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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., 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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Les esperades festes artanenques

Algú va dir que el treball no té sentit sense festa, car la festa forma part
essencial de la vida humana i és absolutament necessària per a la salut
d’un poble i la seva cultura. Benvinguda sigui la festa en què tothom es
dóna tal com és i rep els altres tal com són.
A les societats hi ha un espai per treballar, per transformar la realitat a
través de l’activitat i l’enginy humà, però també hi ha un espai fixat per
fer festa, és a dir, per atrevir-se a viure d’una manera distinta. La festa
no està fora de la vida, ni evadeix l’existència. Amb ella s’afirma el fet
d’estar en aquest món acompanyats dels demés. I si coincideixen en la
valoració de alguna cosa, això engendra el sentiment que anomenem
alegria, que acostuma a ser exterior i la joia més preuada és a  l’interior
de cadascú.
L’origen de la festa és gairebé tan remot com la humanitat, ja que
s’entén per festa el compartir els bons moments amb les persones que
més estimem, és a dir, la família i els amics. Qualsevol excusa és bona
per celebrar la felicitat que ens ofereix la vida.
Anys enrere la festa era una diada essencialment religiosa i l’única
finalitat consistia en festejar el sant patró. Cada poble té el seu sant, o
la seva santa, però avui ja són més cíviques que religioses, i així ho
demostra el programa d’activitats que s’organitza, molts d’actes i molts
de dies de festa. Per aquest  motiu, avui dia hom parla de les festes en
plural.
Record aquells anys de joventut quan vuit dies abans ja repicaven les
campanes alhora que la bandera s’enlairava damunt el campanar. I
quina il·lusió que es desplegava sota la plaça empaperinada, amb
l’arribada de les casetes de fusta, amb la xurreria, el tiro-pitxon, les
barquetes que funcionaven amb les empentes d’un home ben peculiar.
Futbol, tirada de coloms, carreres de cavalls, de bicicletes i a peu, ball
de bot i d’aferrat. A la verbena, aleshores al so d’un tango, un pas doble
o el cerimoniós vals; la vetllada teatral amb la companyia Artis; les
cucanyes amb el pal ensabonat; la rifa de sa vedella; l’ensaïmada duita
a coure al forn i el gelat d’ametlla de l’amo en Geneca; castanyes i
torrons de sa madona Agustina, amb el davantal emmidonat més blanc
que la neu. Tot contribuïa perquè les festes fossin ansiosament esperades
durant tot l’any.
Els carrers més cèntrics dels pobles de Mallorca eren i són el punt de
concentració de joves i no tan joves que gaudeixen de les festes
patronals, molts estrenant vestit o camisa, carrers plens de gom a gom,
amb riuades de gent i tothom amb cara somrient.
És ver que les festes de Sant Antoni i de Sant Sebastià són al mes de
gener, però gran part de les més sonades són a l’estiu. Així, podríem dir
que Sant Joan enceta l’aplec de festivitats que omplen el calendari
estiuenc fins a Sant Bartomeu. Entre altres, reben també la veneració
popular Sant Pere, la Verge del Carme, Sant Cristòfol, Santa Margalida,

FESTES  DE  SANT
SALVADOR

Quin sabor més especial
d’olorosa murtra escampada.

Campanes d’alegre so musical,
anunciant la festa arribada.

Sant Salvador, un any més,
pel carrer Ciutat una gentada.

Passejant, artanencs i forasters,
en la plaça engalanada.

Per fer fugir la calor,
gasosa i llet freda es prenia.

Ambient alegre i bon humor,
mudats, tothom lluïa.

Bon conhort, recordar-ho,
torroneres emmidonades.

Gent contenta a Sant Salvador,
pujant l’escalonada a pinyades.

Des de dalt del Santuari,
ens recreàvem la visió.
Un paisatge d’escenari,

que bé es veu del mirador!

Els artanencs som fastuosos,
en dos murtons feim Nadal.
Sempre a punt , tot gojosos,
a fer trull i oblidar el mal.

C. Carrió i Sanxo

Santa Magdalena, Sant Jaume, Santa
Aina, Santa Catalina Thomàs, Sant
Salvador, Santa Càndida, la Mare de
Déu d’agost, Sant Roc, Sant Bernat,
Sant Agustí… I com per Nadal i per
Pasqua, la gent també desitja els
molts d’anys.
Música i capgrossos fan més
suportable les calors estiuenques.

Cristòfol Carrió i Sanxo

col·laboració

Com tenim per a costum, durant
el pròxim mes d’agost no sortirà
altre edició de la nostra revista.
Per tant, la Redacció de Bellpuig
vos desitja unes bones festes de
Sant Salvador i esperam tornar
estar amb vosaltres la segona
setmana de setembre.

Molts d’anys
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Bar-Restaurant
Can Ramon
Saló climatitzat

c/ d'es tren, 1 - Tel. 971 835 896
Artà

NOCES
COMUNIONS

BATEJOS
SOPARS ESPECIALS

(pandilles, esports, familiars, etc.)
ESPECIALITAT EN

BUFFETS
(Finançament fins a 9 mesos)

Una xerrada amb ....

Maria Antònia Sureda, regidora de Festes

Amb la nova constitució de l’equip de govern de l’ajuntament d’Artà la regiduria de festes
ha recaigut en Maria Antònia Sureda (UM). El seu “bateig” com a regidora s’encetarà
amb la responsabilitat de dur endavant les festes de Sant Salvador d’enguany. La revista
Bellpuig a volgut parlar amb ella perquè ens expliqui com es presenta el programa de
festes i quines novetats hi podrem trobar.

Pregunta.- Abans de res,
enhorabona pel teu
nomenament com a regidora de
festes.
Resposta.- Moltes gràcies.

P.- Encetar aquest nou càrrec
amb la responsabilitat de dur
endavant les festes patronals
del poble ha d’imposar una mica
de respecte, no és cert?
R.- Molt. Tot i que el programa
de festes ja estava ben avançat
gràcies a la feina feta per l’anterior
regidora, jo em vaig trobar amb
la responsabilitat d’haver de
confirmar molts dels actes que
estaven emparaulats però que
encara no s’havien tancat del tot.
Enllestir un programa de festes suposa molta
feina de burocràcia: telefonades, rebre
representants, etc. De tota manera afront
aquest repte amb il·lusió i coratge.

P.- Ens podríes fer una descripció general
del contingut dels actes que componen el
programa?
R.- Seria impossible anomenar un a un cada
un dels actes que conformen el programa de
festes d’enguany. Una de les coses que pens
que s’ha de recalcar del programa  és la
presència de l’espectacle d’Iguana Teatre.
Som conscients que hi ha molta gent que es
pensava que enguany no es veuria l’espectacle

de foc ja que encara restava pendent pagar la
factura de l’any passat. Aquest problema s’ha
solucionat i enguany podrem tornar inaugurar
les festes amb els “dimonis de foc”. Això sí,
com que la companyia teatral ha crescut tant,
enguany han decidit diversificar els seus
espectacles i formar una espècie de
“subcompanyies” que, tot i pertànyer a Iguana
Teatre, s’anuncien amb un altre nom. És per
aquest motiu que al programa surt anunciat el
nom d’Arreplegats. També crec necessari
remarcar la festa Recuperem el passeig amb
idees al cap que organitza l’Associació de
Comerços i Serveis d’Artà. De la mateixa
manera pens que s’ha d’agrair la participació

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

de moltes entitats i artistes
que aportaran el seu granet
perquè aquestes festes del
2.004 siguin ben lluïdes i
variades.

P.- Una cosa que
preocupa molt els
artanencs i artanenques
és la situació econòmica
per la qual atravessa el
consistori. Aquest
mancança de doblers, ha
afectat d’alguna manera
la composició dels actes
que conformen el
programa?
R.- Enguany s’ha d’anar
especialment alerta
precisament per aquest
motiu. És cert que encara
hi ha factures pendents per pagar de l’any
passat. El problema és que encara no sabem
ben bé a quant pugen aquestes factures. De
tota manera hem sol·licitat ajuda a les
institucions i ja n’hi ha que ens han confirmat
el seu suport. Respecte a la pregunta que em
feis, sí que s’ha hagut de modificar algun dels
actes previst. El cas més clar és el del recital
previst a Sant Salvador. En un principi s’havia
estudiat la possibilitat de contractar a Ismael
Serrano o Soledad Jiménez. Al final, i davant
l’elevat cost que suposaria dur algun d’aquests
dos artistes, s’ha optat per dur a Joan Bibiloni
i Guillem Sansó, que resulten més econòmics
i que també és una aposta segura per la
qualitat i la professionalitat.

P.- Des del teu nou càrrec de regidora de
Festes, què demanaries als artanencs i

artanenques per aquestes festes?
R.- Enguany ens trobam davant una situació
una mica especial i per això demanaríem
tranquilitat i comprensió als artanencs i
artanenques. Artà és un poble fester i per això
jo demanaria que facem festa tots plegats. A
més, vull dir que estam oberts a totes les idees
i suggeriments que puguin sorgir del poble,
per això si algú, sigui persona o col·lectiu,  ens
vol fer arribar propostes nosaltres el rebrem
encantats i estudiarem la viabilitat de fer
realitat aquesta proposta.

P.- Hem d’afegir alguna cosa?
R.- Simplement donar les gràcies a tothom i
animar el poble i els seus habitants perquè
participin de les festes d’una manera activa.
Molts d’anys a tots i totes.

entrevista
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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

Indignació davant la forma com es dur a terme l’adjudicació dels pisos de
l’IBAVI

noticiari

El col·lectiu de persones que han sol·licitat un
dels pisos de protecció oficial construits per
l’IBAVI al solar de davant l’institut estan totalment
indignats amb la manera com s’han fet les coses
fins ara. Segons han comentat a la nostra revista
no només se senten enganats i estafats, sinó que
a la darrera reunió que es va celebrar a Artà el
passat 20 de juliol consideren que l’actitud
demostrada pel gerent de l’Ibavi o representant
del Govern no fou la més correcta. La seva
indignació és tal que ens han adreçat una carta on
expressen la seva opinió i que reproduïm a
continuació:
Els adjudicataris dels pisos de Protecció Oficial
d’Artà denunciam volem denunciar que l’actual
Govern de les Illes Balears ha canviat totalment
les condicions d’adjudicació dels pisos de
protecció oficial d’Artà. En primer lloc
presentàrem les sol·licituds, foren aprovades i,
una vegada aprovades, ens ensenyaren les
vivendes. A l’hora de signar els documents
d’adjudicació ens informaren que no havíem de

pagar la hipoteca fins que ens concedissen la
subvenció. A més també ens afirmaren que la
mensualitat seria raonable.
Actualment les coses han canviat i per a poder
accedir a un PIS DE PROTECCIÓ OFICIAL hem
de sol·licitar tres préstecs: un del 80 % del valor
de la vivenda, un altre del 20 % restant i un darrer
per pagar el valor de l’IVA i les despeses de
notaria. La suma dels tres préstecs suposaria
pagar una quota de 720 euros mensuals: una
barbaritat per ser un pis de protecció oficial!.
El que ens pareix vergonyós és que el senyor
Miralles, gerent de l’IBAVI i representant del
Govern, a la reunió celebrada el dimarts dia 20 de
juliol de 2004 a Artà, es dirigeixi a les persones
amb una actitud tan descarada i de falta de respecte.
Es va presentar a la reunió amb una idea fixa de
NO SOLUCIONAR RES i la seva actitud fou
totalment intransigent.

Grup de sol·licitants dels pisos de protecció oficial
d’Artà
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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.

ACORD DE PACTE PER AL GOVERN DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ DURANT LA
LEGISLATURA 2004-2007 QUE SIGNEN ELS PARTITS UNIÓ MALLORQUINA, PSIB-PSOE
I ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS

Atesa la situació d’estancament a la qual ha
arribat l’Ajuntament d’Artà les darreres setmanes,
tot pensant en la necessitat que té el municipi d’un
govern estable que treballi al servei de la ciutadania
artanenca, des del diàleg, la transparència,
l’eficiència i vetllant per l’interès general, les
persones que sotasignen, representants del Partit
dels Socialistes de les Illes Balears (PSIB-PSOE),
Unió Mallorquina i Esquerra Unida -Els Verds,
arriben a un acord per fer possible la governabilitat
i impulsar tota una sèrie de mesures en benefici
d’Artà, segons els següents termes, que es
comprometen a acomplir en tots els seus punts.
1. Acords programàtics consensuats
1.1. Establir un pla de sanejament de la hisenda
municipal.
1.2. Desenvolupar els acords presos pel plenari
durant aquesta legislatura i que fins ara estaven
bloquejats per l’equip de govern anterior, aplicant
les correccions que es consensuïn entre els tres
partits: organització de l’Ajuntament, comissions
de festes, reestructuració del Gabinet
d’Urbanisme, reforma del Patronat de la
Residència, auditoria econòmica, anàlisi de
l’edifici del Teatre, etc.
1.3. Aplicar de manera completa el Reglament de
Participació Ciutadana i desenvolupar els diferents
consells d’àrea i consells municipals de joventut,
infantil, dones, persones majors, etc.
1.4. Crear un fòrum ciutadà de participació política

i social a la Colònia de Sant Pere i encetar l’estudi
i la discussió pública sobre la necessitat de
constituir una entitat local menor a la Colònia .
1.5. Impulsar el Projecte Educatiu de Poble.
1.6. Promoure les energies renovables i l’estalvi
energètic.
1.7. Promoure les empreses d’economia social.
1.8. Promoure l’agricultura, el turisme i la indústria
lligats a les potencialitats del Parc Natural.
1.9. Promoure polítiques actives d’ocupació
consensuades amb els agents econòmics locals i
amb les administracions.
1.10. Suprimir les barreres arquitectòniques.
1.11. Posar en funcionament el Centre de Dia.
1.12. Mantenir i desenvolupar els serveis públics
i els equipaments de titularitat municipal.
1.13. Promoure l’habitatge social.
1.14. Desenvolupar polítiques d’integració de la
immigració.
1.15. Mantenir i desenvolupar les polítiques de
cooperació internacional.
1.16. Aplicar polítiques de normalització
lingüística.
1.17. Tramitar de manera completa tots els
expedients de disciplina urbanística o, en el seu
defecte, sol.licitar la subrogació per part del
Consell de Mallorca dels expedients que, per
qualsevol motiu, l’equip de govern no trobi oportú
tramitar.
1.18. Executar el Pla de moderació del trànsit

A continuació reproduim el pacte que signaren els grups politics UM, PSIB-PSOE i EU-EV,
el passat dia 9 de juliol, en el qual acordaven els punts que conformaven el pacte per formar
equip de govern al nostre poble.
En aquest pacte a més de quedar patent l’alternància de batlia que serà fins al mes de novembre
de 2005 per a UM i a partir d’aquí fins al final del mandat electoral per al PSIB-PSOE, també
es mostra la distribució de regidories entre els diferents partits conformants del nou pacte.
Cal dir que el document està reproduit integrament.
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motoritzat.
1.19. Instar el retorn del tren.
1.20. Finalitzar les obres de les Escoles Velles i
regularitzar el seu expedient i el de les obres de la
Sala.
1.21. Generalitzar la recollida selectiva
domiciliària.
1.22. Renegociar amb el Consell de Mallorca el
conveni del POS i incloure el finançament de la
xarxa de pluvials.
1.23. Redactar l’Agenda Local 21.
1.24. Regularitzar els contractes de manteniment
dels serveis públics amb empreses externes,
assegurant en tot cas la transparència i la lliure
competència; o, alternativament, reforçar la
Brigada Municipal per a l’execució directa dels
treballs de manteniment per part de l’Ajuntament.
1.25. Convocar mensualment la junta de portaveus
mensual i les tres comissions informatives
(Hisenda/Interior, Urbanisme/Serveis/Medi
Ambient, i Socioeducativa/Sociosanitària).
1.26. Delegar les competències de Batlia relatives
a urbanisme a la Junta de Govern.
1.27. Promoure programes informàtics de codis
oberts i programaris lliures.
1.28. Promoure estratègies de reducció de danys
en polítiques sobre drogues.
1.29. Equiparar la jornada laboral de tot el personal
de l’Ajuntament.

2. Aspectes programàtics pendents de consens
i/o que presenten un dissens manifest
2.1. Pressuposts participatius.
2.2. Criteris de fiscalitat ecològica i social a les
ordenances municipals (PVC, fusta certificada,
habitatges buits, etc.).
2.3. Mancomunitat del Nord.
2.4. Instar al Govern la restauració i la defensa del
Parc Natural de Llevant.
2.5. Revisió de les normes subsidiàries (defensa
de les al·legacions presentades, incloent el Molí
d’en Regalat, etc.).
2.6. Compra de la finca dels Canons i instància al

Govern perquè n’assumeixi la compra.
2.7. Crear els equipaments necessaris per a complir
la llei de protecció dels animals que viuen a
l’entorn humà.
2.8. Polítiques i temes d’àmbit supramunicipal
(Consell de Mallorca, Govern, Govern de l’Estat,
forma d’estat, Unió Europea, etc.).

3. Acords sobre l’expressió pública de les
dissensions
L’expressió pública de les dissensions que es
constaten en aquest document i d’altres que puguin
sorgir (a les comissions informatives, Juntes de
Govern, plenaris o a declaracions als mitjans de
comunicació) es realitzarà sempre dins el màxim
respecte cap a les forces polítiques i les persones
que formen part de l’equip de govern, i sempre
amb la voluntat manifesta de no posar en risc
l’estabilitat i continuïtat d’aquest acord de govern.
Els grups signants es comprometen a no rompre
la disciplina i la unitat de vot sobre els continguts
que es contemplen en aquest Acord sense abans
advertir-ho a la resta de grups, i possibilitar una
reunió d’urgència de la Comissió de Seguiment
amb l’objecte de trobar el consens o pactar la
discrepància.

4. Distribució de nomenaments de càrrecs i
àrees de gestió
Les àrees de Policia i Interior aniran lligades al
càrrec de Batlia, i les àrees d’Obres i Serveis
municipals aniran lligades a la 1ª Tinència de
Batlia.
UM ocuparà la Batlia i la 3a Tinència de Batlia
fins al mes de novembre de 2005.
PSOE ocuparà la 1a i la 4a tinències de Batlia
durant aquest mateix període.
EU-EV ocuparà la 2a Tinència de Batlia fins al
final del mandat electoral.
El novembre de 2005 UM i PSOE intercanviaran
els seus càrrecs (Batlia i Tinències de Batlia) a la
Junta de Govern i al Plenari.El Batle es compromet
a convocar el plenari per dur a terme el canvi de
batlia la darrera setmana de novembre de 2005.

Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII

política local
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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.

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

UM i PSOE decidiran quin dels seus regidors serà la persona que ocupi el càrrec de batlia en el període
que els correspongui, així com les tinències de Batlia que els corresponguin, i podran canviar el regidor
que ocupi les tinències de Batlia segons la seva conveniència.
UM gestionarà les següents àrees: Hisenda i Festes.
PSOE gestionarà: Foment, Comerç, Foravila, Medi Ambient, Urbanisme, Cultura, Esports i Joventut
EU-EV gestionarà les següents àrees: Benestar Social, Sanitat, Educació i Participació Ciutadana.

5. Retribucions
El càrrec de batle manté la dedicació exclusiva i la mateixa retribució actual.
El càrrec de 1r tinent batle tendrà dedicació exclusiva i una retribució de 14 pagues de 2.076 ? mes/
bruts amb augment anual de l’IPC.
Es restaurarà el règim d’assistències dels regidors de la legislatura anterior.

6. Comissió de Seguiment del Pacte
Estarà formada per dos regidors d’UM, dos del PSIB-PSOE i el regidor d’EU-EV, més dos membres
dels comitès locals de cada grup polític, més un representant de les direccions de Mallorca de cada
grup polític. Aquesta comissió es convocarà de manera ordinària bimensualment, i extraordinàriament
cada vegada que ho sol.liciti un dels 3 grups polítics signants d’aquest pacte. Les funcions de la
Comissió de Seguiment seran vetlar per l’estabilitat i el bon funcionament del pacte de Govern i cercar
solucions consensuades per als problemes que hi puguin sorgir durant el desenvolupament de la tasca
de govern.

Artà, 9 de juliol de 2004

política local
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Feines de:

Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat

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

*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

L’exposició  “La compra responsable” arribà a Artà.

Actualment ens trobam que els residus estan en
progressiu augment, amb aquesta exposició que
s’inaugurà el dimarts 20 de juliol i que es quedà
exposada fins el 23 de juliol a na Batlesa,  el que
pretenia era informar de com fer una compra
responsable pensant amb el medi ambient i de
com reduir els residus. L’exposició també
informava de les causes i conseqüències que
provoca aquest augment, la tipologia d’envasos i
embalatges, els impactes que provoquen i de com
podem prescindir d’ells.
Una bona iniciativa que està duguent a terme
l’Ajuntament d’Artà és la recollida d’envasos
porta a porta ja que facilita i sensibilitza, a les
cases del poble d’Artà, el reciclatge. Encara que
hem de tenir en compte la reducció de residus
abans que reciclar, ja que a l’hora d’anar a
comprar podem reduir molt els residus d’un sol
ús segons de quina manera facem la compra i
tendrem menys quantitat de residus per reciclar.
Per això l’exposició ens pot ajudar i donar suport
a aquesta campanya ja que dona alternatives per
realitzar aquesta compra responsable.
 Una de les activitats que es varen dur a terme
paral·lelament a l’exposició va ser una activitat
amb els al·lots més grans de l’escola d’Estiu Viu.
Els al·lots varen poder visitar l’exposició i treballar
tots els continguts. Tots junts vàrem
pintar bosses de tela perquè el dia de
demà les  puguin utilitzar per anar a
comprar sense emprar bosses de
plàstic.
 Més tard férem una rifa de senalles al
carrer ciutat on tots els visitants de
l’exposició eren premiats amb una
papereta que entraven en el sorteig de
senalles de llatra, també per poder
anar a comprar sense bosses de plàstic.
A l’exposició també recomanarem una
seria de bones pràctiques que poden
seguir tant els consumidors com els
comerciants, com aquestes:

• Si ets consumidor i  vols que la
teva compra sigui responsable
recorda:
- agafa la teva senalla, carretó o
bossa de tela de casa. Si t’has
oblidat demana al teu comerciant
una capsa de cartró o bosses de
paper reciclat.
- recorda al teu comerciant que
eviti sobreempaquetar els
productes.
- compra productes locals i si són
de producció ecològica molt
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Ctera. Santa Margalida, 57  -Tel. i Fax: 971 83 66 35
ARTÀ  (Mallorca)

millor.
- evita comprar aliments empaquetats amb

palanganes de porexpan, o aquells productes
excessivament empaquetats.

- recorda que si compres detergents
biodegradables i sense fosfats contribuiràs a
mantenir les nostres aigües lliures de
contaminació.

- si et decantes per la compra de productes
respectuosos amb el medi recorda que
adquiriràs productes d’una major qualitat.

Si ets comerciant,  a continuació t’oferim una
sèrie de senzills consells que t’ajudaran a
convertir el teu comerç en un establiment
modern, de qualitat i amic del medi ambient.
Marca la diferència!.

- recorda als teus clients que duguin senalla,
carretó i bosses de tela, aquestes són ideals per
omplir-les de taronges, patates, verdures...així
evitam omplir les senalles i el carretó de
plàstics.

- proporciona als teus clients bosses de paper
reciclat, i evita empaquetar massa els productes
que venguis.

- posa a disposició dels teus clients capses de
cartró reutilitzades, el que per tu era un residu
ara tendrà un bon ús. El teu client t’ho agrairà
perquè els productes arribaran a casa seva en
millors condicions.

- recomana als teus clients i demana als teus
proveïdors productes envasats amb vidre;
aquests són fàcilment reutilitzables i
reciclables.

- recorda que els aliments empaquetats amb
palanganes de poliestirè expandit (suro blanc)
i amb film plàstic (PVC) contribueixen a
augmentar encara més els residus, no es
reciclen i la seva eliminació és molt
contaminant posant en perill el medi i la teva
salut.

- incorpora a la teva oferta productes locals, de
producció ecològica i no t’oblidis dels
productes de neteja ecològics.

- ofereix i recomana als teus clients productes
a granel.

Fer-ho és la millor manera que tens per col·laborar
amb el medi ambient.

Recorda el millor residu és aquell
que no es produeix.
L’exposició ha estat elaborada pel GOB amb el
suport de la Direcció General de Comerç i
l’Ajuntament d’Artà.
Per a més informació telefonau al servei
d’Educació Ambiental del GOB 971498268
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De sorpresa en sorpresa

Unió d’Independents d’Artà vol donar a conèixer
alguns fets que, a nosaltres des de la perspectiva del
qui està a l’oposició però que ha exercit les
responsabilitats de govern, ens sorprenen.
Així, per exemple, ens sorprengué, i molt, que dia 9 de
juliol, el dia que el batle va prendre possessió del seu
càrrec, ja hi hagués cadires reservades per autoritats no
municipals. S’ha de dir que, en tota la història de la
democràcia, a l’Ajuntament d’Artà mai no hi ha hagut
cadires reservades per a ningú. Per tant, és un fet que
ens preocupa, perquè no voldríem de cap de les maneres
que les festes (Fira, Sant Salvador, Sant Antoni) es
convertissin en una desfilada d’autoritats de Palma, ni
en actes protocol·laris sense cap sentit per als artanencs.
Ens sorprengué que el primer ple que va convocar el
nou equip de govern fos convocat per urgència, sense
possibilitar ni comissions informatives ni tan sols
junta de portaveus. De totes maneres, potser hem de
tenir en compte que el que anava en aquest primer ple
eren les retribucions del Batle i dels regidors, és això
que el va fer tan urgent?
Ens sorprèn que l’equip de govern nou encara no hagi
aprovat el pressupost de l’any 2004, sobretot si tenim
en compte que UM i EU/EV votaren tan decididament
en contra del pressupost de l’equip de govern anterior.
Aleshores suposàrem que tenien una alternativa viable
millor.
Ens sorprèn que s’hagi passat gairebé un mes sense
delegat a la Colònia de Sant Pere. Hem de tenir en
compte que els mesos d’estiu són especialment intensos
a la Colònia, per l’augment considerable d’habitants
que rep aquesta població. Els veïns  no han tengut a qui
adreçar-se davant la urgència de qualsevol problema
quotidià i les tasques de la brigada (per exemple
relacionades amb les festes de sant Pere) s’han
endarrerides.
Ens sorprèn que no s’hagi convocat la comissió
d’urbanisme que el nou equip de govern va aprovar
que s’havia de reunir cada mes. Aquesta és la
transparència promesa pel pacte? D’excuses per reunir-
la n’hi ha hagudes.

Ens sorprengué que en el primer escrit oficial en el
qual sortia fotografiat el Batle (un butlletí informatiu
sobre la policia local) ja sortís enrevoltat de faltes
d’ortografia. Llavors ja no ens va venir tan de nou que
també sortissin errades en la salutació del Batle, en el
programa de festes. Sabem, i hi estam d’acord, que el
Batle no ho ha de saber tot, però el més important per
un polític és saber-se assessorar, sobretot quan això no
li costa res perquè l’Ajuntament compta amb una
assessora lingüística, que fa feina al costat del despatx
del Batle.
Ens sorprèn i comença a preocupar-nos (per això en el
ple de dia 29 de juliol hem duit una moció), que el
Batle encara no s’hagi presentat a les entitats ciutadanes,
ni hagi presentat el seu nou equip de govern. Ens
preocupa que faci aquestes presentacions només pels
cafès de poble.
Ens sorprèn que encara no s’hagi asfaltat la resta de
carrers del poble que tenia previst l’anterior equip de
govern, ni la carretera de l’Estanyol, quan l’oposició
havia insistit tant en aquest sentit.
Ens sorprengué que no hi hagués ni cartells anunciadors
ni programes de mà en el concert de bandes de música
al torrent de na Borges, però ens sorprèn molt més que
ni el Batle ni la regidora de festes sàpiguen negociar
amb les empreses que duen els espectacles (per exemple
Arreplegats) que els han obligat a pagar quan ells (els
empresaris) han volgut. Aquest tema ens preocupa
perquè aquest món és molt difícil i l’any que ve les
empreses d’espectacles els passaran per damunt, per
ventura ja no podran negociar ni preu, ni dia, ni… I
aleshores potser serà veritat que no hi haurà nit de foc.
I ja no ens volem sorprendre més, allò que volem fer
tots els que feim part d’Unió d’Independents d’Artà és
anar a festa i passar tan de gust que ens en puguem
llepar els dits fins l’any que ve aquests mateixos dies.

Molts d’anys a tots i bones festes!

Unió d’Independents d’Artà
Juliol 2004.

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

roba infantil - juvenil - premamà

C/ Sta Margalida, 64 Tel. 971 836352 Artà
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La promotora del camping de
la Colònia sancionada pel
Consell de Mallorca
La Comissió Insular d’Urbanisme imposa
una sanció de 937.907 euros i la demolició
de les edificacions il·legalitzables

La Comissió Insular d’Urbanisme del Consell
de Mallorca acaba de fer públic l’expedient
sancionador pel qual UPA, SA, promotora
del càmping de la Colònia de Sant Pere
haurà de pagar un total de 937.907 euros per
haver realitzat obres sense tenir la llicència
corresponent. Com que aquestes obres són
il·legalitzables, la promotora UPA, SA, a
més de pagar la multa imposada pel Consell,
es veurà amb la obligació de demolir la
totalitat dels edificis fets sense permís.

XVI Festival de Música Clàssica

Tal i com vàrem anunciar a la darrera edició s’han
celebrat ja dos dels quatre concerts de música clàssica
corresponents al XVI Festival Antoni Lliteres.
El primer, el 18 de juliol el qual va ser una gran
demostració de com quatre mans damunt un piano
poden tenir en constant tensió els espectadors.
Realment fou un gran concert d’aquests dos italians
Roberto Metro i Elvira Foti, els quals demostraren
les seves aptituds conjuntes interpretant valsos que
es podia pensar que només estava reservat a grans
orquestres.
El segon concert, celebrat el 24 de juliol, els
espectadors varen poder gaudir i escoltar una de les
millors, per no dir la millor, coral espanyola Cor de
Cambra de Navarra, amb obres de Falla, Lorca,
Donostia, etc. i l’acompanyament d’una guitarrista
excepcional.

Els pocs assistents que tenguere l’ocasió de poder
escoltar aquests dos concerts, sortiren meravellats i
ho demostraren amb les grans ovacions que els
dedicaren tant a cada una de les interpretacions com
sobretot al final.
La nota negativa potser la poca afluència d’assistents
i això que Artà és un dels pobles que destaca dins el
món de música. No oblidem que des de fa 16 anys
Artà és un dels pobles que gaudeix d’un festival de
música clàssica de molta qualitat i que ja està ben
consolitat.
El pròxim concert se celebrarà el proper dia 6
d’agost on els assistents amants de la bona música
podran escoltar la bona música que oferirà Esjberg
Ensemble de l’Orquestra de Cambra de Dinamarca.
Informam que l’hora de començ d’aquest
concert del dia 6 serà a les 22 hores i no a les
21 com estava anunciat als programes.
El darrer concert es celebrarà el dia 22 d’agost a les
21 hores a l’església de la Colònia de Sant Pere i del
qual en seran protagonistes Jean Marie Boninno
(orgue), Claudi Arimany (flauta) i la col·laboració
de Josep Francesc Palou (flauta).

Canvi de titular

El taller
m e c à n i c
« N i s s a n »
comunica als
seus amics i
clients, que a
partir del
proper 1 de
setembre serà
regentat per
Toni Alzina i
Miquel Martí.
Us desitgen
unes bones
festes de Sant
Salvador!.
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Les darreres investigacions realitzades al poblat de ses Païsses
afirmen que els romans el varen destruir

Els arqueòlegs que treballen al poblat talaiòtic de
ses Païsses han trobat vestigis que demostren que
la destrucció d’aquest es va produir durant la
conquesta dels romans a Mallorca, la qual va tenir
lloc l’any 123 abans de Crist, per part de Quint
Cecil Metel.
Actualment l’equip investiga el modus de vida
dels habitants d’aquella època, a través de diferents
troballes, com per exemple molins de mà del
segle II abans de Crist, o els becs de pedra amb els
quals es tallaven les pedres grans les quals
s’utilitzaren per construir la murada del recinte.
Segons l’equip que investiga el poblat talaiòtic,
abans de la conquesta romana els seus habitants
eren gent que vivia pacíficament i que es dedicava
al conreu i a la ramaderia. Va ser després de la
conquesta quan els antics pobladors de ses Païsses
abandonaren el poblat, amb els objectes “in situ”,
com demostren les darreres excavacions que s’han
realitzat al poblat.
Un altre tret a destacar de les investigacions
realitzades a ses Païses, és que demostren que el

clima que tenien els nostres avantpassats era més
fred i humit que el que tenim actualment.
L’equip encarregat de les excavacions del poblat
està codirigit pel professor de la Universitat de les
Illes Balears Javier Aramburu i pel català Jordi
Hernández, als quals els acompanyen un grup de
tretze voluntaris que provenen de diferents llocs
de Mallorca, Barcelona i de països europeus. Les
excavacions començaren el passat dia 12 de juliol
i acabaran el pròxim dia 30 del mateix mes.

Foto "Diari de Balears"

Joan Fernàndez, premi d’investigació “Melchor Botella”

El nostre paisà i amic Joan
Fernández Cursach (Fernández),
ha estat guardonat amb el premi
“Melchor Botella” el qual li va ser
entregat a l’acte de clausura de la
XXIX edició de l’escola d’estiu
que es va celebrar al parc esportiu
d’Elx.
Com de tots és sabut, en Joan
Fernàndez és professor de geografia
i història a l’Institut Pere Iborra de
la bella ciutat ilicitana i ha estat
distingit amb aquest guardó que
l’Ajuntament ilicità atorga. No cal
dir que en Joan està orgullós
d’haver rebut tal guardó ja que es
dóna la circumstància de ser la
primera vegada que un ilicità es
condecorat amb tal distinció.
El treball presentat per Joan es
titula “Técnicas Freinet en la ESO
y Bachillerato” i té com a prioritat
i és una de les seves preocupacions
mostrar la forma d’incentivar
l’alumne a aprendre, és a dir que l’alumne tengui
ganes de saber, i les tècniques de Freinet ajuden.
Bellpuig dóna la més expressiva enhorabona
primerament a Joan pel seu treball guardonat i

de pas a tota la seva família tant propi de casa
seva com als seus germans i parents que viuen
a Artà.
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Artà perd la finca de Betlem
El TSJB dictamina que l’Ajuntament d’Artà ha de tornar la finca de Betlem a la promotora Cala
Veya, SA

El passat 24 de juny el
TSJB (Tribunal Superior
de Justícia de Balears) va
remetre a l’Ajuntament
d’Artà una notificació en
la qual obliga a retornar la
finca de Betlem a
l’empresa Cala Veya,
S.A:. Com molts dels
nostres lectors recordaran,
la finca de Betlem va
passar a ser propietat de
l’Ajuntament d’Artà
gràcies a una cessió
d’escriptura feta per la
promotora Cala Veya, SA
dia 15 de juliol de 1992.
El conveni de cessió signat
per les dues parts
contemplava la donació de
la finca a canvi de la
possibilitat d’urbanitzar la
zona dels Canons. Com
que finalment aquesta urbanització no ha estat
finalment possible gràcies a que el Govern va
declarar la zona com a lloc protegit, la promotora
va reclamar a l’Ajuntament d’Artà el retorn de la
propietat de la finca de Betlem. Davant la demanda
interposada per la promotora, l’ajuntament va
presentar un recurs de cassació en el qual, entre
altres coses, declarava que les construccions
existents a la finca havien sofert considerables
millores en la seva estructura i, a més, actualment
s’utilitzen per dur-hi a terme activitats públiques
de caràcter cultural, d’oci, socials, etc. Davant
aquest recurs, el TSJB va fallar a favor de la

promotora i va acordar que l’Ajuntament d’Artà
havia de tornar la possessió de la finca. Els serveis
jurídics de l’ajuntament presentaren un recurs de
súplica, però el TSJB es va mostrar novament
favorable als interessos de la promotora. A la
sentència del TSJB també queda clar que la
promotora Cala Veya, SA haurà de donar un aval
de 18.000 euros en concepte de les despeses que
l’ajuntament ha invertit a la finca. Segons va
explicar l’advocat de la promotora, el termini
màxim perquè l’ajuntament retorni la propietat a
la promotora finalitza el mes de setembre.
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MEDICINA GENERAL
REUMATOLOGIA
CIRURGIA
DIETÈTICA
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (chequeos)
GINECOLOGIA
PEDIATRIA
GABINET PSICOLÒGIC

Assegurances de:
Asisa, Novomedic i DKV Previasa

CONSULTORI MÈDIC

  Clínic Artà

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

noticiari

El nou batle d’Artà rep el directius d’Associació de joves d’Artà
El passat dijous, els quatre membres directius de l’Associació de joves d’Artà, es
reuniren a l’Ajuntament amb el nou batle Sr. Rafel Gili i a continuació és feren una
fotografia col·locant la tradicional devallada de la senyera.

Amb una agenda saturada de
feina com la que té en aquests
moments el nou batle d’Artà,
se va preocupar de rebre els
quatre membres directius
d’AJA per tal de que el Joves
d’Artà poguessin expressar i
informar de quins projectes i
activitats té plantejats fer
aquesta associació.
En primer lloc el portaveu i
coordinador d’ A J A el jove
Salvador “SOL” amb el
suport dels altres directius,
van expressar i donar
l’enhorabona al Sr. Gili per
haver tingut la valentia
d’agafar el timó i voler dur
capdavant el poble d’Artà. Seguidament
els joves li mostraren la memòria
d’Activitats realitzades en anys passats i
li informaren del nou projecte que volen
dur endavant el propers tres anys. El
Batle quedà molt satisfet i emocionat de
veure que en menys de tres anys els Joves
d’Artà han realitzat més de 250 activitats
i tenir més de 80 socis afiliats, a més el Sr
Gili va dir que els tenia molt en compte ja
que valora molt que aquesta associació
hagi estat creada pels mateixos joves, a
més els digué que rebran tot el suport que
necessitin de tot l’equip de govern i

personalment d’ell.
A més Joves d’Artà explicaren a la revista
Bellpuig que ells participaran en totes
les activitats que es facin aquest any per
les festes de Sant Salvador, menys a la de
la cursa de carretons ja que segons
explicaren ells, no ha estat per motius de
malentesa amb la organització de la
cursa si no en una simbòlica i petita
protesta per una expressió que els va
molestar molt d’un polític del PSOE,
AJA espera que no es torni a repetir.
Joves d’Artà desitgen a tots els artanencs
unes bones festes.
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Aprovades les dedicacions exclusives del batle i del primer tinent.

El passat dia 15 de juliol, el nou
equip de govern de l’Ajuntament
conformat per UM, PSIB-PSOE i
EU-EV, aprovà els sous del nou
Batle i del seu primer tinent.
L’actual batle d’Artà cobrarà amb
dedicació exclusiva 14 pagues
anuals de 2.647,00 euros bruts amb
l’aument de l’IPC, el mateix que
cobrava la seva antecesora
Margalida Tous, i el primer tient
de batle, Josep Silva que cobrarà
també amb dedicació exclusiva,
14 pagues anuals de 2.117,00 euros
bruts. Aquest darrera dedicació
exclusiva va ser molt criticada ja
que tant UM com EU-EV ara fa un
any votaren en contra.
A més també s’aprovaren les
dedicacions i retribucions dels
altres reguidors, les quals quedaren
de la següent manera: per
assistència a ple cobraran 60,00 euros bruts, per
dietes 75,00 euros bruts i 37,50 euros bruts en
mitges dietes amb un màxim equivalent a cinc
dietes.
Com a tinents de batle queden: Josep Silva (PSIB-
PSOE), Julen Adrian (EU-EV), Maria Antonia
Sureda (UM) i Maria Francisca Servera (PSIB-
PSOE). Pel que fa a les delegacions, el batle
assumirà Interior i policia; Josep Silva tindrà les
àrees d’Urbanisme, obres i serveis, serveis
municipals. Julen Adrian serà el regidor de
benestar social, participació ciutadana, sanitat i
educació. La regidoria de festes anairà a càrrec de
Maria Antonia Sureda. Medi Ambient, Foment,
Comerç i foravila és per a Maria Francisca Servera.
Hisenda anirà a càrreg de Miquel Sebastià Moll
(UM). Per finalitzar Cultura, Joventut i Esports

seran les àrees de Manolo Galán (PSIB-PSOE).
Durant el decurs del ple no varen faltar els retrets
de l’oposició, concretament per part del grup dels
Independents d’Artà, cap als grups que abans
conformaven l’oposició i que ara formen part de
l’equip de govern.

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!

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



18
BELLPUIG

   30 juliol 2004 605

Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

Les religioses Agustines visiten Artà

 El passat dia 16 de juny, 37
religioses, germanes de l’Empar,
arribaren a la vila d’Artà. D’elles,
n’hi havia 33, procedents del
Perú i Hondures, acompanyades
per Sor Esperança, mestra
d’aspirantes, Sor Rosalia, mestra
de novícies, Sor Carmen Torres,
mestra de juniores i de Sor
Margalida Victòria, superiora de
la comunitat de Santa Margalida.
La seva intenció era la de visitar
el poble on nasqué el seu
fundador Servent de Déu
Sebastià Gili i Vives.
Havien arribat el dilluns anterior
a Mallorca, procedents de
Sudàmerica, en un viatge   de
formació i d’aproximació als
orígens de la seva congregació.
El motiu bàsic del viatge la
celebració de l’assemblea internacional i del
capítol que s’ha de celebrar pròximament a Son
Fe. Procedents de Santa Margalida, a prop de
migdia, visitaren la casa del seu fundador, situada
en el carrer de Mestral, 37, convertida en museu
i recordatori de la història del fundador i de la
congregació.  Després de rebre una curta explicació
per part d’Antoni Gili, familiar i biògraf del
fundador, i de Sor Margalida Victòria, passaren a
recórrer tota la casa, replena de records del
fundador i de la congregació.
Visitaren la casa i elles hi pressentien volar
l’esperit del Pare Fundador que senten ben viu a
les seves distintes cases d’Amèrica.
El Concili Vaticà II impulsà les congregacions
religioses a actualitzar els seus estatuts i
Constitucions d’acord amb els principis que feren
néixer la congregació. Per tant es féu precís
estudiar els escrits i la figura del seu fundador
Sebastià Gili. L’estudi dels documents personals
i relacionats amb la seva Congregació donà a
conèixer una oportuna documentació per
actualitzar les constitucions. Encara que mai havia
estat oblidada,  la figura del seu fundador semblava
que havia ressuscitat.
Però faltava una investigació més extensa i
profunda a altres arxius per centrar la vida i l’obra
del servent de Déu Sebastià Gili i Vives dins el

context de la Ciutat de Palma i de Mallorca. Amb
tot i això, la idea de la causa de Canonització
venia d’enfora. Hi havia pendent la tasca de
investigació a altres arxius i biblioteques. La
Mare General d’aquell temps, sor Amparo Matheu,
comunicava a la persona assenyalada el projecte,
dia 9 de juliol de 1869: “El asunto que queremos
tratar es el siguiente: Hace tiempo que queríamos
introducir la causa de beatificación del M. I. S.D.
Sebastián Gili, nuestro Fundador y tío de Ud.
Mucho más queremos hacerlo ahora ya que al
estudiar a fondo las constituciones escritas por el
mismo se descubren grandes virtudes y un hombre
de grandes valores”.
Dia 2 d’octubre del mateix any 1969, unes
cinquanta religioses Agustines, germanes de
l’Empar, es traslladaren en excursió-peregrinació
a Artà. El seu intent era visitar i evocar els llocs
on el fundador havia nascut i viscut moments
importants de la seva vida humana i sacerdotal.
Celebraven Capítol General especial, en el qual la
figura del Pare Fundador havia ressorgit ben viva
entre les seves filles.
Antoni Gili s’entregà amb entusiasme i constància
a l’obra i en el mes d’agost de 1975 presentava
l’abundant documentació recollida.  El dia 3
d’agost de 1976, en el Capítol General Ordinari a
Son Fe, es feia la presentació del llibre titulat:
“Sebastián Gili Vives. La lealtad con Dios al

col·laboració
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servicio de los hombres”. En el
mateix capítol s’acordà realitzar una
altra visita al poble d’Artà i celebrar
una missa en el Santuari de Sant
Salvador. Al capvespre de dia 4
sortiren les germanes capitulars vers
Artà.  Es col·locà la imatge del Nin
Jesús en el presbiteri, per ser un
regal més que féu el Pare Fundador,
i a les 18 hores, el Pare Balbino
Rano celebrà l’Eucaristia. El batle
d’Artà Gabriel Massanet i el rector
Joan Servera foren obsequiats amb
un exemplar de la biografia del
l’il·lustre fill de la vila, per la mare
general de la congregació.
El dia 5 de novembre de 1976, era
presentat el llibre “Sebastián Gili
Vives. La lealtad con Dios al
servicio de los hombres”, en el saló
del Col·legi Santa Mònica i dia 7, en el col·legi de
la Caritat d’Artà, acte altament concorregut i
revestit d’un caràcter molt familiar. Eren presents
els dos autors, moltes germanes de la Congregació,
familiars, el representant de l’Ajuntament, D.
Pere Moll, preveres, religioses de la Caritat i
ermitans de Betlem.
En el Capítol General Intermedi de l’any 1978, la
congregació acordà la posada en marxa del procés
de Beatificació del pare Fundador. El Procés
diocesà de Canonització de Sebastià Gili, fou
iniciat dia 9 de juny de l’any 1991. El dia abans,
el poble d’Artà, a iniciativa de la congregació li
oferí un homenatge, inaugurant la casa del carrer
de Mestral, on s’hi descobrí una placa
commemorativa. La banda de música donà un
concert i actuà “Artà balla i canta”.  Representa
l’Ajuntament don Bartomeu Ginard.
La Clausura del Procés diocesà tengué lloc, dia 22
de novembre de 1992, presidida pel senyor Bisbe
D. Teodor Úbeda, acompanyat del Postulador de
Roma P. Balbino Rano. La Congregació per a les
causes dels sants del Vaticà, dia 20 d’abril del

1994, aprovà la validesa de la investigació sobre
la vida i virtuts de Sebastià Gili.
El Procés Apostòlic culminarà, si Déu vol, amb la
declaració de Venerable, una vegada aprovades
les seves virtuts heroiques. El Postulador de la
causa és el Pare Fernando Rojo, Agustí, de Roma,
el Relator és monsenyor José Gutiérrez i la
Col·laboradora externa Sílvia Correale.
Dia 29 de maig de 1997, l’Ajuntament de Palma
adoptà l’acord de donar el nom de CARRER DEL
CANONGE GILI a un dels vials sense nom,
situats a Son Peretó de Sa Vileta. A les festa de
l’estàndard de l’idèntic any 1997, l’esmentat
Ajuntament el declarava “Fill Adoptiu de Palma”.
Hem de voler conèixer, de cada dia més, la
persona del Servent de Déu Sebastià Gili, única
manera d’estimar-lo i d’encomanar-nos a ell. Déu
ens concedesqui que ben prest es pugui atribuir,
a la seva intercessió, un fet miraculós que facilitaria
el seu camí vers els altars.
Antoni Gili

col·laboració
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Noces d’Or

El passat dia 15 de Maig, na Margalida
Ginard Torrens (Molinera/Torrensa) i en
Gabriel Ferrer Maria (de Sa Tafona)
celebraren les seves noces d’Or. Per
aquest motiu tota la seva família es va
reunir a Sant Salvador a on celebraren
una emotiva cerimònia, durant la qual es
varen viure moments molt emotius i
divertits. Després tots anaren a brufar-ho
a S’Alqueria des Compte, a on va tenir
lloc un dels moments més emotius, quan
en Gabriel va llegir un poema a on resumia
els cinquanta anys de matrimoni i a on
quedava reflectida tant els bons moments
com els dolents que havien compartit ell
i na Margalida.
Així que aprofitam per donar
l’enhorabona als nuvis, encara que hagi
estat un poc tard.
Molts d’anys!

Cinquanta anys de casats

El passat dia 3 de juliol, el matrimoni
Joan Genovard Planisi, Càndil, i Maria
Llaneras Brunet, Sua, acompanyats dels
seus familiars i amics, celebraren un
aniversari, sens dubte, molt especial; ni
més ni manco que cinquanta anys de
casats. I ho celebrarem, primer de tot,
amb una missa d’acció de gràcies i emotiva
a l’església de la Colònia de Sant Pere
que fou presidida per n’Andreu Genovard,
Vicari General de la nostra Diòcesi de
Mallorca, el qual, a la vegada, és familiar
de l’amo en Joan.
Després de la missa, anaren a sopar tots
plegats al restaurant de Sa Teulera que
entre familiars i amics hi havia prop de
seixanta convidats els quals passaren una
nit molt agradable.
Joan Genovard Planisi va néixer a la
Colònia de Sant Pere el dia 12 d’abril de
1929. Fill de Jaume Genovard Ramis i de
Franciscà Planisi Gil. Maria Llaneras
Brunet va néixer a Artà el dia 27 de març
de 1932. Filla de Joan Llaneras Amorós
i d’Antònia Brunet Servera.
Es casaren el dia 30 de juny de 1954, (aleshores
tenien 25 i 22 anys respectivament), a la Parròquia
de la Transfiguració del Senyor d’Artà, els quals
els declarà en matrimoni canònic el prevere
Sebastià Miralles Trobat, més conegut com el
vicari Miralles. Els testimonis de dita celebració
nupcial foren en Llorenç Rayó Palou i en Miquel
Ginard Espinosa.

D’aquest matrimoni varen néixer tres fills;
Francisca, Jaume i Joan, tots ells casats i amb
descendència, per la qual cosa, ambdós n’estan
molt contents i orgullosos.
Felicitam de debò a l’amo Joan i a madò Maria per
aquests cinquanta anys de casats i, sobre tot, que
Déu les doni salut i molta felicitat. Que sigui per
a molts d’anys.
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Damunt s’Envelador

Qui coneix la terra l’estima
Aquesta frase sintetitza l’orientació
fonamental de l’excursionisme.
Podríem dir que l’objectiu de
l’excursionisme és arribar a
l’estimació del nostre país, la nostra
gent, els nostres pobles de Mallorca,
la nostra història, el nostre art... El
camí per arribar-hi és el coneixement
d’aquest entorn. Però no és fàcil, car
es fa necessària una actitut atenta i
oberta per part de qui vol conèixer les
nostres contrades. Aquesta actitud és
força allunyada d’allò que podríem
anomenar «mentalitat de turista», que
moltes vegades es redueix a passejar
els ulls per un entorn que sempre serà
desconegut, en comptes d’aquell
veritable desig de conèixer que porta
a mirar, escoltar i viure el batec d’una
realitat. Quantes vegades no hem vist
a dalt d’un cim com altres persones
que també hi han pujat no es preocupen de saber
o comprovar en el mapa els noms de les muntanyes,
dels passos, dels comellars, dels torrents, dels
pobles, de les garrigues que tenen davant. El
coneixement que tenen d’aquell lloc és reduíssim,

miser. I ens podríem preguntar ¿quina estimació
tenen per tot el que veuen, per tot el que els
envolta, si no saben què és, ni quin nom té?.
A. Esteva

col·laboració
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Noces d’or sacerdotals del rector de Sant Jaume
El 24 de juny de 1954 l’església parroquial d’Artà
es vestia de festa perquè un artanenc havia estat
ordenat prevere quatre dies abans. Mossèn Joan
Servera i Ginard celebrava la seva Missa Nova,
amb la família, amics i paisans.
Enguany s’han complit cinquanta anys de
l’esmentada efemèride i don Joan ho ha volgut
celebrar de manera senzilla en la pròpia intimitat
i en la Missa que diu habitualment a l’església de
Sant Jaume, a Ciutat, de la qual és rector des de fa
cinc anys.
Mossèn Servera Ginard nasqué a la vila d’Artà
dia 15 d’abril de 1930.
Als onze anys ingressà
al Seminari i, pocs dies
després de la seva
ordenació, fou nomenat
ecònom de la parròquia
de Son Macià. Al cap
de tres anys passava a
ser vicari de Llucmajor
i als sis anys d’estada a
la ciutat del Migjorn fou
destinat a Sant Jaume
de Palma, on també va
exercir el seu ministeri
durant sis anys. Passà
de rector a Petra, amb el
fet curiós que va ser
igualment per un
període de sis anys.
Després d’uns anys de
rector de la parròquia
de la Santíssima
Trinitat, el 99 tornava a
Sant Jaume com a rector
i titular de l’arxiprestat ciutadà.
Òbviament, la labor espiritual no es pot mesurar,
però a jutjar per molts de testimonis rebuts de gent
que el tractà de prop, una gran part de joves, d’on
ell va tenir responsabilitats com a capellà, ens
confirmen l’eficient tasca duita a terme per don
Joan.
Recentment, la revista “Llucmajor“ en la seva
secció de records, parla dels anys en què mossèn
Servera va estar entre els llucmajorers, exercint
de director de l’escola de Sant Miquel, ubicada al
carrer de Sant Miquel, cantonada amb Jaume II,
i fent una bona feina apostòlica amb els
adolescents. A més també era professor de llatí.
Així en parla la revista  “De pinta en ample”: La

parròquia de
Llucmajor a cada
època ha tingut
algun Vicari que ha
deixat empremta
en els joves del seu
temps. Després del
popular don Damià
Vidal, el capellà de
la “Isomoto”,
vingué un jovençà
artanenc anomenat

Joan Servera i Ginard, que a
lloms d’una  “Lambretta” va
fer que els joves dels seu temps,
gràcies al seu caràcter juvenil i
obert s’atracassin a l’Església.
Eren els anys prop de l’any
seixanta i els alumnes eren de
segon i tercer de batxiller.
Aleshores, els seixantins d’ara
tenien entre 12 i 15 anys. Ell
fou també qui es va
responsabilitzar d’organitzar
exercicis espirituals al Santuari
de Mancor, Santa Llucia.
Mn. Servera fou també un
entusiasta de  la festa  en honor
de la Mare de Déu de Sant
Salvador, de la qual a una de les
capelles de Sant Jaume hi ha
una imatge d’abans de ser
restaurada i a la qual assistien
la major part dels artanencs

residents a Ciutat.
Don Joan Servera i Ginard es desteixinà sempre
pel bé espiritual de la gent d’allà on va exercir el
seu ministeri sacerdotal. La glòria de Déu i
l’atenció especial de les ànimes foren dues coses
que sempre ha duit entre cella i cella.
Malgrat don Joan Servera Ginard ja no sigui un
jovençà, ja que és llarg el seu recorregut, sempre
ha duit impregnada en el seu fons una ferma
creença en els valors de la joventut que es manifesta
amb la seva singular simpatia i bon tracte.

Enhorabona i molts d’anys!
                                                   C.C.S.

 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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Artà ara fa 77 anys

Extracte del mes d’agost de
1927, el qual publicam
perquè Bellpuig no surt a
l’agost.
(Recopilació de G. Bisquerra)

Programa de les festes
patronals
Dia 5
A les 9, Capta pel poble per la comissió de festes i
l’Ajuntament.
A les 6 del capvespre, Cucanyes a la plaça Vella i
volta per la Banda de Música.
A les 8.30, Completes a la parròquia i il·luminació
general.
A les 10, Revetla a la placeta de Sant Salvador i
concert musical.
Dia 6 al matí:
Capta i corregudes al Cós amb les xeremies.
A les 9.30, reunió de la comissió i Ajuntament a la
Sala per assistir amb la música a l’arribada del tren.
A les 10.20, Recepció de la Coral de Manacor i
acompanyament fins a l’Ajuntament.
A les 11, Ofici solemne a la parròquia. En
acabar,acompanyada i refresc a la Sala.
Capvespre.- A la una, Corregudes al Cós per a
homes i bísties. A les 5.30, Concert per la Capella
de Manacor al Teatre Principal. A les 7, Completes
a Sant Salvador i tot seguit concert al terradet de
l’Oratori i el ball típic de la cisterna.
A les 10.30 Concurs de ball de pagès a la plaça del
Conqueridor amb els següents premis: 15 ptes. a la
parella que balli millor el bolero antic. També 15
ptes. a la parella que balli millor el bolero modern.
15 ptes. a la jota del bolero i 15 pel fandango, vuit
per la jota mallorquina i vuit pel copeo.
A les 11, concert per la Banda de Música a la plaça
de la Constitució (Vella).
Dia 7
Matí
A les 9, Ofici a Sant Salvador amb assistència del
Magnífic Ajuntament. Cantarà les glòries de la
nostra patrona el Rd. D. Pere Amorós. A les 12.30
refresc a la Sala.
Capvespre, es parla d’unes carreres de cavalls o
d’una “becerrada”. A les 10, concert per la Banda
de Música a la plaça del Conqueridor.
Croquis artanencs era el títol de la portada del
10 d’agost i que feia seguiment a l’article de la
passada edició.
Programa de la Colònia de St. Pere per
als dies 14 i 15 d’agost
Dia 13 a vespre Completes. Dia 14 després de la
missa capta de les joies pel cós segons costum. A les
9.30 Ofici Major i farà el sermó D. Andreu Casellas,
prevere d’Artà. Abans es beneirà la Font del

Baptisme. A la sortida refresc per les autoritats i
altres. Acte seguit corregudes al Cós amb premis per
a corredors i bestiar. A les 4,30 corregudes de cintes,
i en acabar començarà el típic ball de boleros i
copeos a l’estil del país.
Dilluns dia 15, a les 9 Ofici Major de la diada i
sermó. A la sortida benedicció del solar que
l’ajuntament d’Artà regala per fer una escola per als
nins i nines. Després corregudes dins sacs per a
tothom. Al capvespre, pal ensabonat i altres
corregudes de cintes.
A Artà, les taules de carn foren traslladades
a la nova plaça d’abastiments destinades a la venda
de la carn. De fet la carn i les verdures quedaren
inaugurades per les festes de Sant Salvador i
tengueren moltes visites de la gent artanenca.
Defuncions: dia 30 de juliol va morir el parvulet
Miquel Pascual Pastor, fill de mestre Arnau Poll i de
na Vives.
També pujà al cel el dia de Sant Salvadoret el ninet
Andreu Tous Soler, fill de mestre Pere Canals i de na
Joana de sa Farinera.
Nomenament
L’ajuntament reunit en sessió plenària va acordar
per unanimitat com a secretari municipal a D. Ferran
Moscardó Canals, el qual ho era fins ara d’Algaida.
20 d’Agost de 1927
L’arrel antiga era el títol que a tota plana omplia la
primera plana d’aquesta edició.
Les festes de Sant Roc es varen celebrar a la Colònia
tal i com s’havia anunciat al programa. La gent va
assistir massivament, ja que l’agost és un mes
totalment estiuenc i les voreres de mar s’omplen
d’estiuejants, sobretot per Cala Rajada i Canyamel.
Artà 31 d’agost de 1927
A causa de la falta d’espai només publicarem el més
rellevant.
Segueixen els articles referents als Croquis
Artanencs. A Capdepera les festes de Sant Bartomeu
foren ben lluïdes amb uns actes amb molta
participació dels veïns gabellins.
A Son Servera també celebraren les festes de Sant
Agustí conforme al programa que s’havia repartit
per tot el poble i pels veïnats. La llei de vida no
perdona i el dia 20 va morir Miquel Andreu a)
Solaies, famós orador de la parròquia i també ens
deixà Josep Llull Terrassa a) Gravat, i dia 22 la
madona Catalina Oliver a) Fetxeta.
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L’obra de palma en decadència
Conversa amb l’ Industrial  Miquel Fuster

El garballó  és l’únic dels palmars nadius d’Europa
i està localitzat als voltants  de la Mediterrània
occidental. A Mallorca creix en  zones  molt
semblants: Andratx, Calvià  ( puig de Galatzó),
Pollença (amb Formentor i Aucanada) i la contrada
d’Artà i Capdepera. A Menorca sols hi ha dues
petites regions, una prop de Ciutadella  i l’altra al
centre de l’illa, als voltants del Toro. Les fulles
del garballó tenen la forma de ventall, de uns vint
o trenta cms. Produeix petits dàtils - els
“plomissons” – que temps enrera constituïen una
recercada llepolia i juntament amb els lledons,
atzaroses, nespres, codonys i els murtons
suposaven un regal de la ruralia. El garballó
també és comestible i de sabor molt agradable, en
la part tendre i blanca que té dedins Però, del que
es tracta avui es de parlar de la matèria prima de
l’obra de palma-, sorgida del esmentat garballó.
Anys enrera, a totes les cases del nostre poble,
amb les fulles del garballó es feia llatra, que des
de temps immemorials la tradició passava de
mares a filles. Avui ja no es pot dir que l’obra de
palma segueix essent una artesania viva, en  sentit
comercial. Pareix ser que aquells anys eufòrics,
on les indústries que tenien tallers propis no
donaven abast amb la seva producció, arribant a
un moment que faltaven mans per elaborar la
llatra i seguir el procés per poder complimentar
els munts de demandes encarregades. Avui tot
això ja es història. I és que  les coses van canviant
on les necessitats són unes altres Ha arribat un
moment de no necessitar sa palma, per que han
aparegut altres matèries substituïbles.
En Miquel Fuster, tal vegada l’industrial més
estès i més entès amb l’obra de palma, que anys
enrera contant amb la col·laboració de la seva
germana Aina, absorbia gran part de la feina feta
per les dones d’Artà, ens diu:
Miguel Fuster—_Es així, antany tothom feia
llatra. Continues generacions n’han anat fent,
brases i més brases, suposant un important estímul

econòmic per les famílies de la comarca de Llevant.
Bellpuig—__Pareix poc  lògic el que ha passat,
tenint en compte el gran nombre de turistes que
cada any ens visiten per l’estiu, suposant un
possible gran mercat...
MF-_És bo d’entendre. El cost de la feina
d’elaboració augmenta de cada dia i ens convé
importar del Marroc, on el cost es bastant més
econòmic i per tant molt més comercial. Cosa que
resulta ser prou curiosa, doncs foren els moros
que ens introduïren tot el que se sap fer amb les
palmes embrinades i ara són ells els que es
dedican a fer-les. En conseqüència un gran
percentatge procedeix d’importació.
B- Totes les palmes són de la nostra  contrada?
MF-_. No, a més de les d’aquí sen compren o s’en
compraven mols de feixos a Pollença. En canvi a
Capdepera, on hi teníem un centre de recollida, la
major part la compraven a Almeria
B- Empren altres matèries a més de la palma?
MF- Les fibres sintètiques, com la bova i la ràfia
que són tan sols complementàries, per tant la base
sempre és la palma.
B- Com dèiem, en l’actualitat les coses han variat
molt i són  molt poques les persones que es
dediquin a fer el jornal amb la feina de l’elaboració
del producte del garballó. I també són contades
les indústries que aguantin, malgrat el mal temps
econòmic. No és així ?
MF- Entram dins la roda d’un món materialitzat
que exigeix produir molta quantitat a les que les
falta l’emoció de l’individualitat de cada peça.
B- Quin procés segueixen les palmes per arribar
a convertir-les amb una peça de les que sa fabriquen
encara?
MF- El sistema que es segueix és el mateix de
sempre. S’arrabassen les palmes i, una vegada
triades, sa posen damunt s’estenedor, on s’hi
mantenen una vintena de dies. Una vegada dins
l’ensofrador, on s’hi tenen un parell de dies ben
tancades, se deixen sacar al sol., fins estar prou

entrevista

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
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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

eixutes, això després de triar-les, les més blanques
que serveixen per sanalletes mes delicades i ses
més morenes per us més ordinari i amb una alena
de sabater s’esbrinen i es comença  a fer la llatra.
B-_ Com definiries la llatra?
MF-  La llatra consisteix amb una cinta trenada
pels brins. És pot fer de tres, de cinc i de nou caps.
La darrera es la més resistent i la que fa més bon
cosí i és en les que es fan les sanalletes més
antigues. Començant per la base de la peça,
havent afegit la llatra, una vegada esporgada, amb
els brins i una agulla grossa aposta, de devers deu
cm de llautó, amb una habilitat admirable,
s’aconsegueix fer peces esplèndides.
B-_ Quins foren els començaments de la vostra
indústria, popularment coneguda per ca n’Aloi?
MF- .Mon pare fou el fundador de la nostre
empresa, l’any l939, i juntament amb en Sopa
varen ser els pioners de la comercialització de
l’artesania de la palma.

B._”S’obra de pauma” només la fan les dones?
MF.  Sí, les dones quan la major part s’hi dedicaven
a Artà i Capdepera o feien com fer una obra d’art,
o sigui realitzada amb molt d’amor per aconseguir
una feina ben feta i per això no hi planyien el
temps. Les dones d’ aquesta contrada, quan feien
una senalleta l’omplien d’un amor i uns detalls
que no era estrany que fossin les més ben fetes de
Mallorca. Brins ben blancs, llatra ben feta i bon
aire amb el cosí. De les sobrants feien graneres i
graneretes. I això sí que era realitzat per homes.
Era prou considerable el que suposava per
l’economia familiar, que generalment el benefici
obtingut de la dona era superior a la del home.
B.- A quins llocs anava destinada la producció?
MF.- De manera primordial a Catalunya i encara
ho segueix essent. Com a cosa curiosa voldria
afegir que sempre varen tenir el mateix
representant, que ha mort fa poc.
B_ Creus que es va per un camí fora sortida i que

arribaran a perdre els coneixements d’aquesta
artesania que tant suposà per l’economia  d’Artà,
moltes vegades coneguda per “terra del garballo”?
MF.- Pens que no serà així, en que la realitat
pareix que ens mostra una panoràmica negativa.
B.- A més, no està en marxa una escola
d’ensenyança?
MF.- Sí, en el centre cultural de Ses Escoles es
donen classes d’obra de palma, però els
coneixements adquirits no suposen una
industrialització de les produccions. Ja ho veurem!
B.- Finalment, ens podries dir quines són les
peces mes fabricades i demanades?
MF.- De llatra s’en fan, o s’en feien, senalles de
tota classe i destinades a tots els usos. Des de la
senalla per ficar-hi l’infant, el cofinet de la feina
o el morrionet per ficar-hi els doblers, o sa senalla
per anar a comprar, amb tapadora o sense, fins a
estorints per transportar fems, ventadors per
encendre el foc, passant per utensilis del camp
com les senalles, cucales, beasses, capells i altres.
Era un temps on la gent estimava la feina i es
realitzava en el treball ben fet, en la quotidiana
exigència d’un treball honest i ben acabat, duit a
terme amb suor i esforç. Una gent que tenia ben
clar que un treball honrat porta nostre pa de cada
dia damunt la taula. No oblidant la cançó que com
una sentència deia:
Parendanga, parendanga,
Ja t’ho podies pensar;
Qui no s’arrisca a sa feina
Quan té talent no té pa.
Les possibilitats de que retorni un temps favorable
hi són, doncs la natura seguirà proporcionant els
garballons per la serra de Llevant i altres indrets,
poguent tornar l’eufòria d’antany d’articles que
tingueren molta acceptació sorgint indústries com
ca n’Aloi, on la matèria  prima fou la palma.

Cristòfol Carrió i Sanxo

entrevista
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FESTES DE SANT SALVADOR
Del 30 de juliol al 7 d’agost de 2004

Dissabte 24 de juliol
21 h. XVI Festival de Música
Clàssica d’Artà Antoni Lliteres
2004, concert a càrrec del Cor
de Cambra de Pamplona
(Navarra), al Teatre d’Artà.
Programa: obres clàssiques
populars espanyoles. Entrades:
a partir de divendres 23 de juliol.

Diumenge 25 de juliol
15 h. Comença el IX torneig
4x4 de vòlei al Poliesportiu de
Na Caragol. Ho organitza: Club
Vòlei Artà. Programa a part.
20.30 h. Concert al torrent de
Na Borges, amb les bandes de
música de Santa Margalida i
d’Artà.

Dimarts 27 de juliol
19.30 h. Projecció de la
pel·lícula Harry Potter i el pres
d’Azkaban, al Teatre d’Artà.

Dimecres 28 de juliol
19.30 h. Projecció de la pel·lícula Harry Potter i
el pres d’Azkaban, al Teatre d’Artà.

Dijous 29 de juliol
14 h. Recepció oficial del consistori als 30
estudiants de català d’arreu del món que
participaran en el III Campus Universitari de
Llengua Catalana, que  estaran entre nosaltres
fins dia 9 d’agost. Inauguració de l’exposició
fotogràfica Campus 2003.
19.30 h. Projecció de la pel·lícula Harry Potter i
el pres d’Azkaban, al Teatre d’Artà.

Divendres 30 de juliol
21.45 h. Sortida de l’estol de xeremiers de l’Escola
Municipal de Música d’Artà cap a la plaça de
l’Ajuntament.
22 h. Acte inaugural de les festes, amb el ball dels
capgrossos, la música de l’estol de xeremiers de
l’Escola Municipal de Música d’Artà. Convidada
del batle i coet boiet. A la plaça de l’Ajuntament.
22.30 h. Des de la mateixa plaça, inici del
correfocs, a càrrec d’Arreplegats. El recorregut
d’enguany serà el següent: carrers d’en Pítxol, del
Figueral, Nou, d’Antoni Blanes i plaça de
l’Ajuntament. Es recomana dur la roba adequada.
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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

24 h. Gran festa Recuperem el passeig amb idees
al cap, amenitzat per els xeremiers, els capgrossos
i els 40 Llamps, a la plaça del Conqueridor.
Inscripcions: a cada comerç de l’Associació de
Comerços i Serveis d’Artà o a partir de les 23 h.
Participa-hi! Ho organitza: Associació de
Comerços i Serveis d’Artà.
00.30 h. Verbeneta a les vies del tren, amb les
orquestres Trempó de Solfa, Química Latina i
Ricris Duo. Ho Organitza: Pub Pas a Nivell,
Ferreteria Pascual, Coexa i Bar Talayot.

Dissabte 31 de juliol
11 h. Taller de pasta de paper, al Casal de Joves
Quatre Cantons. Ho organitza:
Escoltes d’Artà.
15 h. Torneig 3x3 de bàsquet, al
Poliesportiu. El 50 % dels
beneficis aniran destinats a
Totogalpa. Ho organitza: CE Sant
Salvador.
16 h. I Cursa de Carretons d’Artà.
Sortida des de Sant Salvador i
arribada a la Clota. Recomanam
al públic agafar un bon lloc i
gaudir de tot un espectacle. Ho
organitza: Comença ..., que fas
tard!!!!!! (Programa a part)
17 h. DEU HORES PARTY. Festa
i concurs de jocs informàtics en
xarxa, amb els següents jocs: Age
of Empires, Quake3 i Fifa 2004.
Finalitzarà a les 3 h, a la sala
d’actes del Teatre d’Artà. Bases i inscripcions a
www.partyarta.org. Ho organitzen: Teatre d’Artà
i Servidoresonline. (Programa a part)
18.30 h. Semifinals de tennis de les categories
escola, local A i local B, del torneig Estiu 2004,
a les pistes de tennis del Poliesportiu de Na
Caragol. Ho organitza: Club Tennis Artà.
19 h Inauguració de l’exposició d’obres realitzades
pels alumnes d’arts plàstiques de la Posada dels
Olors, dirigits pel professor Biel Esteva, a la

Residència de Persones Majors.
19 h. Cucanyes, pal ensabonat i jocs infantils,
amenitzat pels xeremiers, a la plaça del Marxando.
Ho organitza: col·lectiu de veïns de la Placeta.
A continuació, joc de mato amb globus d’aigua.
Ho organitza: Escoltes d’Artà.
20.30 h. Inauguració de l’exposició Wood You
Like, d’Alexandra Stauch, a la sala d’exposicions
de Na Batlessa. Romandrà oberta cada dia, de les
19.30 h a les 22.30 h, fins dia 8.
20.30 h. Inauguració de l’exposició de pintura a
càrrec de Conrado, al carrer de la Caritat, s/n.
Romandrà oberta fins dia 7.
21 h. Inauguració de la tómbola parroquial, al

Centre Social. Romandrà oberta fins
dia 7 d’agost.
21 h. Inauguració de l’exposició
col·lectiva de Francesc Alzamora, amb
Paisatges i flors, i Miquel Fuster
Mosca, amb Retrats, a la Cotxeria
(carrer Nou, 38). Romandrà oberta
fins dia 8, de les 21 h a les 23 h.
21 h. Inauguració de l’exposició
COLMA 2, pintures de Marta i Joan
Matamalas, a la tenda Es Figueral
(carrer del Figueral, 27). Romandrà
oberta fins dia 15, de les 20.30 h a les
22.30 h (durant festes).
21 h. Exposició de pintura i escultura
d’Aina M. Lliteras, a la sala
d’exposicions de Can Cardaix.
Romandrà oberta de les 21 h a les 22
h, fins dia 8.

22 h, concert de jazz, amb el grup: Rafael Aguiló
Trio + Gina Calpin, a la plaça de l’Ajuntament.
24 h. Gran verbena amenitzada per les orquestres
ORQUESTRA GALA, ORQUESTRA MIQUEL
MASSOT i LOLO’S BAND, a la plaça del
Conqueridor.

Diumenge 1 d’agost
9 h. Amollada de coloms des del creuer de Petra,
a càrrec del Club Colombòfil Artanenc.

programa de festes
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA * TROFEUS

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

18 h. Jocs eqüestres a la pista de Son Catiu. Ho
organitza: Club Hípic Artà.
19 h. Inauguració de l’exposició de brodats i punt
mallorquí, al Club de la 3a Edat. Ho organitza:
Associació de Persones Majors d’Artà.
20 h. Entrega de medalles de 10, 25 i 50 donacions
als donants de sang, als jardins de Na Batlessa,
amb la participació dels xeremiers. Ho organitza:
Germandat de Donants de Sang de les Balears.
20 h. Actuació del grup d’animació infantil
SPAGHETTI, a la plaça de l’Ajuntament.
21 h. Torneig de ràpides d’escacs, a la terrassa del
Teatre d’Artà.
21.30 h. Inauguració de l’exposició de pintura a
càrrec de Conrado, al restaurant El Dorado.
Romandrà oberta fins dia 8.
23 h. Recital a Sant Salvador, a
càrrec de GUILLEM SANSÓ I
JOAN BIBILONI. Venda
anticipada a l’Ajuntament d’Artà i
al Teatre d’Artà: 10 EUR. Entrada
a taquilla: 12 EUR.
00.30 h. Festa de l’escuma amb els
millors discjòqueis (DJ) del món:
Pep Gurries i Dock, a les vies del
tren. Ho organitzen: Pub Pas a
Nivell i Bar Talayot.

Dilluns 2 d’agost
16.30 h. Gran torneig de futbol
plaça, a la plaça del Conqueridor.
Ho organitza: Caixa Rural de les
Balears.
18.30 h. Semifinals de tennis de les
categories de dobles i absolut
federat del torneig Estiu 2004, a les pistes de
tennis del Poliesportiu de Na Caragol. Ho
organitza: Club Tennis Artà.
18.30 h. Finals del torneig de petanca de
l’Associació de Persones Majors d’Artà, a les
pistes de petanca de Na Batlessa. En acabar, es
lliuraran els trofeus i hi haurà un refresc per als
participants.
19 h. Partit de futbol de benjamins a Ses Pesqueres.

19.30 h. Exhibició de bicitrial, a càrrec de David
Cachón, doble campió del món, rècord del món i
rècord Guinnes de salt, a la plaça del Conqueridor.
Ho organitza: Caixa Rural de les Balears.
20 h. Partit de bàsquet entre el CE Sant Salvador
i els jugadors retuts del club. Ho organitza: CE
Sant Salvador.
20.30 h. Teatre de carrer amb El General Bom-
bom i els xeremiers, pels carrers d’Artà.
22 h. Concert de jazz, a càrrec de Molly
Duncan Quartet a sa Tafona de Son Fang.
22.30 h. Ronda poètica Poesia per la Pau. El
circuit serà el següent: Na Batlessa, font de
l’Ajuntament, escales de Sant Salvador, esplanada
de la Parròquia, plaça de l’Aigua i, finalment,
Teatre d’Artà. Ho organitza: Artà Solidari.

Dimarts 3 d’agost
9 h. Amollada de coloms des del
Coll de la Grava, a càrrec del Club
Colombòfil Artanenc.
17 h. Taller de Ràdio Jove, al Casal
de Joves. Ho organitza: Associació
Joves d’Artà.
18.30 h. Finals de tennis en les
categories local A i local B, del
torneig Estiu 2004, a les pistes de
tennis del Poliesportiu de Na
Caragol. Ho organitza: Club Tennis
Artà.
19 h. Partit de futbol d’alevins a Ses
Pesqueres.
19.30 h. Gimcana Dotze-Desset, a
Na Batlessa. Veniu preparats, hi
haurà de tot i molt. Ho organitza:
Club Dotze-Desset.

21.30 h. Concert de la Banda de Música d’Artà,
a la plaça del Monument.
21.30 h. DINAMITA al Teatre d’Artà. Aquest
espectacle recull el millor dels 56 capítols de la
sèrie d’humor de TV3. Són els 90 millors minuts
de tots els programes, amb guió i direcció del
TRICICLE. Amb aquesta forma teatral, el públic
de totes les edats gaudeix d’uns esquetxos d’una
efectivitat més que comprovada. Entrades a partir
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Pídanos presupuesto
sin compromiso

C/ Rafel Blanes, 98 (Tel. 871 988 887)
07570 - Artà
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de dia 27 de juliol.
23.30 h. Inici de la XVI edició de la Cursa Popular
Festes de Sant Salvador, sortida i arribada al
carrer de Ciutat. Hi haurà un obsequi per a tots els
qui completin el recorregut.
00.15 h. Festival NOUMÚSICS, amb els grups:
Sibyl Vane, Pitjor Estàs Tu, TH2 Crew, Dinamo,
For-Mentor, Ojete de Van Gohg, Little Kiss, a
l’amfiteatre de Na Batlessa. Hi haurà una exhibició
de grafits, a càrrec de SAT, DAWN i DZT.

Dimecres 4 d’agost
11.30 h. Fireta ecològica d’habilitats per a tots els
nins i nines, als jardins de Na Batlessa. Ho
organitza: Estiu Viu.
17.30 h. Finals del torneig de billar de l’Associació
de Persones Majors, al Club de la Tercera Edat.
En acabar, es lliuraran els trofeus
i hi haurà un refresc per als
participants.
18.30 h. Finals de tennis de les
categories escola, dobles i absolut
federat, del torneig Estiu 2004, a
les pistes de tennis del Poliesportiu
de Na Caragol. Ho organitza: Club
Tennis Artà.
19 h. Partit de futbol d’infantils, a
Ses Pesqueres.
19 h. Exposició Deu anys d’Estiu
Viu, a la sala de conferències de la
Residència.
20 h. Partit de vòlei sènior masculí
entre el Club Vòlei Artà i velles
glòries del club, al Poliesportiu de
Na Caragol. Ho organitza: Club
Vòlei Artà.
20.30 h. Torneig de simultànies
d’escacs, a la terrassa del Teatre d’Artà.
22 h. Sopar a la fresca a la plaça del Conqueridor
amb una sorpresa
24 h. Festa de camisetes banyades, amb els millors
discjòqueis (DJ) del món: Pep Gurries i Dock, a
les vies del tren. Ho Organitza: Pub Pas a Nivell,
Ferreteria Pascual, Coexa i Bar Talayot. (hi haurà
camisetes de regal per a tothom).

Dijous 5 d’agost
10 h. Des de la plaça de l’Ajuntament, inici de la
tradicional cercavila per la part baixa del poble,
amb els capgrossos, els xeremiers, les autoritats i
la Banda de Música d’Artà.
11 h. Concurs de dibuix infantil, al Casal de Joves
Quatre Cantons. Edats: de 3 a 12 anys. Ho
organitza: Escoltes d’Artà.
19 h. Partit de futbol de juvenils, a Ses Pesqueres.
19 h. I Triatló de Sant Salvador. Partida des de la
platgeta de la Colònia i arribada a la plaça del
Conqueridor (500 m de natació + 19 km de
bicicleta + 3 km a peu). Si t’agrada l’aventura,
anima’t. Hi haurà un obsequi per a tots els
participants.
20 h. Inauguració de la XV Mostra de Bonsais, a
la Residència de Persones Majors. Romandrà

oberta fins dia 7. Ho organitza:
Associació Bonsai de Llevant.
21 h. Inauguració de l’exposició
fotogràfica Barceló a la Seu, d’Agustí
Torres, a la sala d’actes del Teatre
d’Artà. Reportatge d’Agustí Torres
sobre el procés de creació de l’obra
que Miquel Barceló ha fet per a la
Seu a Vietri Sul Mare (Itàlia). Entrada
lliure. Hi col·laboren: Fundació Sa
Nostra i l’autor.
22.30 h. Verbena camp, amb les
actuacions estel·lars de les orquestres
CRISTAL i COCKTAIL, a la plaça
del Conqueridor.
24 h. Gran castell de focs artificials,
a càrrec de Pirotècnia Jordà.
00.15 h. Festa Súper-Fashion, davant
la botiga Es Figueral. Es demana que
dugueu vestuari dels anys 70. Veniu

i riureu! Els beneficis es destinaran a la Fundació
d’Afectats per l’Atemptat de l’11M. Ho
organitzen: veïnats del carrer del Figueral.

Divendres 6 d’agost
10 h. Des de la plaça de l’Ajuntament, inici de la
tradicional cercavila per la part alta del poble,
amb els capgrossos, els xeremiers, les autoritats i

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

RECOMANACIONS PER A AQUESTS
DIES DE FESTA

Canvis en la recollida de fems durant les
festes
Del divendres 30 de juliol fins al dissabte 7
d’agost, la recollida de fems es farà entre les
8 h i les 11 h del matí.
Per als bars, cafeteries i restaurants, la recollida
serà diària i durant el mateix horari, de 8 h a
11 h del matí.
No dipositeu bosses de fems al carrer fora de
l’horari de recollida i, si n’és el cas, utilitzau
els contenidors més avinents.
Feis ús dels contenidors de recollida selectiva
de vidre, llaunes i cartró.
Feis ús dels sanitaris públics (WC) de la
plaça del Conqueridor
Al costat de la plaça del Conqueridor hi haurà
dos mòduls sanitaris dobles (WC) que restaran
oberts durant totes les festes per a tothom que
els hagi d’utilitzar.
Venda anticipada d’entrades al Teatre
d’Artà
A la taquilla del Teatre d’Artà, de les 19 h a
les 21 h, hi podreu adquirir les entrades de
tots els actes no gratuïts de les festes.

Interrupció del mercat municipal dels
dimarts
El dimarts 3 d’agost no hi haurà mercat.

Respectau els senyals de trànsit
En motiu de les festes es col·loquen molts
senyals de trànsit per dur a terme  molts
d’actes (circuit ciclista, cursa popular,
concerts, cucanyes, etc.). També es tanquen
els carrers principals a partir de les 19.30 h.
Respectau els senyals pel bé de la festa.
Feis un ús racional de l’aigua
Les reserves d’aigua són minses i cal estalviar
aigua. No tudeu més aigua de la necessària.

MOLTES GRÀCIES PER LA
VOSTRA COL·LABORACIÓ

programa de festes

la Banda de Música d’Artà.
11.30 h, raid d’aventura, als jardins de Na Batlessa.
Hi haurà tirolines, ràpel, escalada, tir amb arc i
molta diversió.
16.30 h. Cursa de cavalls, a la pista de Son Catiu.
Ho organitza: Club Hípic Artà.
19 h. Trofeu de futbol de Sant Salvador, a Ses
Pesqueres.
19.30 h. Concert de Sant Salvador, a càrrec de la
Banda de Música d’Artà, a la plaça de
l’Ajuntament d’Artà.
20.30 h. En acabar el concert de la Banda, tendrà
lloc la solemne celebració de l’Eucaristia a
l’església parroquial, amb la participació de
l’Orfeó Artanenc.
22 h. XVI Festival de Música Clàssica d’Artà
Antoni Lliteres 2004, concert a càrrec de
l’Orquestra de Cambra de Dinamarca, al Teatre
d’Artà. Entrades a partir del 27 de juliol.
24 h. Verbena monumental de Sant Salvador,
amb les actuacions de les orquestres
ORQUESTRA OASIS, GRAN ORQUESTA
MALLORCA i HORRIS KAMOI, a la plaça del
Conqueridor.

Dissabte, 7 d’agost
16 h. LV Circuit Ciclista de Sant Salvador. El
recorregut serà el següent: carrers de Sant
Margalida (sortida), de Sos Monjos, de Pere
Amorós, de Margalida Esplugues i de Santa
Margalida (arribada). Ho organitza: Club Ciclista
Artanenc.
19 h. Celebració de l’Eucaristia i, a continuació,
ball de la cisterna amb Artà Balla i Canta i els
xeremiers, a l’esplanada de darrere Sant Salvador.
20 h. Tallers de bonsais, a càrrec del professor
Sebastià Fernández, a la Residència. Ho organitza:
Associació Bonsai de Llevant.
20 h. Partit de vòlei femení entre el CV Artà i
l’ORLANDAI de Barcelona, al Poliesportiu.
22 h. Festa pagesa i ball obert amb l’agrupació
Esclafits i Castanyetes, a la plaça del Conqueridor.
24 h. Gran traca de fi de festa, des de la mateixa
plaça.
MOLT BONES FESTES A TOTHOM I MOLTS
D’ANYS !!!
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DELEGACIÓN EN CALA RAJADA:
C/ Ramón Franco, 32 - Tel. 971 818 000

CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA

ALQUILER MÁQUINAS

AGLOMERADO

EXCAVACIONES

PLANTA DE AGLOMERADO

CONSTRUCCIONES

DESMONTES

ASFALTOS

(J. Caldentey)

de la Colònia
L’Escola

Reunió a la Conselleria d’Educació

Dilluns, dia 19 de juliol, tingué lloc a la Conselleria
d’Educació una reunió entre representants del
nostre consistori i de l’AMIPA de la Colònia per
una part i representants de la Conselleria
d’Educació per l’altra.
La importància d’aquesta reunió, feta a instàncies
del batle, Rafel Gili, queda reflectida en la
nombrosa representació de la Conselleria:
D. Rafel Bosch, Director General de Planificació
i Centres
D. Jaume Gual, Inspector del Centre escolar de
La Colònia
D. Jaume Joan, Director General d’Administració
i Inspecció Educativa
D. Antoni Gonzàlez, Cap del Departament de
Inspecció
D. Miquel Nebot, actual Director del Centre
Escolar de La Colònia
Personal del Departament de Planificació i Centres
Personal de l’IBICEC ( departament encarregat
de construcció i obres de la Conselleria
d’Educació).
La comissió de La Colònia estava formada per:
D. Rafel Gili, batle d’Artà i de La Colònia
D. Julen Adrián, regidor d’Educació i Cultura i
una amplia representació de l’AMIPA.
L’objecte de la reunió era d’una part deixar
plantejades i resoltes una sèrie de reivindicacions
bàsiques que l’AMIPA i la direcció del Centre
Escolar venien mantinent des de principis del
curs passat i de l’altra demanar la permanència de
Dolors Ribas com a directora del Centre.
El primer punt – reivindicacions considerades
bàsiques pel bon funcionament del Centre – fou
acceptat per la Conselleria. El Centre disposarà a
partir de l’inici del curs 2004-2005 de mobiliari
nou, que haurà de ser reemplaçat, en un curt
termini, pel mobiliari proposat en el dossier
presentat per l’anterior directora del Centre Dolors
Ribas. Entrarà també en funcionament el
menjador escolar. El transport escolar a altres
escoles d’Artà quedarà limitat a nins i nines que

no puguin ésser escolaritzats al Centre de La
Colònia i es dotarà el Centre amb una nova
mestra d’educació infantil.
El segon punt – permanència de Dolors Ribas
com a Directora del Centre – fou denegat. Els
motius al·legats per l’Inspector Jaume Gual i el
Director General d’Educació Rafel Bosch foren
tècnics i burocràtics, com que Dolors Ribas no
presentà en els terminis establerts per la
Conselleria el projecte i sol·licitud per accedir al
càrrec i no haver complimentat degudament una
sèrie de formalitats.
 Dolors Ribas és una persona compromesa , que
ha  reivindicat constantment, fent costat a
l’AMIPA,  un Centre Escolar digne per a La
Colònia de Sant Pere, actitud que li ha merescut
l’apreci dels nins i de la majoria dels seus pares.
A partir del curs vinent Dolors no serà directora,
però es quedarà com a mestra en el Centre. Un
centre que ha cohesionat mitjançant conviccions
compartides amb els pares i l’equip educatiu:
ideals, metes, principis, projectes, etc., que són
els elements que estructuren internament un grup
i creen sintonia. El nou Director, Miquel Nebot,
recollirà, sens dubte, aquest llegat que deixa na
Dolors, un llegat que permet la comunicació,
l’enteniment, el poder establir acords i fer projectes
col·lectius.
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c/ Rafel Blanes, 13 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 82 96 78

Estiu Viu i servei de guardaria en el Centre Escolar

El nou Centre Escolar és
un lloc ideal per fer
activitats lúdiques i
educatives durant l’estiu.
Estiu Viu, un projecte
d’educació en el temps
lliure dels Serveis
Educatius de l’Ajuntament
d’Artà, que en altres
ocasions havia
desenrotllat les seves
activitats en el polisportiu,
considera la nova escola
com un lloc ideal per
assolir els objectius del seu
projecte, que no són altres
que l’ocupació del temps
lliure dels infants, d’entre
3 i 12 anys, amb activitats
lúdiques educatives.
Aquest estiu participen en
aquestes activitats 20 nins
i nines d’edat compresa
entre els 3 i 9 anys. Per a una millor adequació de
les activitats s’han format dos grups:
Nins i nines de 3 a 5 anys i
Nins i nines de 6 a 9 anys.
De l’acompanyament didàctic se’n fan càrrec les
monitores Mª. Bel Ginard, Mª Magdalena Joan i
Mª Antònia Riera. Elles ens expliquen com els
nins i nines ocupen el temps durant un horari de
8 a 13h. dels mesos de Juliol i Agost. Les activitats
són molt variades i diverses. Es fan tallers de
siluetes, jocs interiors, pintura, projecció d’alguna
pel·lícula a la biblioteca, activitats de

psicomotricitat, pintura, manipulació d’aliments,
etc. També es fa alguna activitat especial, com la
que es dugué a terme dia 22 de juliol dintre de
l’aula mòbil de la Conselleria de Medi Ambient
del Govern Balear, on els nins, mitjançant l’ús
d’ordenadors i altres mitjans, s’informaren sobre
la importància de la selecció dels fems i altres
residus i de l’estalvi d’aigua per a la conservació
del medi ambient.
El projecte és, doncs, una activitat molt positiva
al servei dels pares i dels nins i nines de la Colònia
o estiuejants que passen aquests mesos a la
Colònia.

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

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

07579 - Colònia de Sant Pere
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Servei de guarderia

“L’Escoleta municipal”
gestionada per AIXA manté
també durant l’estiu les activitats
amb els nins i nines del centre
escolar. L’edat dels infants és la
compresa entre els 18 mesos i
fins a 3 anys. El nombre
d’alumnes és de 14 i l’horari de
8 a 17h. Bàrbara Servera i Carol
Mus ens expliquen que les
activitats que es duen a terme són
semblants a les de durant el curs,
encara que evidentment,
acomodades a l’estiu: jocs amb i
dins l’aigua i tot tipus d’activitats
educatives aprofitant el gimnàs i
els espais a l’aire lliure que
ofereix el centre escolar.

Dijous, dia 22 de juliol, es feu
per part de la Conselleria
d’Educació del Govern Balear i
de l’Ajuntament d’Artà la
recepció del nou edifici i les seves
instal·lacions. Entre els assistents
a la recepció s’hi trobaven
l’arquitecte i Cap de Servei
d’Obres de la Conselleria
d’Educació Pilar Mesquida,
Rafel Gili, Julen Adrian i Pep
Silva, batle, regidor d’educació i
tinent alcalde respectivament en
representació del consistori,
Rafel Genovart constructor
(propietari de l’empresa
MARTET), i l’arquitecte de
l’edifici Andi Schultz.
S’observaren algunes
deficiències que seran corregides,
però que no foren impediment
perquè l’obra fos recepcionada.
El cost total de l’edifici ha estat
de 600.000 EUR. Dels quals la Conselleria
d’Educació n’ha pagats 385.502,44 i l’Ajuntament
214.497,56 (en concepte d’obres de l’Escoleta
Municipal).

Recepció de l’edifici i instal·lacions de la nova escola
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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

Club de Persones Majors
Torneig de petanca de dia 26 de juny
Les fotos que En Pere Torres
posà desinteressadament a
disposició de Bellpuig ens
mostren a la ex batlesa amb En
Dativo Santiago (Na Margalida
Munar en aquell moment era
absent) com primers classificats
i les germanes Francisca i
Magdalena Cursach com tercera
parella classificada. La foto de
la segona parella classificada
fou publicada en el número
anterior (710) de Bellpuig.

El camí de S’Estanyol i la carretera de Betlem

!Ja era hora¡ La notícia de què a la fi l’Ajuntament emprendrà
la restauració del camí de S’Estanyol ha caigut molt bé entre els
veïns i estiuejants. Molts de visitants es demanaven com era
possible que els veïns no protestessin per l’estat deplorable en
què es troba aquest camí. I és que protestes n’hi ha hagudes
moltes. Els veïns de S’Estanyol es dirigiren en diferents
ocasions a l’anterior batlesa amb cartes acompanyades de
signatures dels veïns i Bellpuig s’ha fet ressò amb moltes
ocasions del problema, però totes les protestes tingueren la
callada per resposta. Esperem que la notícia d’aquesta
restauració es verifiqui en els pròxims dies.
 La situació de la carretera de Betlem no es tan catastròfica,
però no estarà de més que, mentre es plantegi un arreglo més
definitiu, es tapin els clots i s’arreglin els trams més espanyats.
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    GENERAL 
 Parella   Embarcació    Punts 
 
Alfonso i fill   Ainara     2920 
Alfonso i Pepe   Jual     2520 
Felip i Marian   2180 (tord Grivia 560 grams)  2180 
 
    DONES 
 
Neus i Teresa   Borcharline    2580 
Traly i Marilena   Pac     1460 
Mercedes i Apolònia  Na Nofre    340 
 
    INFANTIL 
 
Dico i Toni Sbert   Traus     2000 
Pep Toni i Toni Femenias      Pac     1340 
Jaime i José   Estel II     1160 

Club Nàutic
Dia 24 de Juliol, en el transcurs d’un
sopar pels socis a l’aire lliure, es feu
l’entrega de trofeus a les parelles
guanyadores del concurs de pesca
celebrat el 21 de Juny. Els tres primers
classificats de cada grup foren:

El nombre de participants fou de 21 i el total de
captures  fou de 29’60 quilograms.
Amb aquest sopar el Club Nàutic posà fi a un bon

grapat d’activitats organitzades en honor d Sant
Pere patró de la Colònia.

TROFEU FARALLÓ D’AUBARCA, la regata emblemàtica del nostre club

El “4t Trofeu Faralló d’Aubarca”,
la regata més esperada del nostre
club, se celebrà els passats dies
17 i 18 de juliol. Hi participaren
un total de 17 embarcacions amb
un tamany comprès entre els 6 i
els 12 m d’eslora, procedents de
diversos clubs.
El primer dia els velers havien de
sortir del port de la Colònia de
St. Pere, anar a donar la volta al
Faralló d’Aubarca i tornar al port
en el menor temps possible. El
segon dia, en canvi, es realitzà
un triangle dins la mateixa badia
(cenyida-llarg-llarg-cenyida-
popa). Llavors, la classificació
final fou la suma dels resultats de
cada vaixell en les dues proves.
Per a la primera regata hi hagué
un vent molt variable, ja que dins
la badia passava d’haver-hi calma
total (força 0) a haver-hi força 3
en qüestió de minuts (de Xaloc), i darrera el Cap
Ferrutx hi havia ratxes de fins i tot força 4
(Llevant), amb unes rolades que dugueren més
d’un problema a les diferents tripulacions, sobretot
amb l’Espí posat, ja que es tracta d’una vela que
carrega molt vent, i el fet que -sense més ni
menys- aquest li entri pel costat oposat, pot
arribar a desestabilitzar enormement el vaixell. El
primer en arribar va tardar 4 h aproximadament i
l’últim creuà la meta 1 hora més tard.

Desgraciadament, hi va haver un tripulant de
l’AIA IV (de Miquel Oliver) que va resultar ferit,
ja que una politja que es va trencar li va enganxar
la cama, però per sort tot es va quedar en un petit
ensurt i finalment no es van haver de retirar.
Contràriament a aquest fet negatiu, cal dir que en
aquest tipus de regates hi ha un aspecte molt
gratificant per a tots els participants: poder
navegar a prop de la costa i descobrir una immensa
quantitat de coves i altres components del paisatge



36
BELLPUIG

   30 juliol 2004 623

de la colònia

Classificació general 

Pos Nr.Vela  Iot Armador  
Class

e 
1  2  Punts 

1 ESP2582  CHISPA  FRANCISCO CABRER  G5 1  2.00 1.00 3.00 
2 ESP808  CAPSA DE MIXTOS  ISA FULLANA/ ÀLEX ESPINOSA  G5 2  1.00 4.00 5.00 
3 FRA9068  NEW WAVE  ROGER MENDIELA  G5 1  5.00 2.00 7.00 
4 ESP5152  HESPERIDES  TONI MASSANET  G5 1  4.00 3.00 7.00 
5 235  TACUMA  ANTONI LLINAS  G5 2  3.00 7.00 10.00 
6 F8189  NADIR  FRANCOIS AUCLAIR  G5 2  7.00 5.00 12.00 
7 38  CARPE DIEM  ANTONI CAMPINS  G5 1  8.00 6.00 14.00 
8 39  MADRUGADA  GINO CRESCIOLI  G5 1  6.00 11.00 17.00 
9 361  IDEFIX  BERNARD WEIDMANN  G5 1  9.00 9.00 18.00 

10 ESP6511  AIA IV  MIQUEL OLIVER  G5 1  10.00 10.00 20.00 
11 ESP5267  AIA III  X.SASTRE/ X.FIOL  G5 2  11.00 12.00 23.00 
12 33  LA OFICINA  MARK NURSE  G5 1  12.00 13.00 25.00 

13 616  HUNTER  ESCOLA DE VELA COLONIA DE S. 
PERE  G5 2  18.00 8.00 26.00 

14 36  CALMA CUATRO  IGNACIO TORRE  G5 1  18.00 18.00 36.00 
15 ESP1532  TARUMBA II  MIQUEL FERRER  G5 1  18.00 18.00 36.00 
16 ESP6331  GROC II  MIQUEL VANRELL  G5 2  18.00 18.00 36.00 
17 BR9692  GIN AND TONIC  M. ALLAN  G5 2  18.00 ***.** ***.** 

 

En general, la celebració d’aquest Trofeu ha estat
un èxit, no només pel nombre de participants, sinó
també per les condicions meteorològiques i pel
bon clima social que s’ha creat durant tot el cap de
setmana. Cal dir que tot això culminà amb una
gran paella (per a 90 persones) al Restaurant Club
Nàutic i que no hi faltaren les bromes ni els
brindis. Després de dinar, el representant de
l’ajuntament, el president del Club i els delegats
de vela feren l’entrega de premis, no només els
corresponents a aquesta regata, sinó també els de
la lliga hivern-primavera. Cal destacar el bon
paper del CAPSA DE MIXTOS (d’Àlex Espinosa
i Isa Fullana) en la primera prova d’aquesta regata
i també en el Trofeu Cormorán, organitzat pel
Club Nàutic Port de Pollença dies abans. A més,
no podem oblidar els patrocinadors i col·laboradors
d’aquesta lliga, els quals han volgut aportar el seu
granet de sorra de manera totalment desinteressada:
a “La Caixa” (per donar els trofeus),  a Miquel

que són una vertadera meravella, sobretot enguany que tot és ben verd, i això és un privilegi que no
tothom té la sort de tenir, per culpa de la destrucció del territori (permesa en molts indrets de la nostra
illa).
La regata del segon dia fou més tranquil·la perquè el vent era més estable (força 2/3 de Nord-Est,
Gregal), tot i que feia molta calor. El primer en realitzar el triangle va tardar 1 h 20 min i l’últim va
necessitar 2 h aproximadament per a finalitzar el recorregut.

Oliver (pels vins aportats) i a Juan Merayo, de
Banks Sails (per regalar carpetes de tela de vela
als participants). A tots ells, gràcies i enhorabona
per la feina feta.
D’altra banda, cal dir que durant tota la lliga s’han
recorregut un total de 302 milles, (aproximadament
550 Km), que no són pocs. Au idò, ja hi ha un
repte per a la temporada que ve: superar les milles
recorregudes enguany. Serà difícil, però segur
que s’aconseguirà.
Finalment, és important recordar que durant el
mes d’agost no es realitzarà cap regata de creuers
i que el Club Nàutic Port de Pollença ha organitzat
la regata de Ciutadella per al primer cap de
setmana de setembre. Així és que ja ho sabeu,
agafeu els tupinets i... rumb a Menorca!

M.R.C.E.
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VELA LLEUGERA

Pel que fa a la vela lleugera
infantil, cal destacar el paper
que feren els regatistes del
C.N.C.S.P. el cap de setmana
del 10 i 11 de juliol a Son Serra.
Del grup d’optimist (10
participants) podem destacar el
primer lloc de M. Àngel
Faramelli, el tercer lloc de Damià
Jaume i el 6è de Jaume Fullana.
Respecte a la regata dels passats
24 i 25 de juliol, realitzada a la
Colònia de St. Pere, cal dir que
va tenir molt d’èxit, ja que
comptà amb una quarantena de
participants, 31 de classe
Optimist i 8 de l’Equipe,

procedents del C.N.
Serranova, C.N. Ca’n
Picafort, R.C.N. Pt. Pollença
i C.N. Colònia de St. Pere.
Tant dissabte com diumenge
es va gaudir d’un bon vent i
es van realitzar 3 proves cada
dia. Era tot un espectacle
veure trenta velers navegant
davant el port amb tripulants
tan joves. Del grup de
l’Equipe podem destacar el
segon lloc de Serafí Ginard i
J. Sebastià Pujol. De la classe
Optimist destacaren Damià
Jaume (en la 6ena posició),
M. Àngel Faramelli i Julià
Carnicero. Enhorabona a tots
els participants i molta sort
per a la propera regata, que si
no hi ha res de nou es durà a
terme el cap de setmana del 7
i 8 de juliol, a Ca’n Picafort.

Festes de Sant Roc

Dia 16 d’Agost és Sant Roc i els coloniers, seguint
una antiga tradició, celebren aquesta festa amb
actes religiosos i folklòrics, música, jocs, esports,
etc. Des de fa molts d’anys el Centre Cultural es
feia càrrec de l’organització de les festes. Aquest
any sembla que el Centre té dificultats per
responsabilitzar-se i ser el punt de referència que
coordini la participació dels grups i entitats
ciutadanes de la Colònia. L’Ajuntament d’Artà

assabentat d’aquesta situació fa una crida als
representants de les entitats i persones que vulguin
col·laborar activament en l’organització de les
festes. Iniciatives, propostes de persones, entitats
ciutadanes, etc. seran ben rebudes i es tendrà cura
que s’articulin en un programa que sigui dels gust
de tots. Per a qualsevol suggerència o informació
o recollida de programes us podeu adreçar a
l’oficina municipal de la Colònia. Tel. 971.589297
.
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de la parròquia

200 Anys de Vida ermitana a Artà.

El passat dijous 29 de Juliol, de manera discreta,
com tot el que fa referència als nostres ermitans,
amb una missa a la capella de l’ermita, s’obrí
l’any del segon centenari de l’ermita de Betlem. I
és que és així, va ser a l’estiu del 1805 quan
vengueren els ermitans per establir-se a l’antiga
possessió de Binialgorfa.
Pens que tants d’anys no han passat de bades.
Certament que els ermitans no han estat mai al
centre de la vida pública del nostre poble. No és
la seva funció, més bé tot al contrari, ells sempre
han cercat la soledat, la pau, el silenci .... Però la
seva estància entre nosaltres durant un temps tan
significatiu, els ha fet sense cap dubte una part de
la identitat del nostre
poble.
Ja de nin, quan el meu
pare em contava històries
de la seva infantesa al
nostre poble d’Artà, els
ermitans, no eren mai el
centre de la història, però
sempre compareixien en
un moment o altre quasi
com un element del
paisatge humà on
esdevenien aquells fets.
Altres amics meus, com
en Bernat Faro que varen passar per aquella zona
la seva infància i joventud, guarden a la memòria
unes èpoques on l’ermita i els ermitans en són un
element central.
D’una manera ja més articulada i cuidada, ens pot
servir de referència el recent llibre del també amic
Serafí Guiscafrè: “Històries del Saulonar”. No
crec que calgui citar un o altre passatge concret.
Com ell mateix diu és un retrat d’un temps i unes
persones lligades a un lloc, per cert molt bén fet.
I en aquest retrat que en Serafí ens fa, hi descobrim
la figura dels ermitans i de l’ermita com a una part
indissociable d’aquella geografia humana i física
que l’autor anomena el Saulonar.
Però l’autor d’aquest llibre arriba molt més enllà
i ens presenta, sempre fent-ne un retrat i no una
reflexió, a l’ermità com la imatge més neta de

l’Església. Com un home
de Déu que es distingeix
dels altres homes de Déu
perquè no s’ha embrutat
amb altres interessos molt
mundans.
Voldria només que això
fossin fletxes que senyalen
a la importància de
l’ermita i els ermitans per
la identitat del nostre poble com una part que n’és
indissoluble. No és el moment de concloure una
reflexió definitiva, sols és el començament d’un
any centenari. Però sí que és el moment per cridar

l’atenció i demanar al
poble que es mogui en
tres sentits:
1: Un sentit d’agraïment.
Agrair als ermitans que
hagin estat una de les
realitats que han anat
forjant el nostre paisatge,
el nostre ser i la nostra
identitat. I agrair també
gestes dels ermitans a
favor del poble. Valgui
per exemple l’entrega de
les seves vides en temps

de la pesta del 1820.
2: Un sentit de coneixement i reflexió: és una
oportunitat per esbrinar com han influït els
ermitans en la formació del nostre ser d’artanencs.
3: Un sentit de reflexió cap al futur. Com ser un
poble digne de tenir els ermitans com a senya
d’identitat. Com ajudar als ermitans a conservar
l’ermita, o com conservar-la si un dia, Déu no ho
vulgui, els ermitans es veuen obligats a abandonar-
la.
Són idees que tenia ganes de posar enmig. Però
tenim tot aquest any centenari per participar en
els actes que la comissió ens proposi i fins i tot per
complementar-los perquè siguin més rellevants i
significatius. Que no ens passi per alt aquest any
que començam.

Avisos de la Parròquia

Convidada als actes religiosos de les festes.

Divendres dia 6 d’Agost, devers les 20.30, en
acabar el concert de la Banda de Música, tendrem
ofici solemne de la Transfiguració del Senyor a
l’Església parroquial. Intervindrà l’Orfeó Artanenc
i presidirà la Celebració el Dr D. Antoni Pérez
Ramos, canonge i amic del nostre poble on hi
passà la seva infància.

Dissabte 7 d’Agost, a les 19 hores, sortirà la Mare

de Déu fins a l’explanada del santuari, acabarem
la novena i li encomanarem el nostre poble amb
la celebració de l’Eucaristia i la processó entorn
del santuari. Al final honrarem la Mare de Déu de
Sant Salvador amb el ball de la Cisterna i el cant
de l’himne.

El dissabte 7 d’Agost no hi haurà missa ni a
l’Esglesieta ni a l’Església parroquial.
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Floristeria
          Xisca

moda
i complements

Talles de la 34 a la 56

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

col·laboració

Els nostres modismes

Carregat que no se’n tem, carregau-lo ferm.
Caure dins els filats.
Cercar o encalçar na Maria per sa cuina.
Cercar ronya per gratar.
Cerca entrar amb olivetes.
Clars com es campanars.
Cobrar en es tai.
Coixeja d’es mateix peu.

Com que posar oli a un llum.
Com més frissen manco en tenen.
Com es gat d’en Pelacanyes.
Com un ca sanat de fresc.
Com una nina pintada.
Com que estar en el cel.
Com més vei més ase.

De viatge per la xarxa
SOCIETAT CORAL «EL VALLÈS».
http://personal.redestb.es/jordanp/
Coral de Ripollet. Diferents dades de història,
àlbum de fotos, llistat de cantaires, enllaços, la
Coral Infantil, partitures, fotos assaig, ...

CORAL XALESTA.
http://www.geocities.com/Vienna/Choir/6128/
Informació de caire general sobre una coral de
l’Hospitalet: properes actuacions, activitats de
grup, repertori, curriculum,... links molt
interessants relacionades amb la música i la
cultura.

COR LLEVANT.
http://www.geocities.com/Vienna/Opera/9410/
Grup de Cantaires de Coral a Barcelona. Una
mica d’història, propers concerts i àlbum de
records. Ens trobaràs al carrer de la Palla, 10, que
és on ensajem.

CORAL DE FELANITX.
http://usuarios.lycos.es/ARTS/coraldefelanitx
La Coral de Felanitx, va ser fundada fa 25 anys
per Jaume Estelrich. Des de llavors ha oferit
concerts per tot Mallorca i Roma. El seu repertori
és el de la música culta i popular. Discos
enregistrats.

CORAL BETULIA DE BADALONA.
http://usuarios.lycos.es/ARTS/coraldefelanitx
Creada quasi com un joc entre uns quants pares de
alumnes de l’escola Betulia. Som un grup de gent
que ens agrada cantar i ens ajuntem per fer.ho,
Components i història de la coral.

COR MARAGALL - GIRONA.
http://www.geocities.com/Athens/Agora/6491/
maragall/
Web del Cor Maragall de Girona. Informació de
l’entitat; Currículum, concerts, fotografies,
història, repertori actual que ofereix.

L’AIXA.
http://www.arenys.org/aixa/
Cor d’Arenys de Mar, fundat el dia de Santa
Cecília de l’any 1990 amb cantaires procedents,
majoritàriament, d’altres formacions vocals, per
oferir versions de música coral de la màxima
qualitat possible. El director, què fem, repertori,
calendari, ...
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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

RANQUING FINS DIA 24 DE JULIOL 
LIDER: HOLLI HOLIC-HASK 

MILLOR 
TEMPS 

14/07 16/07 17/07 21/07 23/07 24/07 NOM DEL CAVALL 

 MA SP MA MA SP MA 

PUNTS 
TOTAL 

CAPRICE DE NILLE 1.17   3ER   1ER 27 
CASANOVA 1.20       10 

DUQUE MORA 1.20       12 
E.CRISTINA 1.20       5 

EMILIO SPEED 1.17       9 
ESTAR DE NUIT 1.18       13 

EUTERPE 1.20 4RT      8 
FILET D’OR 1.17       7 

FINE DE FOPHI 1.18       22 
FURIOSA STAR 1.20       10 

GALLITO DE VIDAL 1.20       20 
GENIOSA 1.21       6 

GENTILLE DE NUIT 1.19       29 
GLEAM BOWL 1.21       2 
GLEAM SPEED 1.20       5 

HAMBRO STAR VX 1.22       3 
HACUM SC 1.18       26 

HAPPY DAY VX 1.23       4 
HASK 1.18    2ON  1ER 34 

HESTAMBUK 1.22   1ER    12 
HELIANA 1.15       16 

HERACLITO SPEED 1.20       17 
HERES VX 1.22       7 

HISPANO GOWAN 1.18 1ER   3ER   21 
HO QUIN ABRIL 1.21       11 

HOLLI HOLIC 1.17       34 
JATKINSON VX 1.19  3ER     22 

JOLI DE FRANCE 1.19       13 
 

Comentari hípic

El ranquing de regularitat està més igualat que
mai, no només perquè Hask i Holli Holic
encapçalen el ranquing sinó també  per la poca
diferència de punts entre els cinc primers
classificats. Quan als resultats d’aquesta darrera
quinzena hem de tornar destacar una nova victòria
del cavall Hestambuk, propietat de Josep Ferrer,
que en poc temps en competició s’ha donat a
conèixer dins l’hipòdrom de Manacor. El també

regular Caprice de Nille, quadres Blaugranes, suma
una victòria i un tercer i ja ha aconseguit 27 punts en
el seu casiller. El nou líder, juntament amb Hollic, és
el cavall Hask, fill del francés Tristan i l’egua sueca
Plain Ask, i propietat de la quadra Es Camp de d’Alt.
Hask en aquests darrers dies va aconseguir un primer
i un segon a Manacor rodant cada vegada a 1.20. De la
quadra dels Germans Fuster, el seu exemplar Hispano
Gowan aconseguí un primer i un tercer lloc demostrant
la seva categoria. Per a finalitzar, l’egua Euterpe
conduïda per l’aprenent Josep Esteva, va finalitzar la
seva carrera en quarta posició mentre que Jatkinson
VX també  a mans de l’aprenent Antoni Vaquer
aconseguia un tercer el seu casiller.
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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

HÍPICA

En el passat comentari del
concurs de doma clàssica
una petita descoordinació
entre col·laborador i
redactor féu que es
destacàs l’actuació del
grup de l’Associació
Hípica Sa Granja de Sos
Fulles. S’exposa perquè la
redacció i intenció dels
comentaris fins aleshores
era donar a conèixer les
actuacions dels esportistes
hípics del poble, les
iniciatives i activitats que
es van realitzant i
promocionen l’esport hípic
en general i en particular a
Artà, sense entrar en més
detalls. Per tant, és de
justicia destacar, també,
l’actuació que en els
diferents concursos socials
han tingut particulars;
Bárbara Kock i Elisa,
Andrea i altres clubs; Son
Crespí, Son Molina... (tots
necessaris perquè hi hagi
concurs). Especialment
s’ha de destacar el Club
Hípic d’Artà per doble
motiu:
Primer, pel bon nivell
d’execució dels exercicis
que presentaren els seus
representants.
Segon, per la iniciativa i
esforç en organitzar
aquests concursos, gràcies
als quals en poden parlar i,
sens dubte, són una
excel·lent manera d’iniciar
i fomentar l’esport hípic.

ACLARIMENTS DEL CLUB HÍPIC D’ARTÀ

El Club Hípic d’Artà està, i ha
estat sempre, obert a totes les
iniciatives i activitats que fan
referència a la promoció de
l’esport hípic o qualsevol altre
aspecte o activitat lligada al món
del cavall. També hi està a totes
les persones disposades a dur-
les endavant o que vulguin fer-
hi feina. Mai ha tancat les portes
a ningú, ni ho farà, sinó tot el
contrari: ha potenciat, deixat fer,
i col·laborat així com ha pogut i
sabut en totes i cadascuna de les
activitats hípiques que s’han
realitzat dins Artà. Quan hi ha
hagut diferents punts de vista
per tirar endavant alguna idea,
iniciativa o activitat, s’ha arribat
sempre a un acord per poder
seguir avançant. També, quan
hi ha hagut inconformitat amb
la Junta Directiva, s’ha
manifestat a l’assemblea, o,
senzillament, s’han presentat
candidatures alternatives.
D’aquesta manera el club s’ha
convertit en el canalitzador de
totes les activitats hípiques que
es van realitzant  en el municipi.
Feim aquesta exposició arrel del
darrer comentari hípic publicat
al Bellpuig (16 de juliol) pel
qual ens assabentàrem de la
creació d’una nova associació
hípica  “Sa Granja de Sos
Fulles”, fet que ha creat dubtes
als aficionats a l’hípica i als
socis. Davant això, el Club Hípic
d’Artà vol informar de la situació
actual i de les activitats que
realitza en benefici de la
població artanenca.

El nostre Club és un entitat sense
ànim de lucre que treballa perquè
un esport, econòmicament
costós,  pugui arribar a tota la
gent a baix cost; el qual necessita
del suport i esforç altruista de
moltes persones col·labo-
radores. D’aquesta manera s’han
iniciat tota una sèrie d’activitats
i s’ha donat continuïtat a les ja
establertes (carreres de trot,
galop, curses de carreters,
participació a les fires, ex-
cursions...) Així fa uns anys
varen néixer els cursos d’equita-
ció dins el Programa d’Educació
d’Adults i el conseqüent
espectacle de la fira.
Dins aquest context,
determinades persones del Club
iniciaren els primers contactes
perquè la formació dels nostres
infants fos també possible.  A
partir de la cessió temporal d’un
terreny, de l’aportació de cavalls
de diferents socis, de la feina de
diferents pares i amb la
col·laboració de l’Ajuntament
començaren les primeres classes
d’equitació a Ca’s Guardià.
Mentre el Club i l’Ajuntament
mantenien relacions i contactes
cercant alternatives possibles per
poder aconseguir unes
instal·lacions definitives.
El curs passat l’Ajuntament va
proposar al club que
s’encarregàs de proporcionar els
cavalls i les infrastructures de
Ca’s Guardià per realitzar el
mòdul de Conducció de Grups a
Cavall del Cicle Formatiu
d’Activitats Físicoesportives de
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CRISTALERIA
ARTÀ

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

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

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

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

l’Institut. La junta directiva ho aprovà per
unanimitat i a partir d’aquest moment  es plantejà
al senyor Joan Sansó (membre de la junta directiva
i monitor responsable de l’escoleta) el seguiment
de l’escoleta amb les condicions econòmiques
que ell sol·licità al Club. S’arrribà a un acord però
de manera totalment incomprensible i sense cap
tipus d’explicacions, el senyor Sansó desvià
l’alumnat a les instal·lacions de la seva propietat,
aprofitant-se de la tasca i feina realitzada per tots
els col·laboradors del Club Hípic d’Artà.
Davant aquesta situació el Club va optar per no
entrar en discussions i seguir dins la seva línia de
feina. Actualment seguim oferint classes
d’equitació per a totes les edats i qualsevol
disciplina (30 euros mensuals) a Ca’s Guardià,
col·laboració en el Programa d’Educació per
Adults a Na Borrassa, carreres de cavalls i jocs

eqüestres a Son Catiu, excursions, trobada anual,
concursos socials, col·laboració amb altres centres
hípics, festes del poble... i la col·laboració amb
l’Ajuntament amb el desenvolupament del Cicle
Formatiu de l’Institut. Activitats, aquestes, que es
desenvolupen al llarg de tot l’any .
Pensam que hem de treballar tots junts en el
projecte del Club per a aconseguir unes
instal·lacions hípiques municipals i públiques
(estarien ubicades a la finca dels Pujols amb
quadres, tres pistes, local social...). Les primeres
passes ja s’han donat: El Consell Insular ha
aprovat el canvi d’ús dels terrenys dels Pujols
com a futur lloc on hi haurà les noves instal·lacions
.
El Club confia que prest  pugui anunciar el
començament de les obres per poder disfrutar tots
plegats de l’afició que ens uneix.

L’Ajuntament informa:

Dins l’àmbit de promoció de l’esport base aquesta
darrera setmana s’ha duit a terme un Campus de
Bàsquet organitzat per la F.B.I.B on hi han
participat tres membres del Club Esportiu Sant
Salvador de Bàsquet.
Aquest  campus s’ha duit a terme gràcies a la
col·laboració de la pròpia federació, el club de
bàsquet i l’Ajuntament d’Artà. Cal recordar que
aquesta és una activitat que ja s’havia duit a terme
fa uns anys i que ara s’ha tornat a fer.
Per part de la Federació hi ha molt d’interès
perquè es torni a fer dins els propers anys  ja que
aquí troben tot el necessari per dur a terme la seva
activitat. Dormen i mengen a l’escola de Na
Caragol, entrenen a la pista poliesportiva coberta
i es refresquen a la Piscina Municipal.
Segons paraules del seu coordinador, el fet de
tenir totes les instal·lacions tan prop és un gran
avantatge per poder realitzar aquests tipus de
campus i combinar el bàsquet amb tot tipus
d’activitats recreatives.

Per acabar i des de la regidoria d’esports donar
les gràcies per la seva col·laboració al propi
club de bàsquet, als responsables de l’escola de
na Caragol i a la responsable del menjador que
tant bé o ha fet. Gràcies i esperem que aquesta
iniciativa es repeteixi els propers anys.
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Societat Colombofília d’Artà
Entrega de Trofeus temporada 2003-2004

El passat dia 16 de juliol al vespre tengué lloc la festa-trobada anual de la Societat Columbofília
Artanenca al Restaurant El Cruce de Vilafranca.
A dita reunió hi foren presents les següents autoritats locals, el batle Rafel Gili, el regidor de Cultura
Manolo Galán, el tercer Tinent de batle Julen Adriàn i el Jutge de Pau Guillem Bisquerra. També
formaren part de la taula presidencial la Delegada i el sub-Delegat de Sa Nostra locals, Sebastiana
Brunet i Andreu Garau, respectivament, com també un representant de la revista Bellpuig, el qual va
prendre instantànies de les entregues i dóna fe d’aquesta trobada.
Començà la vetlada amb l’entrega i repartiment dels trofeus als guanyadors en les distintes categories,
acte presentat pel president Llorenç Mestre i el directiu Guillem Vives. Els trofeus foren entregats de
mans del Delegat de la Federació Balear de Colombofília Sr. Joan Gener, i dels polítics locals. A
continuació el novell batle Rafel Gili es va dirigir als presents amb una curta però encertada
intervenció.
A continuació donam relació dels guardonats que foren els següents:
Campionat 2003-2004 - Concursos
I, Eivissa: Toni Domínguez. II, Mestre-Cursach. III, Toni Domínguez. IV, Mestre-Cursach, V, Joan
Ferriol.
General Eivissa : 1r. Mestre-Cursach
I Calpe.
1r Antoni Domínguez
2n      “              “
II Calpe
1r Antoni Domínguez
2n Guillem Vives
I Finestrat
1r Joan Ferriol
2n Pep Bauzà
II Finestrat
1r Mestre-Cursach
2n Guillem Vives
I Oriola
1r Xavier Conesa
2n Joan Ferriol
Guillem Vives

General velocitats: 1r Joan Ferriol, 2n Guillem Vives, 3r Xavier Conesa
Caravaca
1r Mestre-Cursach
2n Joan Ferriol
3r 4t i 5è : Guillem Vives
Baza
1r Guillem Vives
2n Xavier Conesa
3r Tomeu Sansó
Puertollano
1r Joan Ferriol
2n Xavier Conesa
3r Guillem Vives
4t Mestre-Cursach
5è i 6è : P.F. Llull Llull
Castuera
1r Joan Ferriol
2n Mestre-Cursach
3r Gabriel Ferrer
4t Bartomeu Ginard
5è Guillem Vives
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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

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

Colom més ràpid
Joan Ferriol
Colom més viatjat
Guillem Vives
General Fons
1r Guillem Vives
2n Joan Ferriol
3r Mestre-Cursach
4t Xavier Conesa
5è Gabriel Ferrer
6è Bartomeu Ginard

Repartiment de premis C.C. d’Artà
Temporada 2003-2004
Social
1.- Guillem Vives
2.- Joan Ferriol
3.- Xavier Conesa
4.- Tàndem Mestre-Cursach
5.- Gabriel Ferrer
6.- Antoni Domínguez
7.- Bartomeu Ginard
8.- Tomeu Sansó
9.- Joan Terrassa
10 Tolo Riutord
11 Pep Bauzá
12 Arturo Nicolau
13 Jaume Ferriol

Classificació Juvenils
1.- P.F. Llull Llull
2.- Antoni Caselles
3.- Mateu Vives
4.- Jaume Bover Servera

Acabada l’entrega dels trofeus,
es va donar pas a un gran sopar.
Foren 280 els comensals que
s’assegueren a taula (n’hi havia
de molts pobles veins de la
comarca i fins a Llucmajor i
també representació de
menorca), i s’ha de dir que foren
més pocs que altres anys degut
a que va coincidir amb la festa
del Carme i molta gent acudeix

a les distintes festes marineres. Així i tot la festa
va ser ben animada i al final del sopar es va fer la
tradicional rifa d’objectes donats per moltes i
distintes cases comercials d’Artà i comarca, la
qual va fer que el fí de festa fos realment ben
entretengut.
Enhorabona als organitzadors i a tots
els guardonats. Per a molts d’anys.
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esports
NATACIÓ

«II Travessa Costa de la Colònia de Sant Pere»

A la fi es va poder celebrar la «II travessa Costa
de la Colònia de Sant Pere», organitzada per
l’Ajuntament d’Artà i el Club Aigua Esport
Artà, que s’havia hagut de suspendre el dia 11 a
causa del mal temps. Finalment es va fer el dijous
15 amb una mar en esplèndides condicions i tots
els participants varen poder gaudir d’ella. Hi
participaren un total de 25 nedadors en les
diferents categories establertes.
En la categoria nascuts l’any 94 i posteriors
quedà en primer lloc Alicia Barba (94), amb un
temps de 1’44"41 i en segon lloc Marta Soler
(98), amb un temps de 2’48"88.  La distància a
recórrer era des de la punta de l’escollera fins a
la platja.
Els nascuts els anys 93, 92 i 91, havien de
recórrer uns 400 m. des dels «vivers» fins a la
platja. En categoria masculina, el primer lloc va
ser per Javi Muñoz (92), amb un temps de
5’29"35, seguit per Guillermo Gavilla (92),
5’33"63 i Jaume Roser (93), 7’03"29. En
categoria femenina, el primer lloc va ser per Glòria Líria (91),
8’23" i el segon per Pilar García (93), 8’26.
Pels nascuts els anys 90, 89 i 88, 87 i anteriors,  la distància a
recórrer eren uns 1700 metres, des de la «Caleta dels ermitans»
fins a la platja. Aquesta travessa va ser espectacular i dura. En
els primers, anys 91,90,89 i 88 va imposar-se el colonier Marc
Bisbal (89), amb un temps de 27 minuts, 7 segons seguit molt
d’aprop per Albert García, 27’09" i per Rafel Nadal 27’36.
Després arribaren Guillem Roser (90), 28’22" i Miquel Pastor
(91), 38’40", que tot i ser d’una altra categoria es va veure amb
forces de fer la distàcia llarga. En l’apartat femení, cal destacar
la nedadora Xisca Tous (92), amb un temps de 28"25, molt
aprop del temps dels primers classificats, fins i tot de la
categoria absoluta, tot i que per edat no li tocava aquesta

distància; el segon lloc va ser per Xisca Alonso (88), amb un
temps de 37’08".
En la categoria absoluta, 87 i anteriors, cal destacar el magnífic
duel entre Rafel Cruz (85) i l’uruguaià Matias Rementeria (87),
que feren tota la travessa un vora l’altre i creuraren la meta tots
dos en primera posició, amb un temps de 26 minuts, 8 segons.
El tercer lloc va ser per Cristian Burria (82), amb un temps de
32’26", seguit per Pablo Burria (76), 37’22", Jaume Comas
(78), 37’24", Benet Soler (70), 39’10" i Miquel Pastor, 44’46".
En la categoria femenina, el primer lloc va ser per Antònia
Pastor (87), 41’51" i el segon lloc per Maria Hernàndez, 45’28.
Com ja hem dit abans, s’ha de destacar l’estat de la mar, que va
permetre que tots els nedadors gaudissen de la travessa.

Trofeu C.N. Palma

El dia 17 de juliol, i per tancar pràcticament la temporada,
almenys les competicions, se celebrà el trofeu del C.N. Palma.
A causa de les dates, el Club Aigua Esport Artà hi participà amb
pocs nedadors i aquests varen ser els seus resultats:
- 50 lliures: Albert García (90), 28"89; Guillem Roser (90),
29"02; Marc Bisbal (89), 28"85; Xisca Tous (92), 33"69; Feriel
Rabai (88), 33"27 i M. Angels Ribot (92), 32"82

« IX volei 4 x 4»

El diumenge 25 de juliol va tenir lloc al poliesportiu «Na
Caragol» d’Artà, i amb motiu de les festes de Sant Salvador, el
volei 4 x 4, que aquest any arribava a la novena edició. Hi
participaren 14 equips, jugant-se 42 partits a les 3 pistes de les
15 h fins a les 21 h. El torneig va estar molt animat, tant a la
pista com a les grades, on hi va haver moments que eren plenes
d’espectadors. Els equips es dividiren en dos grups de quatre i
dos grups de tres, passant a disputar la segona fase A els dos
primers de cada grup i la segona fase B el tercer i quart de cada
grup. A la fase A es tornaren a fer 2 grups de 4 equips passant
a semifinals els 2 primers de cada grup. A la fase B es feren 2
grups de 3 equips i els dos primers de cada grup disputaren les
semifinals B. La final B la jugaren els equips «Cukens’s»
format per Mar Fernández, Margalida Riera, M. Antònia Ríos,
Borja i Pep contra el conjunt format per Joan Moyà, Emilio
Piñeiro, Nofre, Xisco Nieto i Caterina Artigues, amb el resultat
de 25 a 14 per aquests darrers. La final A va enfronar els equips
de Joan Mercant, Pau Obrador, Tomeu Cursach, Joan Llabrés,
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«III tetratló Col·legi Sant Salvador»

El passat dissabte dia 17 de juliol tengué lloc a la Colònia de Sant
Pere el tetratló organitzat pel Col·legi Sant Salvador, que aquest
any arribava a la tercera edició. Es modificaren una mica les
distàncies ja que estaven una mica descompensades i quedaren
de la següent forma: nedar 400 m. (des de l’escollera del moll
fins a la platja); piraigua, 3.000 m. (fins aprop de la “caleta d’els
ermitans” i tornar a la platja); bicicleta, 10.000 m. (anar a
Betlem i tornar a la platja) i córrer, 3.400 (fins a s’Estanyol i
final un altre cop a la platja).
Els participants a aquest 3r tetratló varen invertir uns temps
entre 1h. 07 min. 30 seg. del primer classificat,  i 1 h. 26’ 40 del
darrer, encara que això del temps tenia poca importància, ja que
el més important era arribar. Els nou participants varen ser Pere
Riutort, Guillem Serra, Jaume Alzamora, Joan Martí, Xisco
Bisbal, Toni Serra, Miquel «Cortana», Jaume Llaneras i Xavier
Ferrando. S’ha de dir que d’aquest tetratló se’n parla tot l’any
i que hi ha duels personals entre els professors. Tothom quedà bastant content i cansat, i ja es pensava amb la pròxima edició,
coincidint tots en que s’ha d’entrenar una mica per fer aquestes coses. Després, un bon berenar va servir per reposar part de les
forces gastades en la prova

«II circuit volei platja nocturn»

Després de 6 jornades, prop de 170 partits jugats
i a falta de tan sols un partit, ja estan pràcticament
confeccionats els emparallaments dels quarts de
final del segon circuit de volei platja nocturn. Els
emparallaments enfrontaran el primer classificat
d’un grup contra el quart de l’altre i el segon
contra el tercer i així en tots els grups. A partir
d’aquí els partits seran eliminatoris. La
classificació final, com ja hem dit, a falta d’un
partit, és la següent:

FEMENÍ 
GRUP 1   Jug G P PF PC  
 
Cristina - Carolina 5 5 0 105 61 + 44 

M. Riera - Mar  5 3 2 84 81     + 3 

Coloma-Mar-Mari 5 2 3 88 83 + 5 

Conxa - Servera 5 2 3 80 93 - 13 

Inès - Núria  5 2 3 79 93 - 14 

Neus - Montse 5 1 4 78 103 - 25 

 
GRUP 2   Jug G P PF PC   
 
B. Gili - Neus  5 5 0 105 47 + 58 

A. Maria - Kika 5 3 2 93 73 + 20 

Obrador-Nena-Xisca 5 2 3 76 95        - 19 

Xènia - M. Ginard 5 2 3 71 96 - 25 

Nicolau – Jaume 4 1 3 64 76 - 12 

A. Bernat - A.Riera 4 1 3 52 82 - 30  

 
MASCULÍ 
 
GRUP 1   Jug G P PF PC   
   
Piris - Martí  7 6 1 137 92 + 45 

Pau – Martí  7 5 2 134 100 + 34   

Moyà – Emilio  7 5 2 134 122 + 12 

M. Mestre - Toni 7 4 3 114 121 - 7 

Pau Cabrer - LLuís 7 3 4 136 126 + 10 

Pastor - Llabrés 7 3 4 116 129 - 13 

Jaume - Xavi - Pere 7 1 6 106 144 - 38 

Llucià - Rigo  7 1 6 96 139 - 43 

 
GRUP 2   Jug G P PF PC  
 
Sergi – R. Gili  7 7 0 147 66 + 81 

Bisbal - Genovart 7 5 2 135 94 + 41  

Mercant-Llabrés-Pau 7 5 2 141 102 + 39 

T. Massanet - Aitor 7 4 3 135 138 - 3 

Alzina – Riera  7 3 4 119 121 - 2 

J. Cabrer - P. Jaume 7 2 5 112 133 - 21 

P. Sureda - J. Ginard 7 2 5 75 138 - 63 

Lara - Franco  7 0 7 81 147 - 66 

 

esports
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entreteniment

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

Sopa de lletres

ENDEVINALLA
de Pere Xim
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Ja ens tenen ben rodons
perquè és un mai no acabar,
no s’empatxen de raons
i no podem protestar.

No ens obliguen a mirar
i a casa ho tenim de franc
però els qui han de pagar
sa butxaca els fan envant.

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

Cercau el nom dels següents compositors: Bach, Mozart, Beethoven, Haydn, Chopin, Chaikovski,
Haendel, Schubert, Strauss, Wagner

Sucre per xerrar mallorquí
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col·laboració

Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Autonumèric

Solució a l'endevineta publicada: Sa futboleria de TV

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

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

=7 =1 =1

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

Fa 40 anys
Juliol del 64

Yo invito no sólo al señor alcalde sino
a toda la Corporación Municipal para
que inspeccionen el barrio de “Na
Pati” y vean como urge conducir a
algún sitio las aguas sucias de toda
aquella barriada, que se desparrama
por las calles, haciéndolas
intransitables a consecuencia del hedor
que despiden, cosa que si no se remedia
rápidamente puede acarrear peligrosas
consecuencias en lo que atañe a la
salud pública. Yo aconsejo a quienes
se vean obligados a transitar por allí
que vayan provistos de una careta
anti-gas.

Fa 25 anys
Juliol del 79

Dia 23 de juny passat els vells d’Artà
foren objecte d’un espontani
homenatge completament inèdit i
pintoresc: la inauguració oficial d’una
envelada instal·lada per l’Ajuntament,
a l’ombra de la qual s’hi arrepleguen
per a recordar els fets de la seva
jovintud i passar el temps lliure de que
disposen. La gent romangué tota
contenta i s’espera que cada any es
puga celebrar la renovació de
l’envelada amb noves branques de pi,
auguri d’una nova etapa estiuenca.

Fa 10 anys
Juliol del 94

Els rumors són que La Caixa vol
tancar les seves biblioteques, entre les
quals hi la d’Artà. Se sap de cert que
això ja s’ha decidit en altres poblacions.
En aquests casos s’ha d’oferit el fons
bibliogràfic a les respectives
biblioteques municipals. En aquesta
setmana està prevista una reunió entre
el Director del Centre Cultural de La
Caixa amb el batle d’Artà per tal de
tractar quina solució podria donar-se
al cas dela biblioteca que l’entitat té
actualment en servei al nostre poble.

C/ del 31 de març
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col·laboració
1ª Cursa de Carretons... desbocats.

Valdrà la pena anar a veure la primera cursa de carretons que tendrà lloc el dia 31 de juliol a les 16
h. de l’horabaixa, o sia, dissabte que ve, a la carretera o costa de Sant Salvador. Tal com diu el programa
els carretons han de ser de fabricació pròpia sense motor, que això del motor no cal que ningú passi
ànsia, perquè quan hagueu agafat carrera no hi haurà vent que vos aturi. En “Xumaquer i n’Alonso”
no hi tendran res a fer. El carretó ha de dur tres rodes com a mínim, (jo el faria de quatre rodes, per
si de cas). La direcció no cal que sigui assistida només que giri i prou, perquè si no gira... Els frens
són obligats. Això dels frens pot ser una mica més complicat perquè si fallen.... que Déu vos agafi
confessats. No vos demanaran garanties de fabricació ni assegurança. També s’ha de dur senyalització
acústica: el corn d’en Tòfol Medina seria bo, encara que el té molt gelós i només el treu per Sant
Antoni; per tant, oblidau-vos-ne. No valen esquelles ni picarols. No es demanarà carnet B-1 ni K-3,

tan sols un certificat
d ’ e x t r e m a u n c i ó
general. Tranquils,
l’organització hi
posarà més bales de
palla que en el Tour de
França. No hi haurà
assistència tècnica
però sí mèdica amb un
covo de benes i dos
poals de pintura
vermella. S’ha d’estar
molt alerta als revolts,
sobre tot les que estan
més tancades o que
tenen forma de
ferradura, perquè si els
càlculs fallen... o vos
veureu damunt el
dipòsit d’aigua
municipal, o bé dins
sa Clota (consolat
equatorià), o bé dins
Ca n’Epifanio. Posau-
vos un bon casc, que
també és obligat. No
hi haurà “boxes”, no
hi ha hagut temps ni
crec que les necessiteu.
Si feis pana, de
s’envelada que dureu
vos asseguram que no
vos n’entemereu de la
paparra. No podreu fer
proves de
reconeixement del
circuit, sortireu a la
primera... i que no
sigui res.
Abans de tot,
encomanau-vos a la
Verge de Sant
Salvador i sort per a
tots.
Molts d’anys per
tornar-hi.
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Gran Via, 22 – ARTÀ  - 971 83 69 21-
OBERT TOTS ELS DIES

De les 17 a 22 hores
Diumenges tancat

Dissabte 31 de juliol a la sala d’actes del Teatre.
A partir de les 17 h i fins a les 03.00 h.
PARTY ARTÀ 2004
Festa i concurs de jocs informàtics en xarxa. Bases e inscripcions a
www.partyarta.org

DILLUNS 2 D’AGOST espectacle de carrer.

GENERAL BUM-BUM
Quimet Pla ens presenta aquest personatge fantàstic: un general amb els seus
canons que declara un rotund SI a la Guerra, però millor si és de cartró.
Es presentarà a les 20.30 h, però començarà a les 22h.
El divertit espectacle de carrer, que anirà acompanyat dels xeremiers de
Yartan et Bitra servirà d’acompanyament a la cercavila poètica que organitza
Artà Solidari, a partir de les 22 h.

DIMARTS 3 D’AGOST AL LES 21.30 H.

DINAMITA AL TEATRE és un espectacle que recull el millor dels
56 capítols de la sèrie d’humor de TV3 DINAMITA.

Els 90 millors minuts de tots els programes reunits en un espectacle amb els
actors Enric Ases (que substitueix Ricard Borràs), Cati Solivellas, Carlos
Heredia, Toni Gonzàlez i Cristina Solà, amb guió i direcció del TRICICLE.
TRICICLE ha reinventat DINAMITA i li dóna una forma teatral perquè el
públic de totes les edats gaudeixi d’uns esquetxos d’una efectivitat més que
comprovada.
Preu: 18 euros.
Reduïda: 15 euros
Entrades ja a la venda.

XVIè FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA D’ARTÀ Antoni
Lliteres 2004

DIVENDRES 6 D’AGOST. Al Teatre d’Artà. Atenció: a les 22 h.
ESJBERG ENSEMBLE de l’Orquestra de cambra de Dinamarca.

DIUMENGE 22 D’AGOST. A l’Església de la Colònia de Sant Pere. 21 h.
CONCERT D’ORGUE I FLAUTA.
CLAUDI ARIMANY, flauta
JEAN MARIE BONINNO, orgue
Amb la col·laboració de JOSEP FRANCESC PALOU, flauta.
Preu de cada concert: 9 euros
Entrades ja a la venda.
Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Artà, el Consell de Mallorca i Musicasa.
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PISCINA CLIMATITZADA

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

Cursos de natació

¡¡Nedar és salut!!

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

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
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TORNAREM EL DIA 10/IX

cloenda

Bellpuig té la norma, sempre que li és possible,
de publicar fotografies que facin referència a la
actualitat.
Així tenim que enguany ens han cedit la present
fotografia que data, any envant any enrera, de
1963-64 segons ens han informat dos dels retratats
i que fa referència precisament a les festes de
Sant Salvador.
El lloc, és veu clarament a l’original, és la
carretera nova, aleshores anomenat carrer del
General Franco i avui carrer Ciutat. El motiu el
tradicional circuit ciclista del dia 7 d’agost,
segon i darrer acte de les festes Patronals de Sant
Salvador.
Aleshores els corredors, sobretot els locals, no
anaven endiumenjats amb els típics vestits de
corredors ni tampoc les carreres eren massa
oficials. El que calia era col·laborar i fer un
número més de festa. Era el darrer dins els pocs
dies que teníem els artanencs per disfrutar de les
festes patronals, i era just que s’aprofitàs, no com
ara que duren vuit o més dies i se celebren actes
per tots els gusts i per totes les edats, i la gent té
temps sobrat per poder divertir-se.
Actualment encara se celebra aquest circuit que

reuneix molts corredors amateurs i de fama a alt
nivell, i aixó fa que els bons aficionats al esport
del pedal, disfrutin d’un capvespre de calor però
aguanten estoicament les moltes voltes del
tradicional circuit.
L’alegria de competir i més si es guanyava un
trofeu com és el cas que ens ocupa, feia que la gent
jove i no tant jove participàs activament fa un
llarg grapat d’anys.
Anomenam per tant tots els que sortiren a la
fotografia començant per l’esquerra.
La primera cara que just guaita la fesomia és en
Tomeu Corona, pare. Segueix en Jaume Pistola,
en Toni “de Sabadell o Funtillo”, en Francisco
Terrassa, en Joan Gurries (que és el que ens ha
cedit la fotografia), n’Andreu Botellas, en Tomeu
Corona i en Toni Talabart.
Un estol de joves amants de la festa i bons
aficionats a les carreres de bicicletes, els qual no
deixaren escapar l’ocasió del Circuit de Sant
Salvador per guanyar un trofeu que, encara fos
d’amateurs, en quedaren ben satisfets. Vegeu-los
tot somrients a la fotografia ensenyant el preciat
guardó.

Racó
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