local del Club.
Després tendrà lloc un animat ball de saló
amenitzat per una orquestra en viu.

noticiari

Altres activitats

* El passat dia 9 de maig es va fer una excursió de
tres dies a València en vaixell el qual motiu
principal era visitar les noves instal·lacions del
museu de ciències recentment estrenat. També
aprofitaren les demés hores lliures per recorrer
altres coses importants. No cal dir que tots els
presents a l’excursió s’ho passaren molt bé
maldement a la tornada el vaixell es va moure
molt fent que alguns dels passatgers quedassin
ben marejats. Foren 38 els artanencs que es
desplaçaren a la capital levantina.

* Durant les darreres setmanes hi ha hagut festes
de final de curs de les diferents activitats que

s’han fet al Club durant el curs 2003-2004. Així
tenim que els participants a la dansa varen fer un
berenar de despedida al qual no hi va faltar
l’harmonia i el bon humor.
Després va tocar el torn als participants de ball de
saló, punt mallorquí i calats, els quals s’uniren per
fer un grup més nombrós i també ho celebraren
amb un saborós berenar.
Finalment un gran berenar dels components de la
gimnàsia va tancar els torns de despedides de curs
al local del club.
Per a molts d’anys.

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)
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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

Av. Elionor Servera, 72 – Tel. 971 819 153
Cala Rajada

 (davant l’oficina de Sa Nostra)

Els dimarts restarà tancat tot el dia.

c/ Rafel Blanes, 13 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 82 96 78

Artà a 5 de juny de 2004

Diu: “Eugeni d’Ors” en el seu llibre: “GUALBA, la de mil veus”.

II. MIL I UNA VEUS

... Eren mil veus. Era un himne generós d’orgue magnífic.
Les aigües del Montseny prenen en descendint els camins més
sobtats. Clars camins entre les pedres nues, o celats entre les tofes
de les arbrades; camins de torrent, camins de xaragall, camins de
gorja i de cascada. Les venes es destrien, serpegen, es separen,
tornen a ajuntar-se, rompen o s’esmunyen, s’adormen o bullen i es
precipiten furients. Les més variades caixes i conques fan a aquestes
líquides cordes de ressonador o recullen el buf d’aquesta aspiració
en tubs de planyívola o serena música, o triomfal. Ara llencen un
mugit formidable, ara canten, ara parlen, ara parlotegen, ara ploren
en lent degotall, ara, ascondides, eleven un tenuíssim sospir. Mil
veus, mil veus i una sola veu. L’orgue canta ensems amb totes ses
flautes, amb tots els xiulets, amb tots els seus registres, en acordada
multitud. És veu de violí i veu de viola. És veu de fagot i de
XIRIMIA. És veu de trèmolo fort, trèmolo suau, de quinzena,
d’octava tapada, de violí de tretze, dels vells i les velles, d’oboè, de
clarí, de baixoncel. És veu de bombarda, de cimbel, de cimbel baix.
És veu de nasard i de trompeta bastarda i trompeta. És veu de tro i
veu de salm. És veu que s’anomena vox coelorum i la veu que
s’anomena unda maris.

Ella i ell escoltaven, junts en l’estretor de la finestra. La
testa d’ell, rendida de beatitud, a altura de gorja d’ella.
Llavors ell, sense voler va escoltar una veu encara; i aquest escolt
li punyia d’una dolor vaga la beatitud del moment. Escoltava en el
pit de la noia, son respir.

La música és vida, per damunt aquests sons harmònics hi ha el batec
del cor de cada un de nosaltres que, amb silenci, fa possible un nou

miracle d’amor.

Escoltau aquest concert i tots els concerts, amb la convicció que es
produirà un nou descobriment d’afecte. Com si cada dia fos un dia
de xirimies, un dia de festa. Fem el propòsit, a n’aquest marc tan
estimat i dins aquestes festes de Sant Antoni de Pàdua, d’escoltar
aquest cor que batega dins cada un de nosaltres amb la clara intenció
de sentir el que bombeja al nostra costat.

REPERTORI DEL CONCERT DEL DIA 5 DE JUNY DE
2004. AL CONVENT DELS PARES FRANCISCANS

1.- BALL DES CÒSSIL......................(Tradicional de Menorca)
2.- GRÂNDOLA VILA MORENA.......... ( Xosé Alfonso). Melodia
emblemàtica de la “revolució dels clavells” a  Portugal.
3.- BOLERO DE SANTA MARIA......... (Tradicional Mallorquina)
4.- CANTIGA DE SANTA MARIA........( Cantiga número 100
d’alfons X el Savi. 1230-1234).
5.- ELS FUNERALS DELS PORCS. CLUMSY LOVER....(
Tradicional)
6.- LONG JOURNEY HOME...........................................( Elvis
Costello- Poddy Malorey)
7.- ESTELLA SPLENDENS...............................................(Llibre
Vermell de Montserrat. Segle XIV)
8.- CANÇÓ DE BEURE..........................................
9.- DHARMA I I II ................................................(Elèctrica
Dharma)
10.- BALL DEL NANS...........................................( Ball dels
cavallets d’Artà).

BIS. ESCOLTA- HO EL VENT.............................( Bob Dylan).

Jaume Cabrer i Fito
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Laura Rosselló aconsegueix la medalla de plata en el Campionat d’Espanya de
judo, categoria infantil femení de més de 63 kg
Per poder accedir al Campionat d’Espanya primer va haver de guanyar els campionats de
Mallorca i de Balears respectivament

L’artanenca Laura Rosselló acaba d’aconseguir
una més que meritòria segona posició en el
Campionat d’Espanya de judo celebrat a
Valladolid. Per poder accedir a aquest campionat,
Laura primer va haver de demostrar la seva vàlua
als campionats de Mallorca i de Balears on va
aconseguir quedar en primer lloc tant en l’un com
en l’altre. Na Laura Rosselló és una jove d’Artà
que ben prest farà els 14 anys i que des de fa cinc
anys es dedica a practicar l’esport del judo. Tot i
la seva curta edat, aquesta no ha estat la primera
vegada que na Laura participava a una competició,
però sí que ha estat la vegada que
ha aconseguit quedar en millor
lloc. De fet, només la representant
de Galícia va ser capàs de derrotar
a la representant artanenca en una
disputadíssima final. La revista
Bellpuig ha volgut parlar amb
aquesta jove atleta d’Artà per
conèixer-la un mica millor.

Pregunta.- Quants d’anys fa que
practiques l’esport del judo?
Reposta.- Vaig començar ara fa
cinc anys.
P.- Qui és el teu entrenador?
R.- Des de l’inici el meu
entrenador ha estat en Pep Mascaró del club
Renshinkan.
P.- Tot i la teva edat ja has aconseguit coses
importants, un esport com el judo deu demanar
molts de sacrificis.
R.- Pens que qualsevol esport, si es vol practicar
d’una forma seriosa, demana sacrificis. El judo
en concret demana moltes hores de dedicació i
d’entrenament. És un esport cansat amb el qual et

pots fer mal. De tota manera crec que val la pena.
P.- Ens has parlat de moltes hores de dedicació.
Quantes hores entrenes setmanalment?
R.- Les hores varien segons les setmanes. La
intensitat no és la mateixa quan entrenam de
forma ordinària que quan ens preparam per
participar en una competició. De tota manera jo hi
dedic una hora i mitja o dues hores, tres o quatre
vegades a la setmana.
P.- Sabem que el nivell de coneixements del judo
es demostra pel color del cinturó que duen els
atletes. Quin és el teu color?

R.- En aquests moments duc el
cinturó blau.
P.- Parla’ns un poc de
l’experiència del Campionat
d’Espanya. Com ha anat? Què
has sentit?
R.- L’experiència ha estat molt
positiva i enriquidora. M’ha
agradat molt participar en una
competició d’aquesta
envergadura. El  nivell dels
participants era molt bo.
P.- I tot i el gran nivell exhibit
per les teves contrincants vares
aconseguir quedar en segona
posició. No deu ser gens fàcil

disputar una final d’un campionat d’Espanya.
Suposam que els nervis et devien rovegar?
R.- Així és. Aquells varen ser uns moments de
molts de nervis. Massa i tot. De fet crec que em
vaig posar tan nerviosa que el meu rendiment va
baixar una mica.
P.- Aconseguir una medalla de plata al
Campionat d’Espanya t’ha d’obrir algunes
portes, no és així?

entrevista
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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.

R.- No sé quin serà el meu futur en aquest esport.
De moment, gràcies al resultat aconseguit al
Campionat d’Espanya, tendré l’oportunitat de
participar en una concentració a Andorra amb la
selecció espanyola de judo. Això em permetrà
entrenar i anar agafant nivell.
P.- Quines expectatives de futur tens ara:
Campionat d’Europa, olimpíades,....?
R.- Encara som massa jove per participar al
Campionat d’Europa ja que les categories que hi

poden competir són superiors a la meva. Aquest
no és un esport fàcil i per això veig molt enfora la
possibilitat de participar en unes olimpíades.
P.- Ja ens agradaria que fos així per això des
d’aquestes planes et volem donar l’enhorabona
i encoratjar-te per continuar amb forces, ganes
i il·lusió.
R.- Moltes gràcies.

Laura Rosselló, sotscampiona d’Espanya de judo

Laura Rosselló va iniciar la preparació d’aquesta
temporada amb un clar objectiu: aconseguir
medalla a la fase final del campionat d’Espanya
infantil. Totes les seves confrontacions a nivell
balear varen servir de prova test i en totes elles es
va alçar amb el primer lloc, però una final nacional
és una altra cosa. Vèncer a les campiones de totes
les autonomies no és feina fàcil. Segons el seu
professor Pep Mascaró, Laura posseeix una
qualitat tècnica tan depurada que fa que les seves
rivals quasi no s’adonin de quines són les seves
intencions i així ho va demostrar aquests dies
passats a Valladolid, seu dels Campionats
Escolars. Va guanyar la primera ronda per “ippon”
al País Basc, la segona contra Catalunya, la
tercere contra Cantàbria, ambdues també per
“ippon” (màxima puntuació). A la quarta ronda,
que fou la semifinal i la de major responsabilitat
ja que suposava l’entrada a la final es va trobar
amb Andalucia i va guanyar per “wazaari” en un
combat d’imfart. La final la va disputar contra
Galícia. L’emfrontament fou molt renyit i durant
alguns moments na Laura va cobrar avantatge en
el marcador. La mala sort va voler que en un
descuit en la seva agafada l’esportista gallega li
va fer una immobilització. Amb aquesta medalla
de plata, Laura entra en l’equip nacional infantil.
De fet ha estat convocada amb la selecció
espanyola i, ben prest, es desplaçarà fins a Andorra
en la primera concentració d’aquesta temporada.

entrevista
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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

Mateo Vallescar exposa a la tenda Figueral
“Deserts” és el nom de l’exposició que es podrà visitar fins el proper dia 4 de juliol

A partir del 4 de juny i fins el 4 de juliol es podrà
visitar a la tenda Es Figueral l’exposició Deserts
de Mateo Vallescar. Aquest artista va néixer a
Barcelona l’any 1961 i és llicenciat en arquitectura
per la Universitat Autònoma de Mèxic. Treballà
uns anys com a dibuixant, arquitecte i grafista.
Des de 1988 es dedica a la pintura. Començà a

exposar a Mèxic, després a Barcelona i l’any
1994 es va instal·lar a Suïssa. Actualemnt viu i
treballa a Mallorca. L’horari de visita de
l’exposició ñes de dilluns a divendres de les 9 a
les 13 hores i de les 16 a les 20 hores. Els dissabtes
també es pot visitar de les 10 a les 13 h.

De què parlaven?

Això és el que molta de gent es deu demanar en haver vist aquesta
imatge, la qual correspon a la inauguració de la sucursal de la
CAM a Artà el passat dijous 3 de juny. Tal vegada pensaven com
podien arreglar les coses al poble, com es podien posar d’acord
per als pròxims plenaris, o tal vegada pensaven demanar un
préstec al banc per poder arreglar els carrers més afectats.
Sincerament no tenim ni idea de què parlaven perquè nosaltres no
hi érem, el que volem pensar és que discutien per poder aconseguir
un bé per al poble.

Venta de pisos de 2 y 3 dormitorios
en la calle de Na Coixa, s/n. Artà

C/. Barón Sta. Maria del Sepulcro, 7, Entlo. B.
07012- Palma
Tels. 971 722 493// 630 138 563
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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

Maria Genovart-Miquel Mestre exposen a Petra amb “Ferros i
Mots”

La regent i propietària de la Boutique Vora Vora, Maria
Genovart, ens sorprèn gratament amb una exposició de Ferros
que ella mateixa ha dissenyat en les seves hores lliures al seu
taller de Son Catiu.
Aquesta exposició la inaugura a Petra, conjuntament amb el
poeta Miquel Mestre, ja que ambdós han editat un llibre titulat
Ferros i Mots –una edició de molts pocs exemplars, però ben
editats- al qual estan reflexats uns versos poètics de Miquel
Mestre, alternats amb els dibuixos d’algunes de les obres més
representatives de Maria Genovart.
Els artanencs sempre han estat una caixa de sorpreses, però quan
filam prim sempre ens duim alguna sorpresa com la que avui
airejam. Na Maria “Busca” gaudeix d’esser una gran modelista
en novetats exclusives de roba, però mai del món podíem pensar
que tengués la curolla de moldejar el ferro, cosa que sempre
havíem deixat pels homes. Idò sí, ella ens diu que fa uns tres anys
que s’entretén fent obres de ferro i ara ha tengut l’ocasió de
demostrar les seves qualitats i ho fa al Centre Cultural de Ca
N’Oms de Petra, on hi romandran una cinquentena de les seves
millors obres.
D’en Miquel Mestre res ja ens pot sorprendre perquè és ben prou
conegut com escriptor i gran poeta sobretot en tota la geografia
mallorquina i catalana. Així que la seva col·laboració de poemes
al llibre i també a l'exposició, és valuosa ajuda a llançar al món
de l’escultura a la nostra paisana Maria Genovart.
La inauguració serà el pròxim dia 19 de juny a les 21,30 hores,
al qual acte hi participaran la Coral Aquatreveus amb Mª
Francisca Danús al piano, Jaume G. Calpin al teclat,les cantants
Gina Calpin i Marga Jaume, i els guitarristes Jesús Ginard i
Guillem Ferrer. La presentació anirà a càrrec de Jaume Guiscafrè.
Aquesta exposició restarà oberta fins el dia 24 de juliol.
Esperam i és de caixó que l’èxit acompanyi aquesta exposició
i que dins poc temps la puguem veure i admirar a les nostres
galeries d’art locals.
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Visita d’estudis Arió
Un total de 15 representants de diferents països europeus visitaren el CP Na
Caragol per observar com es treballa la llengua anglesa al centre

Entre els dies 24 i 28 de
maig Mallorca va rebre
la visita d’un total de
quinze representants
educatius dels següents
països europeus: Itàlia,
República Txeca,
Suècia, Dinamarca,
Bèlgica, Anglaterra,
Alemanya, Eslovàquia
i Àustria. La visita
d’aquesta comitiva de
persones estava
emmarcada dins el
programa Arió que té
com a finalitat
intercanviar informació
i experiències en
relació a l’ensenyament
i aprenentatge de les
llengües estrangeres en
el context de les
escoles. Entre altres
centres educatius, els
integrants del programa
Arió realitzaren una visita al CP Na Caragol
d’Artà on pogueren observar de primera mà com
es desenvolupen les sessions d’Anglès als diferents
nivells escolars (hem de recordar que el CP Na
Caragol està adscrit al programa British que
contempla l’aprenentatge de la llengua anglesa
amb mestres nadius durant més hores lectives del

que és habitual). Els visitants quedaren encantats
de la visita i expressaren la seva satisfacció per
l’acollida que se’ls va donar. Abans de partir
varen gaudir d’una berenada on pogueren tastar
algunes de les especialitats de la gastronomia
mallorquina.

Es lloga local
De 60 m2.  Apte per despatx o tenda
al carrer de P. Amorós, 15 (davant Na
Caragol).
Informes: Tel. 971 83 51 93

Nota: Es convoca un sopar al
restaurant Can Ramon de quintos/es
del 70. Els/les interessats/des en
participar-hi s’han d’apuntar a la
tenda Vestals o a Duplicat.
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Inaugurada oficialment la carretera que uneix Artà amb Canyamel
Davant les cases de So Na Sopa s’ha instal·lat una obra de l’escultor Miquel Ginard “Sarasate”

El passat dia 31 de maig va tenir
lloc la inauguració del
recentment acabat tram de
carretera que uneix les
poblacions d’Artà amb
Canyamel. El projecte ha tengut
un cost total de dos milions
d’euros i haurà servit per ampliar
i millorar el traçat de cinc
quilòmetres que uneix les dues
poblacions. La calçada s’ha
aixamplat fins els vuit metres i
s’han eliminat les curves
pronunciades que hi havia en
alguns llocs. Una de les
actuacions més destacables de
les que s’han realitzat ha estat la
rehabilitació del pont del
Campet que s’ha conservat

íntegrament, i que ha partir d’ara
s’utilitzarà només en un sentit de
circulació. Una altra de les aportacions
destacables que s’han realitzat a aquesta
carretera ha estat la instal·lació d’una
imponent obra de l’escultor artanenc
Miquel Ginard “Sarasate”  que duu per
títol “Els guardians de Canyamel”.
Aquesta escultura ha estat col·locada en
una semirotonda just davant les cases de
So Na Sopa. A l’acte d’inauguració hi
assistiren la presidenta del Consell,
Maria Antònia Munar; el conseller
d’Obres Públiques del CIM, Antoni
Pasqual; el director insular de carreteres,
Gonzalo Aguiar; el conseller
d’Economia i Hisenda del CIM, Miquel
Àngel Flaquer; la batlessa d’Artà,
Margalida Tous i altres autoritats.
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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

La taronja -llimona de la portada
La sàvia naturalesa sempre en
fa de les seves. Una vegada és
un boniato de grans
dimensions, o una carabassa, o
un meló, o simplement una
patata disforja, fins i tot un
taronger que fa taronges i
llimones. Però que un taronger
faci el fruit mesclat és una cosa
que mai havíem sentit a dir.
Aquesta taronja-llimona que
reproduïm a la portada va ser
collida d’un taronger a un hort
de na Pineda, concretament de
la propietat d’en Guillem
Domenge. Ell la va collir sense
donar-se compte de l’estrany
fruit fins que la va treure del
canastro en companyia de les
demés taronges i la seva
sorpresa va ser majúscula al

comprovar que mitja semblava
taronja i l’altra mitja llimona.
La va dur al cafè de Can Joan i
tothom va romandre esglaiat i
sense poder donar una
explicació que aclarís que
mirada d’una part sembla
taronja i vista per l’altra banda,
una llimona. Ara en tastar-la,
sabrem si els gustos es
corresponen o no.
Bellpuig, sempre atent a
aquestes excentricitats que ens
mostra la naturalesa, va posar
fil a l’agulla i aprofitant que la
portada d’aquesta edició sortia
en color, reproduieix l’estranya
taronja a primera plana i que els
lectors puguin contemplar-la en
el seus naturals colors.

La revista Labores del Hogar publica
una altra peça de Bàrbara Santandreu

La prestigiosa revista Labores del Hogar en el
número del mes de maig de 2004 acaba de
publicar a les seves pàgines una de les peces
confeccionades per Bàrbara Santandreu. No
és aquesta la primera vegada que la revista
Labores del Hogar publica una fotografia
d’una de les peces de Bàrbara Santandreu ja
que fa més o manco un any ja en seleccionaren
una altra de la mateixa artista artanenca. Cal
remarcar que aquesta revista és una de les
més populars de les que es publiquen sobre el món de la
artesania per la qual cosa ha de ser un orgull veure una de
les teves creacions exposades a les seves planes. Per tot
això, des d’aquestes planes, volem donar l’enhorabona a
na Bàrbara.
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La natació per a tots
La piscina municipal d’Artà acollirà el programa organitzat pel
Consell de Mallorca

El Consell de Mallorca ha posat en marxa un programa de natació
que amb el títol de “La natació per a tots” pretén donar l’oportunitat
de gaudir d’aquest esport als nins i nines de totes les edats, als adults
i als nadons. Aquests cursets es faran durant els matins a la piscina
municipal d’Artà. Començaran el dijous, 1 de juliol de 2004 i
finalitzaran el divendes, dia 13 d’agost amb una festa de clausura on
es donarà un diploma a cada un dels participants. Les inscripcions
s’han de formalitzar abans del 25 de juny.

Moviment de la població
Mes de maig

Naixements
22-04-04 Pere Massanet Carrió, fill de Pedro
Miguel i María Francisca, c/ A. Ferrer, 6-1.
26-04-04 Apol.lònia Reines Torres, filla de Andrés
i de Apolonia, c/ 31 Març, 36.
26-04-04 Rafel Matallana Espinosa, fill de Esteban
i Isabel.
29-04-04 Barbara Nebot Ginard, filla de Serafín
i de Joana Maria, c/ 31 Març, 28.
11-05-04 Martí Alemany Lizcano, fill de Pau i
María-Teresa, c/ Gessamí, 23.
15-05-04 Jesús Pinto Corbacho, fill de Jesús i
Verónica, c/ Terrassa, 11.
18-05-04 Maria Orell Moll, filla de Joan Sebastià
i Maria Àngela,c/ Ciutat, 32-2.
21-05-04 Carmen Suarez Gil, filla de Ricardo i
Loreto, c/ Ciutat, 50.

Matrimonis
28-02-04 Ramón Manzano Riera amb María Elena
Viñas Morey.
01-05-04 Antoni Jaume Alcina amb María Rosario
Lliteras Fernández.
08-05-04 Rafael Muñoz Fuster amb Antonia Moll

Miguel.
15-05-04 Pere Antoni Femenias Umbert amb
Maria Febrer Sancho.
22-05-04 Gustavo Jesús Pesoa amb Juana Sánchez
Pomar.

Defuncions
04-05-04 José Bonnín Palou, 79 anys. c/ Pou
Nou, 13.
07-05-04 Pedro Javier López Laca, 40 anys. c/
Ponent, 2.
11-05-04 Juan Riera Sancho, 70 anys. c/ Balmes,
3.
13-05-04 James Albert Altomonte, 70 anys. c/
Sant Pau, 51.
17-05-04 Maria Sureda Gomila, 80 anys. c/
Sorteta, 51.
18-05-04 Catalina Vicens Esteva, 66 anys. c/
Santa Catalina, 30.
22-05-04 María Llabres Quetglas, 83 anys. c/
Major, 93.
29-05-04 Margarita Artigues Gili, 94 anys. c/
Parres, 7.
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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

Inauguració de la Caixa CAM

El passat dijous dia 3 de juny es
va inaugurà oficialment la nova
oficina de la Caixa d’Estalvis
del Mediterrani ubicada al
carrer de Ciutat.
La nova entitat va celebrar l’acte
d’inauguració a les 20 hores
començant amb la lectura d’un
paisatge evangèlic llegit per la
directora de la Residència Sor
Isabel Mestre i la benedicció a
càrrec del rector de la parròquia
Antoni Amorós el qual va fer
una petita alocució en presència
del director i empleats de la
nova oficina i dos alts dirigents
venguts aposta. També
presidien l’acte la batlessa
Margalida Tous i estaven
presents alguns regidors de
l’ajuntament entre altres
autoritats.

Seguidament prengué la
paraula el director de la
Sucursal el qual va oferir els
serveis a la gran afluència de
gent que s’havia convidat
expressament i altre curiosos
que s’afegiren a
l’esdeveniment. També els
dos alts dirigents de l’entitat
dirigiren uns sencilles però
sentides paraules a l’auditori
i acte seguit es va servir un
gran refresc a tots els
presents.
No cal esmentar que la nova
entitat bancari està ben
situada i el local ha quedat
molt encertat.
Enhorabona.
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Taller de prevenció d’accidents de trànsit al col·legi Sant Salvador

Moment de la xerrada amb la policia municipal amb els alumnes de 3r ESO

Amb l’objectiu de conscienciar a la
població juvenil sobre la gravetat de les
conseqüències dels accidents de trànsit,
el centre i l’AMIPA del Col·legi
Concertat Sant Salvador, conjuntament
amb els Serveis Educatius Municipals,
la Policia Local i la Direcció General de
Trànsit, han organitzat un taller sobre la
Prevenció d’accidents de trànsit en la
població juvenil.
Entre les activitats que s’han realitzat
cal destacar  una conferència per als
pares, uns vídeos informatius i unes
xerrades amb la policia municipal per
als alumnes de tercer i quart d’ESO.
Aquestes activitats foren
complementades amb la visita d’un jove
que patí un greu accident de trànsit amb
una motocicleta, els efectes de la qual
ajudà als alumnes a conscienciar-se de
la importància de respectar les normes
de circulació i de l’ús del casc homologat.

noticiari
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*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

 

El que són les coses; l’altre dia, assegut a l’ombra d’un
xiprer, vaig llegir un article d’un diari de Ciutat que
l’excapitost de la Guàrdia Civil, n’Antonio Tejero
Molina, protagonista i ca de bou del famós cop d’estat
de 23 de febrer de 1981, més conegut com el 23-F, té
residència a Mallorca, concretament a un poble no
molt enfora del nostre, Alcúdia, a una finca per devers
el Mal Pas. Només veure’l em repugna pensar que
aquest senyor estigui prop d’aquí quan per aquelles
saons a més de dos ens ho va fer passar pillo i ens va
llevar es dormir. Aleshores, servidor i dos artanencs
més, estàvem fent el servei militar “voluntari” a
l’Esquadró EVA 7 del Puig Major, lloc, per cert, dels
més meravellosos de Mallorca. Havia acabat la meva
guàrdia de plantó de la porta principal del quarter -6 h.
de l’horabaixa- quan em venia de gust assaborí una
petita cervesa de la cantina americana. Al cap de poc
temps, un company ens cridà per telèfon demanant
que passava amb la ràdio que no podien sintonitzar cap
emissora espanyola i que havia interceptat una emissora
italiana, la qual explicava que la Guàrdia Civil havia
entrat en el Congrés Espanyol. Eren les 6 h. i 20 min.
Corregudes per aquí, corregudes per allà, i nosaltres,
expectants, freturàvem de tota informació perquè els
manaires de torn no els donava la real gana d’informar
a la tropa. Ens feren apagar el transistor i “chitón”.
Cosa havia passat i semblava que algú l’havia feta molt
grossa. Amb això un sergentutxo, que no aixecava dos
pams d’en terra, però maleït com el dimoni mateix, -
el seu cafè dels matins era una copa de “Xoriguer de
Maó”-, es presentà al cos de guàrdia dient que havien
pegat un cop d’estat a Espanya i que encara no en
sabien les conseqüències: -“Ahora veremos si los
tenéis bien puestos,” acabà dient. Amb això, un
caporal de la nostra reclutada es va aixecar tot content
i fregant-se les mans va exclamar: -“¡Ahora van a
entrar los mios!”. El sergent, sense pensar-ho dues
vegades, li foté paparra que el va fer seure a una cadira
i li llevà la pistola, per si de cas. De llavors ençà, aquell
pobre al·lot era més conegut per tot l’esquadró amb el
sobre nom de Tejero, i ell tot content.
Ens denegaren les telefonades per a cridar a les nostres

famílies; transistors apagats, encara que qui més qui
manco anàrem vius i el dúiem amagat dins la butxaca
o calcetí i aprofitàvem un lloc o altre, com les caneres,
per escoltar les darreres informacions; restringiren el
menjar; la cantina s’obria a unes hores determinades
del dia; dormíem vestits amb el fusell al costat... El
capità ens reuní per llegir-nos i recordar-nos les
ordenances de la guerra: -“Batua al món, això va en
serio!”, pensava jo. Amb una paraula, estàvem
preocupats pel que podia passar i les conseqüències
que això podia du. Jo només em demanava: -“Quin
dia serà que davallarem d’aquí”.
Per Artà, vaig poder saber dies més tard, que aquella
nit també n’hi havia que estaven ansiosos igualment
que per la resta de Mallorca i d’Espanya. El batle,
Jaume Morey, convocà d’urgència a tots els partits
polítics representatius de la vila. L’Església més
progressista de Mallorca, principalment de la part
forana i altres estaments democràtics s’informàvem
del que passava amb preocupació. La sortida dels
carros de combat pels carrers de València feia més
pessimista la situació creant un gran desconcert i
desànim.
Aquell horabaixa es va atemptar contra la voluntat de
la majoria de tot un poble que votà per la democràcia
i la Constitució del 78 i no feia gaire temps que
s’havien fetes les primeres eleccions Generals i
Municipals democràtiques del 79. Per sort, el cop
d’estat va ser un fracàs i va servir per consolidar més
encara la democràcia espanyola.
I ara, -el que són les coses-, el màxim protagonista de
tot aquell enrenou social i militar es passeja amb tota
tranquil·litat i cara alta com el qui més amb els seus
adeptes i nostàlgics. Només cal que ara tengui un
carrer o avinguda amb el seu nom, si és que ja no el té.
Per cert, per culpa d’aquest senyor, a hores d’ara
encara no he begut la cervesa que estava a punt de
beure, “por prohibición del sargento de guardia”, quan
va passar tot aquell sarau... i en vaig pagar 50 pessetes
quan només en cobrava 500 cada mes.
Salut i bon vent.
A.E.

DAMUNT S’ENVELADOR

La cervesa que mai vaig arribar a beure

C/. Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690

Feines de:

Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat
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C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Tel. 971 82 92 46
Móvil 606 71 0018

col·laboració

Artà ara fa 77 anys

Extracte del mes de juny
de 1927 del periòdic local
Llevant
(Recopilat per G. Bisquerra)

10 de juny de 1927
El cinquantenari de
l’Atlàntida era el títol de la portada, el qual
article, firmat per Fèlix, ocupava a més de la
portada gran part de la segona pàgina. El tema, el
reconeixement a Jacint Verdaguer.

De Son Servera
El corresponsal serverí ens conta que la conclusió
del Mes de Maria fou molt solemne celebrant
ofici i comunió general, al qual el celebrant glosà
les glòries de la Immaculada.
Cap a Amèrica se n’anaren Pere A. Andreu
Carbonell, Catalina Nebot, a) Terres, i Antònia
Brunet, a) Rovegona.

De Ca Nostra
La major part dels dies de la setmana han estat de
sol i només dia 5 va fer unes ruixades mesclades
amb calabruix.
Per formar part de les colònies escolars que
organitza la Diputació han estat designats per la
dels nins: Josep Valls Troya i Jaume Sancho
Lliteras. Per la de les nines: Bàrbara Sancho
Miquel.
La Gaceta de Madrid del dia 3 d’aquest mes
publica una ordre obrint un concurs per cobrir
vacants de secretaries, la del nostre ajuntament
amb el sou de 5.000 ptes. anuals. S’han rebut els
nomenaments de jutge municipal a favor de D.
Pere Amorós Amorós i el de fiscal a favor de D.
Miquel Garau Femenias. Enhorabona als dos.
Defunció: Ha mort sa madona Margalida Puceta,
esposa de l’amo en Tià Sua, després de penosa
malaltia.
Registre:
Defuncions: De “rosa”: Antònia Riera Ginard,
de 6 anys, filla d’en Macià Barret. Catalina Gil
Llaneras, de 4 anys, filla d’en Josep Bo. Maria
Pastor Canet, de 9 mesos, filla d’en Sebastià Cafè
i na Maria Riera. Margalida Ginard Mestre, de 3
anys, a) Monseriva. Jaume Alzamora Bisbal,
d’un any, fill d’en Joan de Son Ramon. D’altres
malalties: Miquel Ginard Gayà, de 74 anys.

Naixements:  Rosa Carrió Estela, filla d’en Martí
Carrió i na Maria  Estela. Margalida Amorós
Ferrer, de sa Font Calenta, filla d’en Francesc i na
Maria. Joan Llinàs Danús, fill d’en Pere Descalç
i na Francinaina. Francinaina Sancho Morey, filla
d’Antoni Caragol i Catalina Ciurella.

Artà 20 de juny de 1927
Parlem de tot era el títol de la portada de la
segona edició del mes de juny, editorial signat pel
director del periòdic, D. Andreu Ferrer, que parlava
sobre els herois desconeguts. La comparació era
els gran elogis i adhesions als grans aviadors del
nostre temps com per exemple el nacional Franco,
al qual ja s’unien altres noms com Einbergh,
Chamberlain i Pinedo, que contrapassaren el
nombre de kilòmetres recorreguts i que els
tengueren en olors de multituds. I no està mai de
més que els honorem. Però també seria bo que
pensàssim en molts altres joves que tota la seva
vida han dedicat esforços continuats perquè el
progrés anàs envant i ningú els premiarà ni tan
sols se’ls recordarà amb gratitud.

Carreres de pista a Artà
El dia de Sant Antoni de Pàdua se celebraren a la
nostra pista unes extraordinàries carreres de
bicicletes, a les quals participaren entre d’altres
Josep Saura, campió d’Espanya de carretera, i
Miquel Bover, campió d’Espanya de mig fondo.
Aquests dos corredors, feren la carrera de velocitat
a  4 voltes i el primer fou en Saura. A la carrera
local de 30 voltes, hi participaren en Xeret, en
Seu, en Tomàs Massot, en Puceta i en Pere Pipo.
Els tres primers foren en Seu, seguit d’en Massot
i en Xeret. La de mig fondo de 120 voltes la va
guanyar també en Saura, potser perquè en Bover
féu dos parxes havent d’abandonar la carrera. La
carrera de velocitat local a 4 voltes la va guanyar
primer en Seu, segon en Massot i tercer en Xeret.
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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 Maig 2004
     Estació Meteorològica d'Artà

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 22,0 9,0 15,5
2 19,0 9,5 14,3
3 15,0 9,0 12,0
4 17,0 12,0 14,5
5 18,5 12,5 15,5
6 18,5 11,0 14,8
7 19,0 11,5 15,3
8 17,0 12,0 14,5
9 21,0 5,5 13,3

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

Màxima Mínima Mitjana
   Mitjana   >>> 21,1 11,2 16,1

Temperatures de Maig de 2004
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Observacions:
Màxima del mes: 26,5 ºC, els dies 28, 29 i 31.
Mínima del mes: 5,5 ºC, el dia 9. 

L’Associació Joves d’Artà demana a tots els joves que diumenge dia 13 vagin a votar.
El passat cap de setmana, es va celebrar la reunió ordinària del mes de juny. Les eleccions
europees, un dels punt més calents a debatre, ja que la directiva va recalcar que com a associació
democràtica calia implicació i saber decidir...
Després de tractar tots els punts, el que més racó va tenir va ser el primer ja que es va debatre
la importància que té el vot JOVE en aquestes eleccions, més d’un soci va comentar que es votés
partits que defensarien Mallorca o les illes Balears a la Unió Europea, ja que és la terra on vivim,
i l’Associació de joves en ser una associació democràtica havia de treballar i saber decidir, per
això tots van decidir animar-los un per un a fi que tots els joves dia 13 siguin els primers en votar.
El seu portaveu, en Salvador “Sol”, va recalcar que AJA no és una associació anarquista ni
tampoc té cap color polític, cosa que molts han criticat, simplement que s’esforça per treballar
dia a dia perquè tots els joves s’impliquin en el que passa en el nostre poble o la resta de Mallorca.
El següent punt va ser el tema de les festes on es va dir que encara no es tenia molt clar quines
activitats desenvoluparia aquest any l’associació, ja que encara s’han de fer les darreres reunions
per acabar de concretar-les, així mateix el portaveu Salvador “Sol” va comentar que es
demanaria per fer una cursa de CARROS de FOC per tal de treure la implicació dels joves, ja
que els altres pobles on s’ha fet ha tingut molta expectació i participació juvenil.
Tots els joves artanencs que estiguin interessats en col·laborar en alguna activitat de les
festes de Sant Salvador o altres festes poden enviar-nos un   e-mail a
jovesdarta@mallorcaweb.net o posar-se en contacte amb la junta directiva al Casal de Joves
cada dilluns de les 20 a 21 hores. Per a més informació podeu consultar el taulell  informatiu
que està en el Casal de Quatre Cantons núm. 13 o a la web www.mallorcaweb.net/
jovesdarta.
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Recollida de nous músics

El proper dissabte dia 12 de juny a partir de les
20.30 hores, l’Associació Musical Banda de
Música d’Artà realitzarà una cercavila per tal de
recollir del seu domicili cinc nous músics, que
passaran a formar part de la plantilla de la Banda
de Música local.
Aquesta cercavila finalitzarà a la plaça del convent,
on s’iniciarà la tradicional desfilada de la carrossa
de Sant Antoni amb els típics cavallets, cosa que
suposarà la primera sortida oficial dels cinc nous
membres.
Els joves a recollir són:
Bartomeu Caldentey Vives, carrer de Mª I.
Morell i Font dels Olors, 49

Bodes d’or

El passat dia 15 de maig
el matrimoni format per
Joan Vives Bosch i
Antònia Ginard Cantó
varen celebrar els 50
anys de casats encara
que la data del seu
casament va ser el dia
11 i aquest dia varen
assistir a missa al
convent dels
franciscans on en la
intimitat recordaren
l’acte de la seva unió.
Així que el dia 15 es
desplaçaren al
restaurant de Son Sant
Martí on varen degustar
un bon dinar en
companyia dels seus
familiars i amics.
En Joan va nèixer el
dia 29 d’agost de 1926

i n’Antònia el 14 de
setembre de 1933. Per tant,
en Joan té 77 anys i
n’Antònia 71. Una parella
de les que fan enveja ja
que tret d’alguna dolència
de poca importància,
amdós gaudeixen de salut,
una vida economicament
estable i l’alegria de tenir
dos fills i cinc nets que
omplen les seves vides
compartint la felicitat dels
seus familiars.
Enhorabona Joan i Antònia
i que pugueu viure molts
d’anys plegats amb salut.

Pau Ginard Fuster, carrer de la Gran Via, 29
Jordi Cabrer Adrover, carrer de Margalida
Esplugues, 15
Jaume Bover Servera, carrer de Pedra Plana,
12
Joan Lluís Caballero Rosselló, carrer del Pare
Cerdà, 6

Bellpuig aprofita l’avinentesa per donar
l’enhorabona als nous músics, així com a la resta
de membres de la Banda.

noticiari
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Cases de Son Sant Martí, S.L.
Carretera de Muro a Ca’n Picafort, Km. 8

Tel. 53 74 50 - Ap. 2 -07440- MURO

Els oferim els nostres locals per
celebracions de:

Bodes, batiaments, comunions,
convencions, etc.

Locals climatitzats i zones
ajardinades. Grans aparcaments.

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

E-mail: casalarta@terra.es

HOTEL

CASAL

D'ARTÀ

Projecte de beques a Totogalpa

Divendres, 11 de juny
A les 21.30 hores, FESTA INAUGURACIÓ DE
LA III SETMANA DE COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT amb la presentació dels
projectes realitzats aquests anys. A la terrassa
del Teatre d’Artà.

Hi haurà música ètnica i un petit refrigeri.

Dimarts, 15 de juny
A les 19 hores, contacontes del món per a nins i
nines. Als jardins de na Batlessa.

A les 21 hores, taula rodona sobre immigració
amb especialistes en el tema i oberta a tothom.
A la sala d’actes del Teatre d’Artà.

Dijous 17 de juny
A les 21 hores al Teatre d’Artà,
projecció del documental BALSEROS, dirigit
per Carles Bosch i Josep Maria Domenech
SINOPSI: A l’estiu del 94, un equip de reporters
de Televisió de Catalunya va filmar i va entrevistar
a set cubans i a les seves famílies, durant els dies
que preparaven l’arriscada
aventura de llançar-se al mar per
arribar a la costa dels Estats
Units, fugint de les dificultats
econòmiques que patia el seu
país. Algun temps després, en el
campament de refugiats de la
base nord-americana de
Guantánamo, els reporters van
poder localitzar els que havien
estat rescatats a alta mar.

III setmana de cooperació
i solidaritat

Dissabte, 19 de juny
A les 21 hores, Sopar intercultural com a
cloenda de la III Setmana de Cooperació i
Solidaritat, a la plaça del Conqueridor.

Ho organitza: Artà solidari.

noticiari

Vos convidam a tots.



24
BELLPUIG

   11 juny 2004 463

JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA * TROFEUS

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

noticiari

Cloenda del curs de memòria

Les persones que, durant aquest hivern, han
acudit al curs de memòria que ha organitzat
l’Institut de Serveis Socials i que ha tingut la
col·laboració de l’Ajuntament d’Artà, volgueren
fer una festeta per acomiadar-se fins al proper
curs.
El passat dijous, dia 3 de juny, en una festeta
molt entranyable que es va celebrar a la
Residència, els alumnes volgueren retre un petit
homenatge al professor Miquel Cladera. La
festeta va comptar amb la presència de Miquel
Bisellach, representant de l’Institut; de la batlessa
d’Artà, Margalida Tous, i de la representant de
Serveis Socials, Assumpció Matamalas.
Per tenir un bon record, tots els presents varen
posar per a una foto.

Barceló a la Seu: exposició de fotografies d’Agustí Torres

A partir del 17 de juny i fins el 6 d’agost es podrà
visitar al Centre de Cutura “Sa Nostra “ de Palma
l’exposició de fotografies d’Agustí Torres que
mostren el procés creatiu que Miquel Barceló ha
seguit per enllestir la seva intervenció a la Seu de
Mallorca. Per a realitzar aquest extens treball,
Agustí Torres va haver de viatjar a Vietri Sul Mare,
al sud d’Itàlia, que és el lloc on Miquel Barceló va
decidir traslladar el seu taller. La feina feta per

Agustí Torres, a més del seu valor artístic, també destaca
per la seva importància documental ja que molt poques
vegades l’artista felanitxer ha deixat que algú extern
contempli com fa feina. Les fotografies que es podran
veure a la Sala de Paper del Centre de Cultura de Sa Nostra
il·lustren el procés d’elaboració de l’obra de Barceló per
a la catedral de Mallorca, des del desmuntatge fins a
l’acabament de la capella.



 25
BELLPUIG

11 juny 2004

Pídanos presupuesto
sin compromiso

C/ Rafel Blanes, 98 (Tel. 871 988 887)
07570 - Artà
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(Tomeu i Jaume)
c/ Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09

Especialitat en:
Berenars i tapes variades

L’exposició d’artesania dels
cursos d’adults torna presentar
una màssiva afluència de gent
Enguany les peces s’han exposat al
Centre Social

Un any més l’arribada del mes de juny ha servit
per acomiadar els cursos d’adults que cada any
organitza l’Escola d’Adults de l’Ajuntament
d’Artà. El punt culminant de la cloenda dels
cursos és la multitudinària paella que es fa a les
cases de Betlem, però no es pot oblidar l’exposició
d’artesania que mostra les millors peces elaborades
pels alumnes i per les alumnes dels tallers
d’artesania. La novetat d’enguany ha estat el lloc
d’exposició ja que s’ha desplaçat al Centre Social.
El que no ha estat tanta novetat ha estat l’afluència
de gent que ha volgut per comprovar el gran nivell
de confecció que assoleixen algunes de les peces
exposades. La fama de l’artesania artanenca és tal
que als visitants del nostre poble s’hi afegeixen
cada any moltes persones que vénen de fora per
veure l’artesania local.

noticiari
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BOMBA HORMIGONAR PROPIA

HORMIGÓN PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

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

Els cursos d’adults posen punt... i seguit

La  paella de Betlem i la mostra d’Artasania han estat una cloenda perfecta per a aquest curs 2003-
2004

L’Àrea Socieducativa de l’Ajuntament, que en el
curs 2003-2004 ha comptabilitzat un total de 525
matrícules, ha volgut fer un bon fi de curs amb
dues activitats que han estat molt participatives.
En primer lloc, de dia 28 de maig a dia 6 de juny,
els baixos del Centre Social varen rebre un nombre
molt gran de visitants que anaren a veure
l’exposició d’Artasania, on les artistes (la majoria
són dones) i els artistes artanencs varen poder
exhibir els treballs que han fet durant aquest curs
en les seccions d’obra de pauma, creueta, ceràmica,
punt antic i macramè.
 Autèntiques obres d’art han estat elaborades per
un important colectiu de persones artanenques
que s’interessen per la recuperació d’unes arts
que, ara fa uns anys, estaven en decliu i també per
aportar-hi unes innovacions que fan que siguin
l’admiració de tota la comarca del Llevant
mallorquí. Així, anuant recuperació i innovació
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Dones Homes

fa que aquestes peces siguin molt apreuades per
tot un seguit de persones que estan  interessades
en donar utilitat a peces que, fins fa ben poc, eren
de museu.

Final de curs a Betlem

D’altra banda, unes 350 persones
anaren diumenge passat a Betlem per
celebrar el final dels cursos d’Adults.
Com ja és tradicional, hi va haver
persones que es decidiren a fer
l’excursió a peu; d’altres optaren pel
bus que l’Ajuntament havia posat i
d’altres acudiren a la cita en els seus
cotxes particulars.

La diada, no cal dir-ho, va transcórrer
en un més que bon ambient ja que el dia
va acompanyar d’allò més, amb un
oratget que feia que, a davall els pins,
hi fes un estar d’àngels. Els xeremiers
posaren la música d’ambient durant
una bona estona (s’atreviren, fins i tot,



 27
BELLPUIG

11 juny 2004  466

DELEGACIÓN EN CALA RAJADA:
C/ Ramón Franco, 32 - Tel. 971 818 000

CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA

ALQUILER MÁQUINAS

AGLOMERADO

EXCAVACIONES

PLANTA DE AGLOMERADO

CONSTRUCCIONES

DESMONTES

ASFALTOS

noticiari

amb les melodies de Sant Antoni de Juny) i hi va
haver un grup que s’atreví a fer una excursió. La
paella cuinada per Jordi Jaume (“Pistola”) i la
seva brigada  va ser alabada per tothom. N’hi va
haver que no dubtaren en refegir-se un plat.
Després de l’arròs, un tros d’ensaïmada i un
geladet ajudaren a fer la digestió.

Una de les activitats proposades, el taller de
reconeixement fotogràfic, va ser tot un èxit. Tot
ve perquè en Damià Bisbal, “Estaca” o “de sa
Colònia”, ha donat tot el seu arxiu fotogràfic al
fons local d’Artà. L’Àrea Socioeducativa va fer
uns quaderns amb còpies de fotos  les quals,
majoritàriament, eren retrats amb persones. Molts
hi col·laboraren a posar nom, data i lloc a les fotos
que ben prest es podran veure a una exposició per
les festes de Sant Pere.

D’altra banda, l’Ajuntament ha fet arribar a la
redacció de Bellpuig, que vol agrair la
col·laboració del grup de persones que,

desinteressadament, ajudaren a fer
possible la diada: des de la brigada que
va fer l’arròs, a les persones que
ajudaren a servir, al cos de Voluntaris
que, amb la seva presència, va ajudar
a que la feina sortís ben rodades. Moltes
gràcies a totes i a tots!
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de la Colònia

VOS OFEREIX ELS SEUS SERVEIS DE:

Berenars i sopars de pa amb oli
especial mallorquí

I
Carn a la parrilla

Carrer Santa Margalida 72 - Cantonada 31 de
Març

Telèfon 971 83 57 48 - ARTÀ

BAR ELS ARCS
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(J. Caldentey)

Comissió Informativa: Festes de Sant
Pere

Dimarts dia 18 de maig i per segona vegada, es va
reunir la Comissió Informativa per a la programació
de les Festes de Sant Pere. A la reunió hi assistiren
representants de l’ajuntament: el Delegat de La
Colònia Lluís López i la Regidora de Cultura
Elvira Piris. Les entitats culturals i recreatives hi
foren representades per Amics de la Música,
Centre Cultural, Club Nàutic, Associació de
Persones Majors, H.C. Cap Ferrutx, AMIPA i
Associació de Veïns Mont Ferrutx.
Es tracta d’un programa que inclou moltes i
variades activitats, algunes ja clàssiques i que
habitualment formen part d’aquestes festes com
la verbena camp que aquest any comptarà amb
l’actuació de les orquestres Cocktail i Mistral i la
verbena popular amb les actuacions de les
orquestres Xalesta, Malpaso i Grup Sonor.
Entre les novetats cal esmentar l’exposició d’una
selecció de les fotografies que en Damià Bisbal ha
cedit a l’Ajuntament i on molts de coloniers i
artanencs s’hi podran reconèixer. Els processos
de conservació i descripció d’aquest arxiu
d’imatges ha anat a càrrec de la Biblioteca
Municipal d’Artà. El Mercadet de ses Pucetes es
separarà del Mercat Artesanal per tractar-se de
dues realitats amb continguts i objectius diferents.
Per als aficionats a l’esport el programa preveu un
partit de volei entre el Club Volei Artà i velles
glòries del club, un circuit de Volei Platja Nocturn,
partits de Hoquei i una nit de Futbet. Així mateix
el Club Nàutic i Aigua Esport organitzaran la II
Travessia de Natació Costa de la Colònia de Sant
Pere.
Es tracta d’un programa extens en el temps ( 23.06
– 25.07) i amb una gran varietat d’actuacions i
activitats.
Els organitzadors desitgen que sia de l’agrado de
tots i agraeixen la col·laboració de totes les
persones i entitats que fan possible aquest
programa.

Associació Persones Majors
Dinar de companyonia a les Cases de Betlem
Diumenge, dia 30 de maig, a les Cases de Betlem,
l’Associació de Persones Majors va fer el dinar de
companyonia que cada any per aquestes dates
acostuma fer.
El dia fou esplèndid i la participació nombrosa.
180 comensals compartiren paella,  ensaïmada i
gelat, vi i altres begudes. Per acabar tan poc va
faltar el cafè i unes gotetes de conyac  per a un
rebentat.
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Exposició de treballs d’artesania
Dia 11 de juny a les 19h. en el Club s’exposaran
els treballs realitzats em aquest curs. La Directiva
demana a les alumnes que participen a l’exposició
que aportin alguna cosa pel refresc. L’exposició
es mantindrà també oberta els dies 12 i 13 de juny
de 19a 21h.

Excursió
S’informa als socis que la Banca March organitza,
dia 17 de juny, una excursió a la GRANJA
D’ESPORLES. El preu és de 18€.

Missa en memòria dels socis difunts
Dissabte, dia 19 de juny, la missa de les 19,30h,
es farà en memòria de tots els socis, familiars i
amics difunts, els quals hem estimat i estimam en
el record.

Festa del 17è aniversari de l’Associació
Dia 26 de juny l’Associació celebra el seu 17è
aniversari i per aquest motiu té prevists els actes
següents:
A partir de les 20h. homenatge els socis que fan
80 anys i entrega de trofeus als jugadors de
petanca. Desprès hi haurà, com cada any, el sopar
per a tots els socis. Seguidament ball a la plaça de
Sant Pere.
Per aquests actes es compte amb l’assistència de
la Sra. Batlessa, del Delegat de la Colònia en
Lluís López i una representació de l’institut de
Serveis Socials i Esportius.
Cal dir que la festa té el suport de la CAIXA I
AJUNTAMENT D’ARTÀ.

Associació de Veïns de Montferrutx

El Molí d’en Regalat
La Directiva de l’Associació de
Veïns de Montferrutx s’ha
solidaritzat amb el rebuig d’un
sector de la Colònia de Sant Pere en
contra  del conveni que l’actual
govern de la sala té previst signar
amb els propietaris de la illeta d’en
Regalat. Prova d’això és, que el dia
en què es debatia a la Sala
l’aprovació o denegació del dit
conveni., alguns dels seus membres
es manifestaren al costat d’altres
entitats ciutadanes i veïns de la
Colònia davant la illeta.
La Directiva de l’Associació sempre
s’ha mostrat en contra de
l’edificació dins aquesta parcel·la.
Durant l’anterior legislatura
Consistori i Associació
mantingueren una mateixa posició respecte a la
conservació de la illeta considerada com d’un
valor paisatgístic únic. Per això la Directiva s’ha
sorprès que l’actual equip de govern, sense cursar
cap tipus d’informació ni als partits polítics de
l’oposició ni a la Directiva de l’Associació, hagi
elaborat un conveni amb els propietaris de la
finca en què es passa de defensar la construcció
“0” a 18 xalets amb un volum de 500m2. cada
xalet. El passat 24 d’abril en la reunió que

mantingué la batlessa amb la Directiva, en ésser
preguntada sobre la situació del Molí, no informà
els seus membres del dit conveni que du data de
24 de febrer.
Davant aquests fets la Directiva va demanar
intervenir en la reunió de Comissió Informativa
de dia 01.06  per demanar l’emissió d’un informe
jurídic que clarifiqui l’estat actual d’aquesta
parcel·la i que per part del Consistori no es
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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

prengui cap acord abans d’aquest informe
La Directiva ha practicat sempre el seu deure de
col·laboració eficaç i desinteressada amb el
Consistori, quan s’ha tractat de defensar el benestar
dels veïns i els valors paisatgístics de la Colònia
i espera que l’actual equip de govern cerqui
camins, que tot i tenir en compte els drets dels
propietaris, possibilitin la conservació integral
d’un lloc tan bell i determinant per a la bellesa i
harmonia del paisatge marítim i urbà de la Colònia.

Es pensa, així mateix, que amb aquest
posicionament l’associació, lluny de perjudicar
els interessos i benestar de la Colònia, més aviat
les defensa. Es té el convenciment que el present
i futur de la Colònia radica fonamentalment en la
conservació del seu patrimoni paisatgístic, de les
seves platges i cales verges, en projectes seriosos
i rigurosos  consensuats amb els veïns de la
Colònia i en la defensa d’una qualitat de vida que
fa temps s’ha perduda en altres llocs de Mallorca.

Neteja de zones verdes
Des de fa unes
setmanes operaris
contractats per
l’Ajuntament d’Artà
netegen la zona verda
central de la
urbanització de
Montferrutx, i ho fan
amb un estricte respecte
a totes les plantes
autòctones i arbres que
es troben en aquesta
zona. La Directiva de
l’Associació de
Montferrutx ha fet
arribar a Bellpuig la
seva satisfacció per
aquest fet i demana als
veïns que col·laborin a
mantenir netes aquestes
zones i s’afanyin també
en la neteja dels solars.
Entre tots es pot
aconseguir que la
urbanització sigui un lloc tranquil, net, acollidor.

Club Nàutic

Trofeu natació Aigua Esport
El proper dissabte, dia 19 de juny, tindrà lloc a la
piscina del Club Aigua Esport d’Artà una gran
competició on hi participaran uns 500 nedadors i
nedadores de la quasi totalitat de clubs de les Illes
Balears. El Club Nàutic de la Colònia ha estat

convidat a participar en aquest esdeveniment
esportiu i hi aportarà els trofeus que s’han de
lliurar als guanyadors. La competició compta
amb el patrocini del Consell Insular de Mallorca
i de l’Ajuntament d’Artà.

de la Colònia
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Pos Iot  Armador  Classe 1  2  3  4  Punts 
1 CAPSA DE MIXTOS  JAUME FULLANA  1  1.00 1.00 5.00 4.00 11.00 
2 AIA IV  MIQUEL OLIVER  2  6.00 2.00 3.00 1.00 12.00 
3 HESPERIDES  TONI MASSANET  1  2.00 3.00 6.00 2.00 13.00 
4 NEW WAVE  ROGER MENDIELA  1  3.00 16.00 1.00 5.00 25.00 
5 TACUMA  ANTONI LLINAS  2  4.00 6.00 12.00 3.00 25.00 
6 GROC II  MIQUEL VANRELL  2  7.00 7.00 9.00 7.00 30.00 
7 NADIR  FRANCOIS AUCLAIR  2  5.00 8.00 4.00 16.00 33.00 
8 MADRUGADA  GINO CRESCIOLI  2  10.00 16.00 2.00 6.00 34.00 
9 MARCOSA  MIQUEL DEYA  2  8.00 5.00 11.00 16.00 40.00 

10 IDEFIX  BERNARD WEIDMANN  2  9.00 4.00 16.00 16.00 45.00 
11 LLUM D'ARTA  JESUS A. SOLIS  2  16.00 16.00 7.00 8.00 47.00 
12 TIVOLI  BARTOLOME MORELL  2  11.00 16.00 10.00 10.00 47.00 
13 AIA III  X.SASTRE/ X.FIOL  2  16.00 16.00 8.00 9.00 49.00 
14 CHISPA  MIQUEL ISERN  2  12.00 16.00 16.00 16.00 60.00 
15 ANGELS  RAFEL ROIG  2  16.00 16.00 16.00 16.00 64.00 

 

4ta Prova de la lliga hivern-primavera de vela

El passat diumenge, 23 de maig, es va realitzar
una altra prova de la lliga hivern-primavera de
vela. Com de costum, va consistir en un triangle
olímpic (cenyida-llarg-llarg-cenyida-popa-
cenyida), el que en termes més juvenils i informals
s’anomena “hamburguesa – salsitxa”, per la forma
que té aquest recorregut. Feia un sol esplèndid i
el vent bufava de Gregal (nord-est), a força 3/4, i
encara que aquestes condicions meteorològiques
eren bastant idònies per a navegar en vela, alguns
velers tingueren problemes a l’hora d’hissar l’Espí,
que com sabeu és una tercera vela que es posa
quan el vent entra per la popa del vaixell i s’infla
al màxim per ajudar-lo a planejar sobre les ones
i així agafar més velocitat. La sortida fou bastant
puntual i la regata evolucionà amb normalitat: els
vaixells més competitius es posaren al capdavant
i la resta de creuers anaven a retallar temps per a
poder quedar davant els anteriors en la classificació
a temps compensat. És el cas del TACUMA (de
Toni Llinàs), que aconseguí la tercera posició,
deixant darrera vaixells més grans i més ben
preparats per a regatejar. L’AIA (de Miquel Oliver)
cada dia ens sorprèn més i arribà el primer a la
meta, tot i haver destrossat l’Espí en un intent
d’hissar-lo. Finalment, l’HESPÉRIDES (de Toni
Massanet), després d’haver realitzat una regata
fantàstica, aconseguí la segona posició i posà en
perill el liderat del CAPSA DE MIXTOS (de
Jaume Fullana) a la classificació general. O sigui,
que la situació no pot ser més emocionant, només
falta una prova per acabar la lliga i als tres primers
només els separa un punt. Si a la pròxima regata
el que ara va primer no guanya, ja no es podrà
proclamar campió de lliga, tot i haver anat el
primer durant quasi tot el temps. A més, a aquest
clima de tanta expectació encara hi hem d’afegir
un fet molt motivador per a tots els participants:
el primer classificat se’n portarà un GPS d’última
generació! Ara veurem qui tindrà aquesta sort.
D’altra banda, és necessari remarcar la importància
que té el fet que la tripulació resti atenta durant
tota la regata, sobretot en les maniobres, ja que
sovint es trenquen veles, politges, grillets, caps...
sense voler, i resulten molt cars a l’hora de
reparar-los o comprar-ne de nous, la qual cosa no
sol fer gens de gràcia als responsables dels vaixells.
Segurament deu ser per això (i pel dineral que
costa comprar un lloc d’amarrament a qualsevol
Club Nàutic) que l’esport de vela de vegades es
considera elitista i es relaciona només a la classe
social alta. Però aquesta idea és bastant errònia i
desencertada, ja que per a navegar a vela, tot
gaudint del nostre paratge natural sense sorolls
estressants ni olor de benzina, només fa falta una
motxilla, una gorra i moltes ganes de treballar
com a tripulant de qualsevol dels vaixells de la

nostra flota, en els quals normalment hi ha lloc
per a tothom. Una vegada feta aquesta
puntualització, cal recordar que la propera regata
està prevista per dia 13 de juny, i serà la que
posarà punt final a la lliga hivern-primavera.
Després hi haurà un estiu ben sucós, que
començarà amb el gairebé mític TROFEU
FARALLÓ D’ALBARCA (17 i 18 de juliol),
regata molt estimada per tots els regatistes de la
nostra flota. Au idò, ànim i... BON VENT!

M.R.C.E.
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Pensaments

Biografia de Sant Antoni de Pàdua

Nasqué a Lisboa el 1190. Ingressà a l’orde de Sant
Agustí i va estudiar Sagrada Escriptura amb molta
profundidat al monestir de Santa Creu de Coimbra.
Per allà passaren els primers missioners franciscans
que anaven cap a Àfrica i Antoni, que els va acollir al
seu monestir, compartí amb ell el seu desig de missió.
Poc temps després va poder veure els cossos martiritzats
d’aquests missioners. Va ser ordenat de prevere i
ingressà a l’orde dels franciscans menors amb ànsia
d’estendre la fe entre els pobles de l’Àfrica. Però no ho
aconseguí, ja que el va fer tornar una malaltia que
començà tot just quan arribava a Àfrica.
De tornada, un temporal torcé el seu camí –però no els
camins del Senyor- i el vaixell arribà a Sicília. Els
germans menors de Messina l’acolliren. Estava malalt
i quasi no coneixia la llengua. Després, assisteix a una
reunió de tots els germans a la ciutat d’Assís. Quan un
superior se’n va témer que era prevere, el va cridar per
celebrar els oficis litúrgics amb uns germans que feien
penitència a Monte Paolo, un lloc retirat. Allà aprofundí
en l’Esperit de Francesc i, a la cuina, preparava els
aliments per als germans.
Un dia va haver de predicar, i tots conegueren la
profunditat dels seus coneixements de les Escriptures
i de la teologia. Ben prest el nomenaren predicador
destinat a desplegar el seu apostolat a algunes regions
amb abundància d’heretges al sud de França i a Itàlia.
Va ser el primer professor de teologia de l’Orde per
encàrrec del mateix Sant Francesc: “Em complau que
tu ensenyis als germans la santa teologia, amb la
condició que en entregar-te a l’estudi, no apaguis en tu
l’esperit d’oració i de devoció, tal com està indicat a la
regla”. Va organitzar alguns centres teològics a diverses
ciutats. Escriu sermons plens de ciència, elegància i
unció. Va morir a Pàdua el 1231.
L’Església el declarà sant el 1232, un any després de
morir. I Pius XII el declarà Doctor de l’Església amb
el títol de “Evangèlic”.

Avisos de la Parròquia

Sant Antoni de Pàdua
Diumenge, dia 13 de juny, és la festa de
Sant Antoni, titular del Convent dels
Franciscans. En aquesta mateixa revista
podeu trobar el programa de festes. Però de
la Parròquia volem convidar de manera
molt significativa a la missa solemne que es
celebrarà a les 11 del matí. Allà hi haurà el
centre de la comunitat cristiana d’Artà aquest
dia. Us hi esperam.

Festa del Corpus Christi
El diumenge dia 13 també és la solemnitat
del Cos i la Sang de Crist. Celebrarem
solemnement l’Eucaristia al santuari de Sant
Salvador a les 19 hores. Després baixarem
en processó voltant el pujol del santuari
amb el Santíssim Sacrament perquè la
presència de Jesucrist a l’Eucaristia beneeixi
tot el nostre terme i totes les persones del
poble. La processó acabarà a l’Església
Parroquial on rebrem la benedicció amb el
Santíssim. També hi estau tots convidats.
No hi haurà missa a les 18 hores a Sant
Salvador ni a les 20.30 a l’Església
Parroquial.

Novena de la Mare de Déu de Sant
Salvador
El temps passa no sabem com, i ja sols
queden 8 diumenges abans de la festa de
Sant Salvador. Per això, diumenge dia 13
començarem la novena. Serà, de manera
extraordinària per coincidir amb el Corpus,
a les 7 abans de la missa.
Els altres diumenges serà devers les 18.30,
en acabar la missa a Sant Salvador.

de la parròquia

Las comuniones en España

Año tras año se repite la historia en toda España:
La celebración de Comuniones por todo lo alto,
con lujos, bombos y platillos, banquetes con
cubiertos carísimos, de 31 euros y más por persona,
celebraciones  y comilonas en salones de actos,
que alquilan y pagan los adinerados abuelos o
padres; trajes especiales para la ocasión; regalos
de lujo ( Biblias que jamás serán leídas y Rosarios
de nácar que jamás serán rezados... ); flores,
fotos, muchas fotos y vídeos... ¿ Dónde está Jesús
en medio de este carnaval ?. La respuesta es
obvia..., a modo de pregunta: ¿ cuántos niños
siguen en la Iglesia después de la comunión ?. La
Sagrada Comunión ha pasado de ser un
Sacramento a ser una mera fiesta, una tradición  y
una ostentación de la economía  de cada familia.

La Iglesia en España no lo exige...  Los padres lo
aguantan y lo repiten. Basta ya de falsedad. Cristo
quiere niños (personas) fieles a su Evangelio,
caritativos, humildes, no disfrazados...
Necesitamos unas Comuniones auténticas en
Cristo Jesús, y que los padres, catequistas y
sacerdotes se preocupen más por la salud espiritual
de esos niños que toman la Primera Comunión
que de la parte exterior, que no es más que una
fachada y un paripé, como una bofetada a Cristo,
porque se desvirtúa totalmente el verdadero
sentido de tomar la Primera Comunión.

Alicia Bombino Lumpuy
Correo electrónico en el  Semanario Alfa y Omega,
Nº 405/ 3-VI-2004.
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Consideracions a l’entorn d’un escultor del segle XVII a Artà. El cas de Jaume Llull

col·laboració

La història d’Artà, del seu entorn, mai no
serà completa sense la història dels seus
artistes i de les seves creacions. A banda
de les obres que han perdurat fins a
nosaltres, són els papers antics que ens
desvetlen, a poc a poc i amb molta de
paciència, dades sobre aquests il·lustres
vilatans. D’altre costat, cal recordar que
abans l’església era el client més important
dels gremis artístics. És per amor d’això,
que no ens ha de venir gens de nou que la
nostra parròquia sigui un dels punts d’interès
preferent de la contrada, per a aquestes qüestions.
La conjunció de tots aquests
paràmetres ens porten a conèixer un
dels artistes de l’església d’Artà.
Jaume Llull i Bonet és l’autor d’alguns
dels seus retaules barrocs més
interessants. L’obra de l’artista és
certament nombrosa i d’un mèrit
considerable.
Jaume Llull nasqué el 1650 a Manacor
i morí el 1707 a la ciutat de Mallorca. El fet de fer
feina a Artà és tal vegada una anècdota, perquè les
esglésies de Santa Eulàlia i Sant Francesc a
Ciutat, Sóller (la parroquial i el convent de frares),
Fornalutx, Manacor, Son Cervera, Algaida, i les
ermites de Valldemossa i Artà tenen o han tingut
obres d’aquest Jaume Llull. Concretament, a
Artà, comptam amb el retaule del Nom de Jesús,
de sant Antoni Abat, de santa Llúcia i del Roser.
És el conjunt d’obra de l’artista conservada més
important dins un mateix recinte de tot Mallorca.
I com que parteixen de diferents plantejaments
estructurals, des del més arcàic (del Nom de
Jesús), fins al més desenvolupat (del Roser),
esdevenen una exemplificació magnífica de la
poètica completa del mestre.
De Jaume Llull, en sabem altres notícies. Es casà
amb Elisabet Oliver, de Pollença, a l’església de
Santa Eulàlia de Ciutat. S’establiren al carrer de
Monti-Sion, en una casa dels sogres. Tingueren
set filles. Un dels seus gendres també fou escultor,
Pere Pou, i feren feina plegats qualque vegada.
Jaume Llull fou membre de la confraria de la
Immaculada Concepció de
Sant Francesc de Ciutat; i
demanà ésser enterrat a la
sepultura de la seva capella,
com de fet va succeir.
El taller va assolir una
important demanda, tant de
reparació com de nova
creació d’imatges i retaules.
Per exemple, la
documentació precisa del
retaule del Nom de Jesús,
ens informa de les
reparacions del retaule

anterior, i també dels viatges de les peces
noves del taller de Ciutat cap a la vila; tot
amb l’ajut de col·laboradors. Aquest
sistema de feina era el més comú. Una altra
dada important és que el taller de Llull no
sempre daurava els retaules. Aquesta tasca,
que era la darrera en realitzar-se, podia
ésser contractada a altres tallers, sovint en
una cronologia posterior, per l’alt cost de
l’operació. El procés de daurat i pintat
podia ésser tan car com la mateixa

construcció del retaule.
Jaume Llull va instal·lar-se a Artà per a la primera

de les obres, el Nom de Jesús, l’any
1692. El bisbe Simó Bauçà n’ordenà
la construcció diverses vegades en
el primer quart de segle. L’orde
tingué efectivitat finalment gràcies
al patrocini de la comunitat dels
pares dominics de Manacor,
circumstància que es pot
documentar en altres esglésies de

del Llevant. Suposam que Llull seguí el model de
l’anterior retaule de la capella, perquè a l’època ja
estaven en voga altres tendències.
L’any 1696 Jaume Llull signà la seva col·laboració
pel retaule de sant Antoni Abat. Algunes figures
d’aquest retaule s’han restituït i no són les
originals, però podem donar
com a vàlides el sant Marçal
de l’àtic i els dos àngels que el
flanquegen. El retaule es troba
en aquesta capella des del
1790.
De l’any 1701 és la data del
document que ens permet
afirmar que Jaume Llull restà
darrera la construcció del
retaule dedicat a santa Llúcia.
El 1714 es pintà la talla de
santa Llúcia (que segurament
no és l’actual) i el 1718 es
pintà i daurà la resta del retaule. L’escultor Mateu
Joan fou l’encarregat d’aquesta tasca.
Jaume Llull morí el 1707 quan el retaule del
Roser estava incomplet, hi mancaven les figures
del cos principal, que es realitzaren amb
posterioritat i, ara com ara, en l’anonimat: santa
Caterina de Sena i santa Juliana. Fins el segle XIX
al centre hi havia sant Domingo, però es va
decantar per posar-hi el sagrari. La Mare de Déu
del Roser, situada a l’àtic, té els trets suficients
per assignar-la a l’imaginaire Llull.
Per a més dades podeu consultar l’article: Carrió,
G., “Jaume Llull, escultor cap al Setcents” dins
Estudis Baleàrics, 74-75, Palma, 2004, 163-186.
Correcció lingüística de Miquel Joan.

Gabriel Carrió i Vives
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esports

Floristeria
          Xisca

moda
i complements

Talles de la 34 a la 56

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

Natació
«Trofeu La Salle». Javi Muñoz, 1r i Xisca Tous i Guillermo Gavilla  6ns.

(93), 41"30, rebaixant 5 segons la seva marca
personal; Catalina Rebassa (95), 55"13,
rebaixant 4 segons la seva marca personal.

- 100 esquena, Daniel De La Fuente (90),
1’10"61, rebaixant 2 segons la seva marca
personal; Rafel Nadal (88), 1’11"64, rebaixant
també 2 segons la seva marca personal; M.
Antònia Ribot (93), 1’28"22.

- 100 lliures, Joan Cruz (91), 1’20"71; Albert
García (90), 1’04"83; Javier De la Fuente
(90), 1’04"63; Pilar García (93), 1’31"44;
Glòria Líria (91), 1’26"98; Africa Picazo (92),
1’18"68 i Feriel Rabai (88), 1’11"12.

- 200 lliures, Marc Bisbal (89), 2’18"24 i M.
Angels Ribot (92), 2’34"28

Aquest va ser el balanç
en quant a trofeus en
el  «Trofeu La Salle»
que es celebrà el passat
dissabte 29 de maig i
on també
s’aconseguiren molt
bones marques per
part dels nostres
nedadors. A destacar
Daniel De La Fuente,
que a la prova de 100
esquena, i Xisca Tous
als 200 lliures,  es
quedaren a tan sols 1
segon de la mínima
pel Campionat
d’Espanya de la
Joventut. Javi Muñoz
(92), tornà a fer una
exhibició als 50
esquena, amb un
temps de 32"67,
rebaixant la seva
pròpia marca i
a c o n s e g u i n t ,
possiblement al millora marca espanyola de la
temporada. Guillermo Gavilla (92), guanyà la
sèrie bona dels 50 lliures, amb un temps de 32"19,
rebaixant també la seva marca personal i Xisca
Tous (92), amb un temps de 2’30"40, rebaixà en
6 segons la seva marca personal i es quedà a tan
sols 1 segon del «tope B», que donava dret a
participar en els Campionats d’Espanya de la
Joventut.
La resta de resultats varen ser els següents:
- 50 esquena, Maria Cursach (95), 51"72
- 50 braça, M. Magdalenta Cabrer (95), 1’00"95,

rebaixant 4 segons la seva marca personal.
- 50 lliures, Jeroni Tello (94), 41"15, rebaixant

2 segons la seva marca personal; Gori Gil
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Control federatiu
M. Angels Ribot es queda a 8 dècimes de la mínima pel Campionat d’Espanya de la Joventut

Aquest va ser el fet més
destacat del 9è control
federatiu en piscina de 50m.,
on alguns nedadors tenien la
darrera oportunitat
d’aconseguir mínima pel
Campionat d’Espanya de la
joventut, i on M. Angels
Ribot es va quedar molt
aprop, i pel Campionat
Absolut d’Estiu.
Les marques dels nostres
nedadors varen ser les
següents:
- 200 lliures, Marc Bisbal

(89), 2’23"16; Feriel
Rabai (88), 2’35"93,
rebaixant 8 segons la
seva marca personal;
Xisca Tous (92),
2’37"71.

- 50 esquena, Rafel Nadal
(88), 33"91

- 100 esquena, Daniel De
La Fuente (90), 1’13"57 i Rafel Nadal (88),
1’14"57

- 100 lliures, Javier De La Fuente (90), 1’05"85;

Marc Bisbal (89), 1’04"69; Xisca Tous (92),
1’14"35; Feriel Rabai (88), 1’11"94 i M.
Angels Ribot (92), 1’10"69
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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

MILLOR
TEMPS

CAPRICE DE NILLE 1.17 17
CASANOVA 1.20 10

DUQUE MORA 1.20 12
E.CRISTINA 1.20 4

EMILIO SPEED 1.17 9
ESTAR DE NUIT 1.18 13

EUTERPE 1.20 3
FILET D’OR 1.17 7

FINE DE FOPHI 1.18 17
FURIOSA STAR 1.20 10

GALLITO DE VIDAL 1.20 17
GENIOSA 1.21 3

GENTILLE DE NUIT 1.19 29
GLEAM BOWL 1.21 2
GLEAM SPEED 1.20 2

HAMBRO STAR VX 1.22 3
HACUM SC 1.18 26

HASK 1.18 26
HESTAMBUK 1.22 4

HELIANA 1.15 16
HERACLITO SPEED 1.20 14

HERES VX 1.22 7
HISPANO GOWAN 1.18 9

HOLLI HOLIC 1.17 34
JATKINSON VX 1.21 12

JOLI DE FRANCE 1.19 13

NOM DEL CAVALL PUNTS 
TOTAL

RANQUING FINS DIA 6 DE JUNY
LIDER: HOLLI HOLIC

Comentari hípic

Els darrers mesos s´han celebrat dues
carreres clàssiques  dins el calendari hípic
Balear com són el Gran Premi del Criador
per a cavalls de 4 anys i el prestigiós Gran
Premi Nacional per a cavalls de 3 anys .

Una altra carrera també important es celebrarà d’aquí a
quinze dies. És tracta del Gran Premi Manacor per a cavalls
de 3anys que es considerada popularment com la revenja
del passat Gran Premi disputat a Son Pardo. Referent al
ranquing de regularitat podem observar que el lider actual
és Holli Holic, quadra Sa Corbaia, seguit per Gentille de
Nuit, propietat de Sebastià Esteva, Hacum SC, dels germans
Fuster i  Hask, propietat de la quadra Es Camp de d’Alt. Per
finalitzar hem de comentar el bon debut del cavall
Hestambuk propietat de Pep Ferrer ( s’Estelrica), que
aconseguí una merescuda victòria a l’hipòdrom de Manacor.
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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

Volei
Festa de cloenda de la temporada 2003-04

El passat dissabte 22 de maig es va dur a terme la
festa de cloenda de la temporada 2003-04. Va
començar el capvespre al poliesportiu «Na
Caragol» on es varen jugar diferents partits. El
cadet masculí, el cadet femení, el sènior femení i
les veteranes varen jugar un quadrangular amb
partits tots contra tots al millor de tres sets. El
sènior masculí es va enfrontar als veterans del
club. La festa va seguir amb un sopar al restaurant
Ca’n Ramon, on es celebrà el tradicional sopar de
final de temporada. Aquest any la particpació va
ser massiva, ja que entre jugadors/es i
simpatitzants, arribaren als 90. Al sopar hi va
assistir Manuel Galán, regidor d’esports, que
va venir en representació de l’Ajuntament d’Artà.
Al final del sopar es va fer una mica de balanç de
la temporada, una temporada que tots varen
coincidir que havia estat la millor tant en l’aspecte
d’equips, set federats més dos de l’escola de
volei, com en l’aspecte esportiu. Els resultats han
estat inmillorables: l’escola de volei ha aconseguit
un segon lloc en la categoria benjamí i un tercer
en la categoria aleví en la final dels Jocs Escolars
de Mallorca; els equips infantil masculí i femení
es varen proclamar campions de Mallorca, i a
més, el femení, sots-campió de Balears; el cadet
masculí, segon de Mallorca; el cadet femení, va
entrar en el grup dels sis millors de Mallorca i va
quedar finalment cinquè a la lligueta; el juvenil
femení, va acabar la fase regular de la lliga
ocupant el tercer lloc del seu grup i en «Torneig
Federació» també varen acabar terceres; el sènior
masculí, amb un equip bastant renovat, i amb gent
jove, va complir part de les expectatives, encara
que s’esperava més; el sènior femení, amb les
dificultats que ha tengut en quant a nombre de
jugadores, va quedar tercer, a tan sols una victòria
per entrar a la fase d’ascens a la primera divisió
balear. També es va tenir un reconeixement pels
tres jugadors que formen part de la selecció

balear que disputarà el proper Campionat
d’Espanya, Toni Massanet amb la selecció cadet
masculina i Conxa Ferrer i Xisca Puigserver
amb la infantil femenina. Es va agraïr l’esforç de
tots els jugadors/es, entrenadors/es i sobretot
aquells que han jugat en dues categories, amb
l’esforç que comporta jugar dos partits setmanals
i,  finalment, també es va voler premiar el treball
dels entrenadors/es i jugadors/es. Aquest premi,
que es concedia per tercer any, té en compte, més
que el nivell de joc, el treball que es fa en benefici
de l’equip, tant dins com fora del camp. Es una
mica el tipus de jugador que cerca el club; un
jugador que fa “equip” i que es bàsic perquè
aquest funcioni. En l’apartat d’entrenadors varen
ser dos els guardonats, Pere Piris i Sebastià
Rebassa, campions de Mallorca amb l’infantil
masculí i femení respectivament. En l’apartat de
jugadors els premis varen recaure en Joan Bernat,
de l’escola de volei i Neus Jaume, del juvenil
femení.
També es va presentar el «II Circuit nocturn de
volei platja 2 x 2» que es jugarà els dimecres 30
de juny, 7, 14, 21 i 28 de juliol, de 21’00 a 0’00
h. a la platja de la Colònia de Sant Pere. Les
categories seran les següents: infantil, masculí,
femení i mixte. La inscripció estarà oberta fins el
dia 22 de juny.
Per acabar i abans del ball, es va fer una projecció
audiovisual amb les activitats de la temporda
2003-04 i amb els millors moments d’aquesta.

«Memorial Toni Tous» de Porreres
El divendres 28 de maig, l’Escola de volei va ser
convidada al «Memorial Toni Tous» de Porreres,
una festa de volei on hi participen equips de tot
Mallorca. L’ambient va ser excel·lent i els nostres
disfrutaren. A més, l’equip aleví es va proclamar
campió i l’equip benjamí sots-campió.



38
BELLPUIG

   11 juny 2004 477

esports

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

«III Cursa d’orientació nocturna» del Col·legi Sant Salvador

Del divendres 28 al dissabte 29 de maig, a la zona
de les «Cases de Betlem», es va dur a terme la «III
cursa d’orientaciól nocturna» pels alumens de 3r
i 4t d’ESO del Col·legi Sant Salvador. Hi
participaren un total de 24 alumnes, dividits en 7
grups. Es tractava d’anar trobant diferents
controls, amb ajuda d’un mapa topogràfic i d’una
brúixola, senyalitzats mitjançant reflectants de
diferents colors. La cursa començà a les 23’30 h.
i l’equip guanyador, el format per Toni Vaquer,
Toni Serra, Jaume Femenies i Laura Tous,
invertí un temps de 3 h. 5 min. i 10 seg. En segon
lloc va arribar el grup format per Rafel Gili,

Ruben Bernat i Toni Xavier García, amb un
temps de 3 h. 24 min. i 40 seg. El tercer lloc va ser
per M. Angels Servera, Ana Belén Díaz i Rafel
Hernàndez, amb un temps de 3 h. 40 minuts. La
cursa va ser bastant dura, tant pel temps que
s’invertia, com per la dificultat dels controls i el
terreny. Així i tot, els alumnes gaudiren d’aquesta
activitat i dormiren a ple les poques hores que
quedaren fins a fer-se de dia. Abans d’anar a
dormir, Pere Piris i Xisco Bisbal ens deleitaren
amb un concertet de guitarra i bongos.
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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

Es fan cursets intensius

Bàsquet
Primera Autonòmica Femenina

El somni no va poder ésser  !!!!!

No va poder ésser. Una vegada aconseguit
l’objectiu d’anar a jugar la fase d’ascens a Menorca
tots teníem ganes d’acomplir el somni de pujar a
Primera Nacional. El calendari estava dissenyat
per jugar-nos l’ascens a la darrera jornada contra
l’equip amfitrió si no hi havia cap sorpresa.
Però la sorpresa va estar a punt de produir-se i és

que en el primer partit les nostres jugadores varen
posar les coses molt difícils al Sant Josep. Aquest
partit va ésser molt estrany, en el primer i el segon
període sols hi va haver un equip a sobre la pista
i aquest va ésser el Sant Josep que guanyava per
quinze punts de diferència. Però el nostre equip
sense tenir res a perdre i amb unes ganes enormes
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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
de millorar aquest resultat va aconseguir forçar la
pròrroga. A la pròrroga, fruit d’una jugada
desafortunada on una jugadora del Sant Josep es
va lesionar i el joc va estar aturat prop de 10’,
vàrem perdre el ritme de joc i vàrem perdre de 3
punts.
El segon partit era contra l’Alaior i va esser un
partit més difícil del que en un principi ens
pareixia. L’Alaior és un equip que mai es dóna per
vençut i que sempre ho dóna tot, té un joc molt dur
i corre, corre i corre. Vàrem aconseguir una
diferència màxima al nostre favor de 18 punts i tot
i que en els darrers minuts se’ns varen posar a 5
punts vàrem aconseguir guanyar el partit per 10
punts d’avantatge.
El darrer partit i decisiu va esser contra el Mercadal,
equip que era l’amfitrió i que tenia dues jugadores
importants i que calia tenir molt en compte. El
partit va començar com sempre, és a dir malament,
i ens va obligar a anar a remolc tot el partit amb
diferències al seu favor de fins i tot 12 punts. Però
en el darrer quart i més concretament quan faltaven
2 minuts per acabar el partit vàrem aconseguir

empatar el partit. Però l’equip del Mercadal amb
un triple va rompre el partit i després tot va esser
precipitació i errades. Al final no va poder ésser
i ens quedam amb aquest cap de setmana que ha
estat el premi a una temporada molt llarga i
intensa.
S’ha acabat la temporada i, tot i el desenllaç final,
la podem qualificar de satisfactòria. Com he dit
abans ha estat molt llarga i hi ha hagut de tot, bons
moments i moments difícils però que amb l’ajuda
i la unitat de tot el grup hem pogut treure endavant.
Per acabar donar les gràcies a tots el membres
d’aquest equip: jugadores i entrenador ajudant, a
tots els altres membres del club, tant jugadors/res,
entrenadors/res i junta directiva. A tots els
aficionats pel seu recolzament al llarg de la
temporada i també per aquest grapat de gent que
va venir a Menorca a recolzar l’equip i que ens va
fer les coses una mica més fàcils. Al nostre
espònsor, l’Agrupació de Constructors del
Llevant, i a l’Ajuntament. Moltes gràcies a tots.

Equip Sènior
femení

Temporada 2003/2004
Patrocinat per
Hermanos Pallicer-
Pons

Dretes d’esquerra a
dreta: Xisca Tous,
Assumpció Santandreu,
Carme López,
Margalida Pallicer,
Magdalena Umbert,
Jaume Palou
Acotades: Nina Piris,
Cristina Sancho,
Magdalena Ginard i Mª
Antonia Galan
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Futbol
Preferent
Independiente 1 – Artà 3
Gols: Piñeiro, Raul, Genovard
Alineació: Amer, García, Sirera, Piñeiro, J. Tous,
Ramon (Douglas), Gayà (Genovard), Dalmau,
Ferrer (Danús), Nieto, Jordi (Femenias)

Artà 5 – Génova 0
Gols: Ramon (3), Nieto, Genovard
A: Amer, García, Piñeiro, J. Tous, Ramon, Gayà
(Nofre), Dalmau (Genovard), Femenias (A. Tous),
Ferrer, Nieto, Jordi (Douglas) (Danús)

Margaritense 2 – Artà 0
A: Amer, García, Ferrer (Dalmau), Sirera
(Femenias), Piñeiro, J. Tous, Jordi, Genovard (A.
Tous), Ramon, Nieto, Gayà
Ha acabat la fase regular de Preferent i el C. E.
Artà va aconseguir per mèrits propis en quedar
setè a la taula, i no per la renúncia del Gènova,
com publicaren alguns diaris de Palma, classificar-
se per disputar la lligueta d’ascens a la III Divisió
Nacional, quedant enquadrat amb l’Andraitx,
l’At. Ciutadella i Peña Arrabal. Grup difícil, ja
que tant els andritxols, el millor equip que ha
passat per Ses Pesqueres aquesta temporada, con
els menorquins, són els favorits per ser primers
del grup. Però algunes vegades hi ha sorpreses i
tot està a l’aire. Els artanencs han tengut un final
de temporada molt bo i esperam el millor: que
mostrin la seva autèntica vàlua i perquè no,
ascendir.

Ascens a III Divisió
Artà 1 – At. Ciutadella 3
Gol: Piñeiro
A: Amer, García, Sirera (Femenias), J. Tous
(Genovard), Ramon, Gayà (Danús), Dalmau,
Ferrer, Nieto, Jordi (A. Tous)

Peña Arrabal 3 – Artà 0
A: Amer, García, A. Tous, Ferrer, Sirera, Nieto
(Genovard), Piñeiro, J. Tous, Ramon (Jordi),
Gayà, Dalmau
Es va iniciar la lligueta d’ascens i no ha estat gaire
esperançador pel C. E. Artà ja que ha encaixat
sengles derrotes en els dos primers partits que ha
disputat.
En el primer partit, a Ses Pesqueres, que
l’enfrontava a l’At. Ciutadella, no es va poder
començar millor pels colors artanencs ja que

Piñeiro, en el primer minut de joc, feia el seu gols
posant el seu equip per davant en el marcador,
cosa que els podia donar certa tranquil.litat i
poder control.lar el joc, circumstància que es va
donar durant bastants minuts. Però a meitat del
primer temps els visitants, acompanyats i recolzats
per uns cent seguidors, que donaren colorit i
calentor al partit, començaren a despertar i
passaren a dominar un poc més el joc i fruit d’això
empataren abans del descans. En l’inici del segon
temps els ciutadellencs sortiren disposats a assolir
el triomf i mentalitzats i conscients de que podien
guanyar es feren amor majorment del joc i
tengueren més temps la pilota i per mor d’això
feren dos gols més que els donaren els tres punts,
crec que merescuts ja que durant els 90 minuts
foren millors i amb la visió i les idees més clares
que els artanencs, encara que aquests foren uns
dignes rivals cosa que va propiciar que es pogués
presenciar un bon partit, disputat amb esportivitat,
tant en el terreny de joc com a les grades ja que els
dos equips tengueren molts de seguidors animant-
los, amb major alegria dels ciutadellencs motivada,
és clar, per la victòria del seu equip. Sols em resta
felicitar l’At. Ciutadella, equip que va demostrar
esser un seriós aspirant a ser primer amb el
conseqüent ascens de categoria.
I si en el primer partit l’Artà es va topar amb l’At.
Ciutadella, en el segon va ser amb el Peña Arrabal
i l’àrbitre, que si bé no va ser decissiu, sí que va
ser determinant, amb algunes decisions com enviar
a A. Tous al vestidor en el primer quart d’hora per
dues targetes grogues molt rigoroses, cosa que va
descomposar un poc els artanencs que més o
manco tenien control.lat el partit. En el minut 40
els locals feren el seu primer gol i a poc de
començar la segona part feien el 2-0 i això va
propiciar que els nostres baixassin la guàrdia i
facilitaren més el joc de l’equip local que va
rematar la feina en els darrers minuts amb el 3-0
definitiu. La veritat és que els artanencs no estaren
massa encertats durant el partit i sense que serveixi
d’excusa, repetesc que l’actuació arbitral els va
perjudicar en moltes fases del joc.
S’han complicat molt les opcions pel C. E. Artà
però matemàticament no està tot perdut. Tot
passa per guanyar els quatre partits que manquen
i segur que ascendiran.

III Regional
Artà 1 – Sencelles 0

 Clàssics - Novetats - Importació
TEIXITS LLEVANT

   Plaça Barcelona, 2 P M - Tel. 971 457 078
  (Davant l’Estadi Lluís Sitjar. Bus nº 8)

ATENCIÓ ESPECIAL ALS ARTANENCS

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

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

13 i de 16.30 a 19 hores. Dimarts
horabaixa tancat
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Gol: Mascaró
A: Pedro, Javi, Jose Miguel (Ginard), Capó,
Cecilio, Riera, Gil, R. Mayal (Palou), Rufo
(Mascaró), Raul (Gamaza), Ferrer (Xavi)

Artà 2 – España At. 1
Gols: Mascaró, Rufo
A: Pedro, Javi, Capó (Ginard), Jose Miguel
(Gamaza), Gil, Mascaró, R. Mayal (Raul), Ferrer
(Rufo), Riera, Cecilio (Pascual), Palou

Son Cotoneret 2 – Artà 0
A: Pedro, Femenias, Capó, Gamaza, Ginard
(R.Mayal), Mascaró, Rufo (Ferrer), Raul (Xavi),
Riera (Gil), Cecilio, Palou (José Miguel)

Artà 4 – Sta. Catalina 2
Gols: Ferrer (2), R. Mayal, Rufo
A: Pedro, Femenias (Cecilio), Pascual (Jose
Miguel), Capó, R. Mayal, Ferrer (Rufo), Ginard
(Gil), Mascaró, Raul (Gamaza), Riera, Palou
Ha acabat la temporada la III Regional participant
en la Copa Federació on han tengut una bona
actuació acabant amb el que ha estat el primer del
grup però per la diferència d’un sol gol no han
accedit a jugar la final. Per tant, un final digne i
amb bones actuacions tant en lliga, on sempre va
estar en llocs capdavanters, com ha estat també,
repetesc, la Copa Federació. Resumint: una
temporada més que acceptable.

Juvenils
Artà 8 – S’Horta 0
Gols: Rocha (3), Borja, Grillo, Joan Andreu, Ruz,
Nieto
A: Cantó, Alfredo (Joan Andreu), Terrassa, Sureda
(Ruz), Rocha, Juanma, Endika (Nieto), Font,
Borja, Cruz, Grillo (Jordi)

Margaritense 0 – Artà 6
Gols: Reyes (4), Nieto, Ruz
A: Cantó, Enrique (Ruz), Juanma (Cruz),
Massanet, Alfredo (Grillo), Nieto, Terrassa (Font),
Jordi, Endika, Joan Andreu, Reyes

Artà 6 – Badia 2
Gols: Borja (2), Ruz, Reyes, Massanet, Enrique
A: Pere Miquel, Cruz (Rocha), Ruz (Grillo),
Font, Reyes, Endika, Joan Andreu (Juanlu), Jordi,
Massanet, Enrique (Borja), Sureda

Pollença 4 – Artà 2
Gols: Endika, Joan Andreu
A: Pere Miquel (Cantó), Juanma (Font), Massanet,
Sureda, Alfredo, Nieto (Rocha), Terrassa, Ruz
(Grillo), Endika, Joan Andreu, Reyes
S’ha baixat el teló pels juvenils en la temporada

03-04 en la qual han tengut una actuació amb
bastants alts i baixos i han arribat a quedar setens
en la classificació. En aquests darrers partits ha
destacat la seva capacitat golejadora com es
demostra amb els marcadors que han obtingut,
essent el més significatiu el de Santa Margalida,
equip que ha quedat per davant d’ells en la
classificació. Durant la temporada han fet partits
molt brillants amb bon futbol i altres no tant, per
mor majorment dels nervis i les males maneres la
qual cosa es demostra amb que han estat l’equip
del seu grup que li han tret més targetes. El balanç
pot ser d’un aprovat que s’hagués pogut millorar
si s’hagués evitat la causa exposada i arribar a ser
més amunt en la taula.

Alevins
Santanyí 1 – Artà 4
Gols: X. Cursach (2), A. Cursach, Abdon
A: Reynés, Jordi, Jeroni (Coll), Font (Sergi),
A.Cursach, Riera, X. Cursach, Flaquer, Alzamora,
Merenciano (Abdon), Cassellas

Artà 2 – San Francisco 1
Gols: Coll, Carrió
A: Bernat, Jeroni (Merenciano), Font (Carrió), A.
Cursach, Riera, X. Cursach, Flaquer, Alzamora,
Coll, Sergi, Cassellas (Abdon)

Artà 3 – Patronato 3
Gols: Abdon (2), Sergi
A: Reynés, A. Cursach, Riera, X. Cursach,
Alzamora, Coll, Sergi, Merenciano, Cassellas,
Carrió, Abdon. Jeroni, Font, Flaquer

Artà 7 – Santanyí 2
Gols: Riera (3), A. Cursach, X. Cursach, Sergi,
Adrian
A: Reynés, Jeroni, A. Cursach, Riera, X. Cursach,
Flaquer, Coll, Alzamora, Sergi, Cassellas, Carrió.
Jordi, Edgar, Adrian

San Francisco 5 – Artà 0
A: Reynés, Jordi, Flaquer, Coll, Cassellas, A.
Cursach, Alzamora, Sergi, Carrió, Riera, X.
Cursach. Font, Merenciano, Jeroni
Cloenda amb pany i clau de la temporada pels
alevins amb la seva participació a la Copa
Federació i que ha estat bastant regular i positiva
amb tres victòries, un empat i dues derrotes però
no ha estat suficient i s’han vist superats pels dos
equips palmesans, Però repetesc que han donat
una bona imatge i han fet molts de gols que a més
han servit per donar oportunitats a al.lots de
l’equip benjamí. El balanç general es pot catalogar
de positiu en el còmput total de la temporada.

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

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

El passat cap de setmana va finalitzar el «I Trofeu
eina esportiva-Club Tennis Artà». Aquest trofeu
ha durat un mes, realitzant-se les partides els caps
de setmana i ha estat la prova federada organitzada
mai a Artà amb més participació. El torneig
estava format per 8 categories, benjamí, aleví,
infantil i cadet, cada una amb la seva respectiva
categoria masculina i femenina. En total el nombre
de participants fou de 162 jugadors d’arreu de
tota l’illa.

Resultats de les finals:

Benjamí Masculí: Albert Piris (C.T.Artà) guanya

Tenis
esports

a Toni Amorós (C.T.La Salle) per 1/6, 6/2 i 7/6.
Benjamí Femení: Marta Forgas (C.T.Ca’n Simó)
guanya a Maria Pintado (C.T. Ca’n Simó) per 6/
2, 6/0.
Aleví Masculí: Joan Gual (C.T. Muro) guanya a
Guillem Vives (C.T.Manacor) per 6/3 6/3.
Aleví Femení: Pilar Garcia (C.T.Artà) guanya a
Carme Esquinas (C.T. Manacor) per 6/4, 6/2.
Infantil Masculí: Sergi Christie (C.T. Felanitx)
guanya a Pere Rosselló (C.T. Manacor) per 6/4,3/
6 6/3.
Infantil Femení: Magdalena Riutort
(C.T.Manacor) guanya a Joana Reus (Sa pobla
TC) per 6/4 4/6 7/5.
Cadet Masculí: Toni Gran (Sa Pobla TC) guanya
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a Andreu March (Sa pobla TC) per 6/2 6/0.
Cadet Femení: Maria Massanet (C.T. Ca’n Simó)
guanya a Maria Bassa (C.T.Manacor) per 6/3,6/
0.

Pel que fa referència a la participació artanenca,
s’ha destacar (a part de les victòries en la categoria
benjamí masculí d’Albert Piris i en la categoria
aleví femení de Pilar Garcia), les semifinals
aconseguides per Miquel Sebastià Rosselló i
Lucke Steeb en benjamins; la semifinal de
Margalida Bonnin en categoria infantil que va
perdre en un disputat partit amb la jugadora que
després guanyà el trofeu, les semifinals de Maria
Morey en cadets i les de Manolo Infante en cadet
masculí.

Trofeu Autoescola Campins Ca’n Simó:

En aquest torneig realitzat a les pistes de Cala
Millor del Club Tennis Ca’n Simó, el cap de
setmana passat Albert Piris va aconseguir imposar-
se a la final a Lucke Steeb (6/2 6/1) en la categoria
benjamí masculí i Rafel Nadal Moll s’imposà a la
final cadet masculí a Carlos Sánchez (6/3 7/5).
Pilar Garcia, per altra banda, va perdre en una
disputada final davant Carme Esquinas (C.T.
Manacor), que es va resoldre en el tercer set.

Amb cert retard, hem d’indicar que Albert Piris el
mes passat es va imposar al trofeu «Ajuntament
de Muro-trofeu primavera» en la prova categoria
benjamí masculí, després d’haver derrotat a
Miquel Sebastià Rosselló en semifinals.

En el Campionat de Mallorca per equips que es
disputà al Poliesportiu Son Moix, l’equip aleví
del Club Tennis Artà va perdre en les semifinals
davant el Club Tennis Santa Ponça, i encara que
no varen tenir opció es pot considerar molt bona
l’actuació d’aquest equip en haver estat capaç de

esports

classificar-se entre els quatre millors equips de
Mallorca.

També dir que des d’aquest cap de setmana ha
començat la lliga interna del Club Tennis Artà,
tant en la seva modalitat masculina com femenina.
Les fèmines juguen individualment totes contra
totes i pel que fa a la prova masculina, els equips
estan conformats per un jugador número u, un
jugador número dos i un jugador número tres, que
van jugant contra els altres equips. En la propera
edició vos informarem dels equips i dels resultats
que es van produint.
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«Grup d’Amics de la Psicomotricitat i Iniciació als Esports»

El passat dissabte dia 29 de maig es va dur a terme la diada de cloenda de Psicomotricitat i Iniciació
als Esports. La diada es va fer al polisportiu «Na Caragol» i va servir per tancar la temporada 2003-
04. A la diada hi participaren prop de 60 nins i nines i al final també s’hi juntaren als pares per compartir
aquesta diada. Des d’aquí es el «Grup d’Amics de la Psicomotricitat i Iniciació als Esports» vol donar
les gràcies a l’Ajuntament d’Artà i al seu Regidor d’Esports, Manuel Galán per l’ajuda donada

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

noticiari

Els alumnes de l’escoleta de Na Caragol aprenen educació vial amb
el ciclista Toni Tauler

Gràcies a la visita que va realitzar el
corredor Toni Tauler a l’escoleta de Na
Caragol, els petits alumnes tengueren
l’ocasió d’aprendre educació vial de la
mà d’un dels ciclistes més destacats de
les Illes Balears. Segons ens han explicat
les mestres de l’escoleta, cada any
organitzen una diada on els alumnes duen
les seves bicicletes (o tricicles) i aprenen
en una pista virtual muntada per a l’ocasió
com han de circular pels carrers. Enguany,
les mestres volgueren aprofitar
l’avinentesa de poder comptar amb la
filla de Toni Tauler entre les alumnes i

convidaren el ciclista a participar de la
diada. El ciclista de Santa Margalida no
només hi va accedir encantat sinó que va
venir equipat amb la vestimenta del seu
actual equip, l’ Illes Balears Banesto,
perquè els infants poguessen observar
com es vesteix un ciclista professional.
Cada un dels participants a la diada ciclista
es va endur com obsequi un carnetet
d’educació vial i una gorra de l’anterior
equip de Toni Tauler, el Kelme. La veritat
es que tots es divertiren i s’ho pasaren
d’allò més bé.
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Visites escolars a l’Ajuntament.

Per als Serveis Educatius
Municipals, el coneixement de
l’entorn sempre ha estat un tema
important a l’hora de treballar
amb els infants. Aquest any es
va oferir a tots els centres
escolars la possibilitat que els
alumnes de segon i tercer cicle
d’educació primària
coneguessin el nostre
Ajuntament. La dinàmica
consistia a realitzar activitats
dins l’aula per conèixer les
funcions d’un ajuntament, els
seus serveis i els mecanismes
mitjançant els quals es governa
el municipi. Per completar
l’activitat es proposava realitzar
una visita a la Sala guiada per la
Batlessa, per tal que els al·lots
poguessin observar allò treballat
dins l’aula d’una manera més
directa.
Els grups que han participat
d’aquesta activitat han estat els
de tercer curs de Sant
Bonaventura i Sant Salvador i
els de cinquè curs de Sant
Salvador.

noticiari
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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

Sempre sol ésser pesada
l’any passat ho demostrà,
que se’n vagi a Font Salada
per allà a pasturar.

Els seus comptes sempre fa
es veu la té programada,
molta de gent té cansada
i l’any que ve tornarà.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9            

10           

HORITZONTALS: 1. La sents quan el que has
menjat et repeteix. Vas d’això quan evacues els
budells. 2. Anuncia l’arribada del sol (pl). Com
trobes aquest pastís? 3. Els ganglis ho són. 4. Que
pertany a un eix. Fixa el dia i mes. 5. Forma de
govern en què la dona té la màxima importància.
6. Ràbia. Enganarà, no serà fidel. 7. Consonant.
Secció, bocí. Mancat d’un dels sentits del cos. 8.
Filla nascuda dins el matrimoni. Vocal. 9. Parles
amb el Creador. Ompl fins al cent per cent, fins
que quedi totalment impregnat. 10. Ho fa la
tovallola rentada sense suavitzant. A la coa de la
Menor hi ha l’estrella Polar.
VERTICALS: 1. On passa l’estiu la teva germana?
2. Si no vols pols, no hi vagis. 3. Llocs on hi ha
ermites. 4. Burlar, fer escarni. Perill. 5. Qualitat
del que es diu parlant. Vocal. 6. Dóna profit,
rendeix. Equipis per a la guerra. 7. Els asturians
en beuen amb qualsevol excusa. La més oriental
de les poblacions illenques. 8. Consonant.
Dominis de la persona, home normalment, que té
una influència excessiva política o admistrativa
en una regió. 9. Impediré, aturaré el pas. Utilitat.
10. Si toques una corda d’una guitarra el sentiràs.
Començarà la guerra.

 +  -  =7
x ÷ +
 - 1 x  =0
÷ + -
 x  ÷  =8

=3 =7 =2

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

Cercau els noms de les següents ciutats de la grecia clàssica: Atenes,
Esparta, Efes, Milet, Micenes, Creta, Rodes, Olímpia, Troia, Empúries,
Arta
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Autonumèric

Solució a l'endevineta publicada: La calor

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 R E M O R  C O S 
2 A U R O R E S  B O 
3 L I M F A T I C S  
4 A X I A L  D A T A 
5 M A T R I A R C A T 
6 I R A  T R A I R A 
7 L  T R A M  C E C 
8 L E G I T I M A  A 
9 O R E S  S A T U R 
10 R A S C A   O S S A 

9 + 3 - 5 =7
x ÷ +
2 - 1 x 0 =0
÷ + -
6 x 4 ÷ 3 =8

=3 =7 =2
C/ de la Caritat

Fa 40 anys
Juny del 64

[...] por fin llegó la Televisión de
forma clara, nítida y tan perfecta
qie incluso llegó a decirse la
veïamos mejor que en Palma. Como
consecuencia inmediata de este
acontecimiento, tanto tiempo
esperado, han proliferado los
receptores en establecimientos
públicos y casas particulares, al
mismo tiempo que en el ánimo de
muchas personas cuajaba el interés
por los programas de más relieve
que se transmiten. incluídas las
retransmisiones taurinas y
deportivas.

Fa 25 anys
Juny del 79

Le recomendamos atención al
presente comunicado: 1 semana en
Madrid desde 4.000 ptas.; 1 día en
Galicia desde 4.800 ptas. (inclusive
Rías Bajas y La Toja); 1 semana en
Galicia desde 11.685 ptas; 1 semana
en Londres desde 9.200 ptas; 1
semana en Canarias desde 14.900
ptas.
Desde su casa a la nuestra (que es
también la suya) hay escasos
segundos, utilizando el teléfono.
Llame por favor a los números [...].

Fa 10 anys
Juny del 94

Sovint sovint i a les tertúlies de
cafè, se senten comentaris de les
moltes barreres que impedeixen el
pas a molts d’indrets de la nostra
natura artanenca. Per exemple: per
visitar les muntanyes del voltant de
la carretera dels soldats, Sa Talaia
Freda, Sa Moreia, etc., s’hi troben
almanco cinc o sis barreres que
impedeixen el pas dels cotxes per
anar als llocs esmentats. Altra tant
passa per anar a Aubarca i poder
visitar s’Arenalet i altres llocs
d’aquells paratges.



 49
BELLPUIG

11 juny 2004  488

col·laboració

De viatge per la xarxa

Sucre per xerrar mallorquí

http://www.sfaltea.com/
SOCIETAT FILHARMÒNICA ALTEANENSE
D’ALTEA.
Sobre la 27a edició del Certamen Internacional de
Bandes de Música Vila d’Altea. Un dels més
importants de l’Estat Espanyol, amb premis de 2
milions. Bases, obra, cartell, notícies, història...
També dades del Concert d’Estiu.

http://www.insert.es/soc-musicals/
FEDERACIÓ CATALANA DE SOCIETATS
MUSICALS.
Constituïda el juny de 1981, a Sant Carles de la
Ràpita, i legalitzada al 82. Té la seva seu a
Tortosa. Índex de Societats Musicals, fundadores.

http://www.fut.es/~jmusical/
JOVENTUTS MUSICALS DE TARRAGONA.
Presentació de les Joventuts Musicals de
Tarragona. Concerts i activitats desenvolupades i
enllaços amb d’altres joventuts musicals d’arreu
d’Internet.

http://www.fut.es/~ams/ams1portada.htm
BANDA DE L’AGRUPACIÓ MUSICAL
SENIENCA.

Fundada el 1904, la Banda de La Sénia compta al
seu currículum amb el segon premi al Certamen
Internacional de Bandes de Música de València.
Història de l’Ams, escola de Música, banda,
actuacions, repertori musical.

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/
2864/musi.htm
BANDA DE MÚSICA FONT D’EN SEGURES
DE BENASSAL.
Fundada l’any 1892. Actualment té una trentena
d’integrants. Introducció, components, història
en tres parts, novetats, ...

http://fresno.pntic.mec.es/~aguasch/index.htm
SOCIETAT MUSICAL DE FERRERIES.
Associació musical de Ferreries (Menorca) des
de 1984. Classes musicals, grups de cambra,
orquestra Orff, cant coral... Té conveni amb
l’Ajuntament i està subvencionada per la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern
Balear. Objectius.
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Divendres 11 de juny a les 21 h.
IV Mostra Escolar de Teatre Música i Dansa:
Els alumnes de DANSA MODERNA del Centre
Dramàtic del Teatre d’Artà ens oferiran UNA
ALTRA ALÍCIA dirigits per R. Ginard.

Dissabte 12 de juny a les 21.30 h.
IV Mostra Escolar de Teatre Música i Dansa.
Espectacle de Cloenda. Marcel Gros presenta
l’obra VIBRACIONS.
Vibracions és un espectacle on es parodia tant el món

de l’espectacle com l’espectacle del món.
El protagonista surt de l’ou i es troba en un espai
particular on conviuen realitat i ficció... veritat i
mentida... prosa i poesia... és a dir l’escenari.
Com un satèl·lit excèntric, capta imatges i situacions
del món actual per retonarles en forma d’espectacle.
En un món competitiu on el repte és constant, on el
que importa és la imatge... com es pot sobreviure a
tanta eficàcia, tanta intel·ligència i tant glamour?
VIBRACIONS: HUMOR EN ACCIÓ.
Preu entrada: 6 euros. Club Canya Fel·la: 5
euros. Clus Canya Fel·la Junior: 3 euros i 10
punts. Dirigit a públic jove i adult.

Dissabte 12 de juny després de l’obra
GRAN SOPAR DE CLOENDA DE LA
QUARTA MOSTRA ESCOLAR DE TEATRE
MÚSICA I DANSA.
Menú: plat combinat + gelat + beguda. Preu 5,00
€
Menú XL: plat combinat especial + gelat +
begudes. Preu 8,00 €

Diumenge 13 de juny a les 12.00 h.
Mostra Escolar de Teatre Música i Dansa.
Espectacle de Cloenda. La Companyia Ull de
Bou presenta l’obra HE VIST MOBY DICK.
Basada en l’obra de Herman Melville Moby Dick
Direcció de Luca Bonadei interpretada per Cristina G.
Borràs, Salvador Oliva i Lluís Martí.
Existeix Moby Dick? Algú l’ha vist. Sí, jo he vist
Moby Dick!
Amb molt d’humor, imaginació i fantasia, tres veïnats
d’un terrat es veuen relacionats amb els personatges
de l’obra original de Herman Melville que cerquen la
gran balena blanca.

Els nostres protagonistes són un professor malhumorat
i trist, una excèntrica vident i un jove somniador. Així,
els tres s’embarquen al “Pecquod” amb un únic bitllet:
la il·lusió d’un món millor.
El viatge marítim a través de l’amistat i la diversitat
cultural els duen a descobrir la naturalesa salvatge i
necessàriament defensada.

La recerca de Moby Dick és l’excusa perfecta per
comporvar la grandesa de la natura i l’ambició de la
humanitat d’arribar a dominar les forces naturals, així
com per observar la relativització del bé i el mal.

Preu entrada: 6 euros. Club Canya Fel·la: 5
euros. Clus Canya Fel·la Junior: 3 euros i 10
punts. Una obra adreçada i especialment
recomanada a nins i nines de 4 a 12 anys.

Dimecres 16 de juny a les 21 h.
Mostra Escolar de Teatre Música i Dansa: Els
alumnes de l’Escola Municipal de Música ens
oferiran aquest CONCERT com a CLOENDA
del seu curs acadèmic.
Entrada: 3 euros. Canya fel·la: 1 euro

Dijous 17 de juny a les 21 h.
CINEMA CLUB
BALSEROS
Carles Bosch. A l’estiu del 94, un equip de reporters
de Televisió de Catalunya filmà i entrevistà a set
cubans i a les seves famílies durant els dies que
preparaven l’arriscada aventura de
llançar-se a la mar per arribar a la
costa d’Estats Units, fogint de les
dificultats econòmiques en que
estava submergit el seu país. Set
anys després de que la família es
llançàs al Golf de Florida cercant
un somni, l’equip de “Balseros” es
retroba amb aquells personatjes per
a descobrir quin havia estat el seu
destí.

oferta cultural
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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!!

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

Informació: Tel. 971 829 132
VISITAU-NOS!!
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TORNAREM EL DIA 25/VI

La fotografia que avui presentam no podia faltar
a aquest número de juny -on dins pocs dies els
Pares Franciscans celebraran al convent la
tradicional festa de Sant Antoni de Pàdua- i els
nostres lectors segurament agrairan veure una
carrossa de l’època dels anys 50.
Dels nou infants que componien la carrossa del
dissabte de Sant Antoni de Pàdua en coneixem
quatre, del que fa cinc, o sia del que va del Sant,
ja dubtam, i dels altres quatre, ni noves.
La festa de Sant Antoni de Pàdua sense esser
festiu al poble sí que ho és sobretot al barri del
convent. Al matí de la víspera els cavallets fan
volta al poble, actualment en dos grups, i el vespre
surten les carrosses també amb els cavallets ballant
pel poble i anunciant que el convent dels
franciscans està de festa. El vespres, els alumnes
del col·legi de Sant Bonaventura fan demostracions
de gimnàsia i altres entreteniments a l’escalonada
del convent i el darrer dia una gran traca final
despedeix la festa.
No en parlem de la ja famosa tómbola on molta
gent s’hi deixa uns diners per ajudar a les despeses
i sempre surten premiats amb qualque coseta, en
que sia un pollet, per alegrar qualque infant.

També la capella de Sant Antoni, sempre ben
adornada,  no atura de rebre visites dels feligresos
que demanen algun favor al sant.
Així que anam a anomenar els cinc infants que
més o manco ens han assabentat de qui eren.
En Manolo Barbón, que fa molts anys viu a Cala
Rajada, en Guillem Llull, conegut per de
s’asserradora, en Guillem de Son Puça, en Damià
Serra (Ciutadà) que ja fa molts anys és difunt, i el
que representa a Sant Antoni es calcula si podria
ser un al·lot anomenat Castellarnau, fill  d’un
Apotecari d’aleshores.
Com podeu observar no ens podem penjar cap
medalla amb les fesomies dels retratats però s’ha
de tenir en compte que fa prop o més de cinquanta
anys que la fotografia està feta i qui és el guapo
que pot conèixer tots els infants. Com a cert i
podeu comprovar, sí coneixem el lloc on es va
tirar la foto que és al carrer Cardenal Despuig, just
davant can Ganància.
També potser que aquesta fotografia hagi estat
publicada en alguna ocasió encara que no ho
recordam, si és afirmatiu en demanam les
pertinents disculpes als nostres sufrits lectors.

Racó
cloenda
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