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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:
* Veterclinic, Tel. 971 836883 -
971567474, 639306390

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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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

Rectificar és de savis...
Aquest refrany és cert i molta gent ho hauria de
tenir en compte, ja que quan un grup, col·lectiu
o simplement una persona fa unes declaracions
hauria d’estar completament informat i si ve el
cas hauria de saber rectificar públicament.
Aquest cas tal volta hauria de ser el nostre, el de
la revista Bellpuig, ja que a la passada edició, a
l’editorial, fèiem referència al passeig del carrer
de Ciutat i a les seves
possibles carències
envers de la gent que
hi té el dret de passejar-
s’hi. Però no és el cas
que nosaltres hàgim de
tornar enrere les
nostres opinions.
Vàrem criticar el
possible ús dels bars
convertits en
restaurants i, més ben
dit, el condicionament
que suposa el que
s’ocupi part del
passeig destinat al pas
dels vianants. I no ens
retractam, perquè hem
pogut comprovar com
està establert.
Fa uns dies que un dels regents d’un bar-restaurant
es va queixar a la revista dient que no se
sobrepassava el tram de voravia que podien
destinar al servei de bar o restaurant, ja que si
abans estaven limitats fins on hi ha uns claus que
delimitaven fins on podien posar taules,
actualment l’ajuntament els ha concedit més
amplada fins al tram d’enmig. També afegí que
hi havia set bars on la gent podia seure i prendre
algun refresc, encara que tenguessin mantells
anunciadors d’un proper dinar o sopar. No li
replicàrem perquè abans volíem estar segurs de
la qüestió.
Tampoc deim tot això per alçar cap mena de
polèmica, ja que comprenem l’actitud dels

propietaris o regents dels referits bars o restaurants
defensant el seu negoci, però el que no ens quadra
són les queixes que ens van dirigir en dir que
l’ajuntament els havia donat permís per ocupar
tota la vorera empedrada quan nosaltres ens hem
assabentat i de boca del batle sabem que tal cosa
no és veritat. El dit permís només es va concedir
per les passades festes de Sant Salvador i la Fira.

I el batle va afegir que
es faria una revisió i
que no permetria que
s’instal·lassin taules
on no està permès.
Així que nosaltres ens
curam en salut. Només
informam del que hem
sabut d’una part i de
l’altra i que si
diàriament no es
compleixen les
ordenances establertes
no és culpa de
l’Ajuntament, o sí?
Així que no hem de
rectificar res d’allò dit
anteriorment i a més
insistirem sobre aquest

tema tantes vegades com faci falta, ja que són
molts els ciutadans que ens han donat i ens donen
queixes sovint de no poder beure i sobretot passejar
com abans de fer el passeig.
També, i ja en pla d’informar, denunciam l’ús de
taules i cadires a altres bars de la vila sobre la
vorera impedint el pas dels vianants. Només fa
falta fer una volteta i es comprovarà la falta de
compliment de les ordenances. També hi ha
alguns establiments que davant el seu portal hi
“planten” diàriament uns grans cossiols impedint
l’aparcament dels cotxes (i sense tenir gual), quan
la realitat és que falten llocs d’aparcament per tots
els carrers. I també algun que amb les taules
impedeix el pas sobre les voravies. Demanam: és
legal aquesta ocupació?
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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)

La fira d’Artà
Per a molts d’artanencs i artanenques, la fira
d’Artà simbolitza l’acabament de l’estiu. Podríem
dir que és com una espècie de fita que marca
l’inici d’una nova temporada. Tot i que encara
queden tres mesos per acabar l’any natural,
l’arribada de la fira significa tornar a la rutina, a
la feina de cada dia, al nou curs escolar,... Enrere
queda un mes d’agost ple de sopars, estades a la
platja, nits caloroses, ...
Enguany, un any més, el temps ha estat benèvol.
Tot i l’amenaça de pluja s’han pogut celebrar tots
els actes ta i com estaven prevists. Com ja és

habitual, el programa de la fira era ben complet i
ple d’actes diversos adreçats a un ventall ben
ample de gusts: s’ha pogut escoltar música, veure
exposicions, hi ha hagut actes esportius i actes de
caire més cultural, s’han sentit crítiques i
alabances... En definitiva, hi ha hagut un poc de
tot.

La fireta del dissabte
Sens dubte un dels principals events que se
celebren durant el segon cap de setmana de
setembre és la fireta ecològica del dissabte.
Aquesta és una fira alternativa que ofereix
productes diferents. De fet el seu títol ja és ben
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

explicatiu: viure bé sense fer malbé. Les paradetes
que es poden trobar escampades arreu dels jardins
de Na Batlessa ofereixen tota classe de productes:
aliments, artesania, informació sobre ONG’s...
La llàstima d’enguany és que s’han solapat
diversos actes que han tengut lloc gairebé a la
mateixa hora.

Desfilada de gegants i dimonis
Aquest potser ha estat un dels actes més comentats
gràcies a la seva novetat. Els gegants de Mallorca

amb la seva grandària i majestuositat deixaren a
més d’un amb la boca ben oberta. La desfilada de
dimonis en canvi no fou vista amb tants bons ulls.
Artà ja celebra una festivitat en la qual surten els
dimonis i no és precisament durant el mes de
setembre.

Una altra novetat
Durant aquest passacarrers es va poder presenciar
una altra novetat que, per sort, feia molts d’anys
que no es veia a Artà: la desfilada de les autoritats.
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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

Una de les principals virtuts d’un
polític hauria de ser la humilitat i
aquestes ridícules passejades van
precisament en contra d’aquesta
idea. Esperam no haver de tornar
veure al nostre poble un fet tan
desfasat en el temps.

Intercanvi cultural
Durant la nit del dissabte també ve
tenir lloc damunt la plaça del
Conqueridor un intercanvi cultural
entre diverses agrupacions de l’estat.
Com que en altres planes de la revista
ja hi dedicam més línies ara no hi
entrarem amb profunditat.

La fira d’Artà
Tot i la diversitat d’actes, el principal
protagonista d’aquests dies és la fira d’Artà. Gairebé tots
els carrers del poble s’omplen d’estands i de gent que vol
vendre o comprar productes. La fira significa un bon
negoci pels comerciants, ja que fan una de les millors
caixes de l’any, però també significa un bon moment pels
compradors, que moltes vegades esperen específicament
aquest dia per comprar algun producte especial. L’oferta
ha estat com sempre: completa i variada. Enguany el
comentari generalitzat ha estat que hi havia menys gent
que altres anys. Possiblement el culpable d’aquesta
baixada fou la pluja caiguda el vespre anterior que va
causar que molta gent de fora es refés de la idea de venir
a Artà. Tot i això ha estat una fira multitudinària i ben
completa. Molts d’anys a tots!

BELLPUIG
ÉS

FER POBLE
subscriviu-vos-hi!
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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.

Jaume Ginard i el seu fill Jesús participaren a l’homenatge que el grup Ossifar
va retre a Biel Mesquida
Els dos músics artanencs actuaren a la plaça Major de Palma davant més de 5.000 persones

El passat dia 26 de setembre la mítica formació
mallorquina Ossifar va voler retre un sentit
homenatge a Biel Mesquida, membre fundador
de la formació i que va morir l’any passat en un
desgraciat accident de trànsit. Des d’un
començament els membres d’Ossifar ja havien
comentat que la seva intenció no era plorar ni
fer plorar al públic, sinó tot el contrari, i segons
conten els que hi foren compliren amb escreix.
Ossifar sempre ha destacat per ser una banda
transgressora, diferent. En el concert celebrat a
la Plaça Major de Palma, el grup musical va
comptar entre les seves files amb la presència
de Jaume Ginard, habitual en les darreres
actuacions d’Ossifar, i el seu fill Jesús, que tot
i la seva joventut va demostrar la seva solidesa
com a músic.

Foto: diario de Mallorca

Carme Sànchez exposa a la Cartoixa de Valldemossa

Entre els dies 4 i 10 d’octubre es podrà visitar
a la Sala Capitular de la Cartoixa de Valldemossa
l’exposició de la pintora mallorquina Carme
Sànchez. L’artista va néixer a Palma i després
de residir a diversos indrets finalment Carme
Sànchez va decidir establir el seu lloc de
residència definitiu a la Colònia de Sant Pere.
De fet molts dels seus quadres reflecteixen
l’amor i el respecte que sent pel paisatge colonier.
L’historiador Mascaró Passarius, en una cita
publicada al Diario de Mallorca l’any 1994 ja
va destacar que “una de les paisagistes més
rellevants d’ara i aquí és Carme Sànchez, que
ha aficat el Mediterrani amb la seva llum i color,
a la seva paleta, i com per art de màgia ho va
treguent poc a poc per impregnar les seves teles
de l’esplendor blau i or del meridià 39”.
L’exposició que es podrà visitar a la Cartoixa
romandrà oberta tants els matins com els
capvespres.



8
BELLPUIG

  30 setembre 2004

noticiari
 699

El sorteig de l’ONCE deixa una espipellada a Artà
Quina alegria no s’endugueren alguns habitants
del poble quan en el sorteig de dia 13 de setembre
del cupó de l’ONCE va sortir agraciat el número
09260. Precisament alguns exemplars amb aquest
mateix número es varen vendre a Artà justament el
dia abans, dia de la fira. Els posseedors d’algun
dels bitllets amb el número 09260 hauran rebut un
total de 30.000 euros que sempre vénen bé per
tapar forats. Enhorabona als agraciats i esperem
que aquest fet es repeteixi més sovint.

Albert Garcia cursarà dansa clàssica al Conservatori Superior de
Música i Dansa de Palma
Només tretze persones aconseguiren superar les proves d’accés

Només té 13 anys (complirà els 14 el mes de
novembre) però ja té ben clar allò que vol. Albert
Garcia és un jove d’Artà que des de sempre li ha
agradat la música i la dansa i per això
ha decidit encaminar les seves passes
cap a l’estudi d’aquesta darrera
disciplina. De moment ja ha començat
a construir la seva carrera com a ballarí
ja que ha aconseguit ser una de les 13
persones que han passat la prova
d’accés que dóna dret a cursar els
estudis de dansa clàssica al
Conservatori Superior de Música i
Dansa de Palma. Tot i la seva joventut,
n’Albert toca amb els peus enterra i sap
que el camí no serà gens fàcil. De fet,
ara haurà de compaginar els seus estudis
a l’institut d’Artà amb les classes de
dansa del conservatori. Això implica
que cada dia després de sortir de l’institut li queda
el temps just per dinar, fer els deures i partir cap
a Palma on encara li queden una sèrie d’hores de
dansa. La disciplina que ha escollit n’Albert
contempla un total de 9 hores setmanals de dansa

clàssica, 2 de dansa “caràcter” (que
és una barreja entre la dansa clàssica
i la moderna) i 1 hora setmanal de

música, bàsicament
solfeig.  Aquest és un
ritme frenètic difícil de
mantenir, però n’Albert
té ben clar el què vol i
compta amb dues coses
al seu favor: la seva joventut i l’ajuda
dels que l’envolten. És ben cert que
suport no n’hi ha faltat en cap moment
ja que tant la seva família com el seu
cercle d’amics li han demostrat
repetides vegades que pot comptar
amb ells. L’ambició i les ganes
d’Albert no tenen límit ja que les
seves previsions són completar els sis
cursos necessaris per aconseguir la

titulació oficial del conservatori i després anar a
Barcelona a estudiar art dramàtic a l’Institut del
Teatre de Barcelona. Esperem que tot li vagi molt
bé i que tengui la sort necessària per dur endavant
aquesta empresa.
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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.

Arreglem l’església, pamboliada popular per recaptar fons
El passat dia 15 de setembre un llamp va causar greus desperfectes a una de les
torres de la façana

El proper dissabte, dia 2 d’octubre, a partir de les
vuit i mitja del vespre, tendrà lloc a l’explanada de
Sant Salvador una pamboliada popular que servirà
per recaptar doblers per reparar els desperfectes
causats pel llamp que va caure dia 15 de setembre.
Com molts dels nostres lectors recordaran, fa
dues setmanes vàrem viure uns dies de tempestes
fortes amb pluges i nombroses descàrregues
elèctriques. El cas més espectacular, sens dubte
fou el llamp que va impactar de ple en una de les
torres de la façana principal de l’església parroquial
i que fou presenciat per un bon grapat de persones.
Els testimonis que pogueren veure l’incident ens
han contat que després de la descàrrega elèctrica
es podien veure sortir xispes de la torre. A més del
mal causat a l’estructura de l’edifici, el llamp va
fer malbé gran part de l’equip de megafonia
instal·lat a l’interior del temple. Per tot això un
grup d’amics del patrimoni d’Artà ha decidit
organitzar aquesta pamboliada solidaria que
destinarà els doblers recaptats a la reparació de
les estructures danyades.

Concert benèfic de l’Associació Balear
d’Esclerosi Múltiple al Teatre d’Artà
En total es van recaptar 762 euros que es
destinaren en la seva totalitat a l’associació

El Teatre d’Artà va acollir el passat dia 25 de
setembre la representació de l’òpera bufa de
Mozart Finta Semplice. En aquesta ocasió, els
alumnes avançats de l’Escola Ireneu Segarra,
dirigits per Jaume Roca, van fer les delícies dels
assistents a l’acte. Al final de l’actuació el batle
d’Artà, Rafel Gili, va fer donació a l’ABDEM
(associació Balear d’Esclerosi Múltiple) de la
totalitat de la taquilla.

I Mostra de comerços i Serveis

El proper dissabte dia 9 d’octubre tendrà lloc
l’obertura de la I Mostra a càrrec de l’Associació
de Comerços i Serveis d’Artà a la plaça
Conqueridor a les 18 hores.
Organitza: Associació de Comerços
Col·laboren: Ajuntament d’Arta, La Caixa, Sa Nostra,
Caixa Rural i la CAM.
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Bar-Restaurant
Ca’n Jaume

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

Tel. 971 836 537

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

Vos ofereix:
Cuina
mallorquina
Berenars

 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

Inauguració d’un panell publicitari

El passat divendres dia 10 de
setembre es va inaugurar
oficialment el panell
publicitari Artà qui hi
compra hi torna.
Aquest panell ha estat
promocionat i subvencionat
per l’Associació de
Comerços i Serveis d’Artà i
per l’entitat bancària CAM.
Assistiren a l’acte el director
de Zona de la CAM, el
director de l’oficina local de
dita entitat, el batle d’Artà,
el tinent de batle, la regidora
de Comerç i una
representació dels
comerciants locals.
La fotografia és un fidel
testimoni de dita
inauguració.

Dues artanenques premiades al concurs estatal de brodats

Bàrbara Santandreu, esposa d’en Miquel
Mosca, i Magdalena Pont, casada amb en
Toni Melindro, han aconseguit el segon i el
tercer premi estatal del concurs de brodats
celebrat a Madrid el passat dia 21 de
setembre.
Per tal de fer-los entrega del premi es varen
desplaçar fins a Madrid per recollir els
premis aconseguits, que foren els següents:
2n premi nacional de brodats, el qual
consistia en 900 euros, concedit a na
Bàrbara. El tercer premi, dotat amb 300
euros, fou per a na Magdalena, a més
d’haver-los sufragat les despeses dels
viatges a Madrid.
S’espera que dins pocs dies la grata notícia véngui
inserida a la revista Mis Labores.

Vagi l’enhorabona a les dues representants
artanenques per haver aconseguit tals guardons.
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Ctera. Santa Margalida, 57  -Tel. i Fax: 971 83 66 35
ARTÀ  (Mallorca)

Intercanvi cultural amb Ciudad Real

El passat dia 11 de setembre, tal i com va fent cada
any l’agrupació local Esclafits i Castanyetes en
motiu dels actes de la Fira d’Artà, es va celebrar
la cinquena Mostra de Balls Tradicionals.  En
aquesta ocasió, l’agrupació anfitriona, amb l’ànim
de voler anar establint lligams entre les diferents
cultures que formen part del territori espanyol, va
convidar a participar-hi a l’agrupació castellana
«Los trovadores de la Mancha» de Campo de
Criptana (Ciudad Real).
Enguany, a més, degut a que els actes de la Fira
foren emmarcats dins la programació de la Diada
de Mallorca, els nostres visitants van poder
conèixer altres aspectes de la nostra cultura
autòctona (apart del folklore), com foren la
presència dels gegants del Consell de Mallorca,
Sa Rondalla d’en Pere Pujol, els xeremiers... cosa
que els deixà amb molt bon gust de boca.

Després de la benvinguda per part de l’equip de
govern municipal a l’ajuntament, es passà a
realitzar les actuacions a la plaça del Conqueridor,
les quals foren molt seguides i aplaudides pel
nombrós públic congregat.
Durant aquests dies, el grup convidat va poder
gaudir d’unes jornades de germanor i amistat amb
els membres de l’agrupació artanenca, fent que
els lligams entre ambdues formacions es fessin
més forts.
De part d’Esclafits i Castanyetes es vol agraïr la
col.laboració rebuda tant per part de l’Ajuntament
d’Artà com del Consell de Mallorca per tal de
poder dur a terme aquesta  vetllada, cosa que els
encoratja per tal de poder realitzar l’any vinent la
sisena edició.

Esclafits i Castanyetes

Festa d’aniversari del Casal de Joves d’Artà

El passat divendres dia 24, els joves del
Casal d’Artà, situat al carrer dels Quatre
Cantons, organitzaren una festa
d’aniversari, en la qual els veïnats volgueren
col·laborar en tot i per tot fent coques,
torrades i altres menges culinàries. El motiu
de la festa, com hem dit abans, era celebrar
el segon aniversari de l’obertura del Casal
de Joves. A la festa hi assistiren molts de
convidats entre els quals hi havia el batle,
Rafel Gili, que va pronunciar unes paraules
d’agraïment per a tots els qui hi varen
participar i va encoratjar especialment els
joves a seguir endavant, a la vegada que es
comprometia des de l’ajuntament a ajudar
en tot el que fos possible.
La festa acabà amb un ball de pagès.
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El tren torna a Manacor
A partir del passat dia 10 de setembre s’ha reiniat
el servei ferroviari que uneix les poblacions de
Manacor amb Palma. Com el nostres lectors
recordaran, ja feia prop d’un any que el servei
s’havia suspès pel perill d’esllavissament en

alguns trams de la via. Finalment aquests
problemes s’han solucionat i segons sembla s’han
adecentat i reforçat aquells trams que presentaven
perill.

Però NO arribarà a Artà
El Pla de Transport Ferroviari preveu deixar de banda la població d’Artà

Segons es pot llegir en el Pla Director Sectorial de
Transports de les Illes Balears i dins l’apartat del
Pla de Transport Ferroviari que acaba de fer
públic el Govern Balear presidit per Jaume Matas
el tren NO passarà per Artà. Segons l’ “Estudio de
alternativas de trazado y modo de transporte de la
línea Manacor-Artà-Cala Rajada con análisis de
costos y viabilidad” en el qual es pretén analitzar
la viabilitat constructiva, la demanda captable,
els costos constructius i d’explotació i els efectes
ambientals de les diferents alternatives de traçat
del corredor ferroviari Manacor-Artà-Cala Rajada,
l’alternativa 2 és la més adequada. Aquesta
alternativa preveu el restabliment de la línia fèrrea
entre les poblacions de Manacor – Sant Llorenç –
Son Carrió – Sa Coma – Cala Millor – Cala Bona
– Son Servera – Capdepera – Cala Rajada. Com

els nostres lectors hauran notat l’única població
que quedarà exclosa del servei ferroviari serà
Artà. Simplement no se’ns tendrà en compte.
Estam segurs que centenars de persones s’han
sentit indignades davant aquesta decisió del govern
Matas, i la veritat és que tot això ens sona més a
venjança infantil del president del Govern cap a
la nostra població que no el resultat d’un estudi
seriós. Ara ja no li basta atacar-mos amb el parc
de Llevant. La venjança continua amb el transport
públic. Esperam, demanam, ...EXIGIM que es
canviï la decisió presa i que es tengui en compte
la nostra població com a futur lloc de pas del tren.
Si no és així, segur que moltes persones
demostraran el seu desacord davant aquesta nova
becada del govern.
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¡¡Nedar és salut!!

NATACIÓ D’HIVERN 04/05

Camí Can Canals, s/n.  Recinte Poliesportiu. 07570-Artà.  Email: aiguaesportarta@hotmail.com
Tel. 971 82 91 32

Activitats:
Natació adults, nins i nadons
Tercera Edat
Natació correctiva
Rehabilitació
Manteniment i perfeccionament
Aquàtic-Fittnes
Abonaments natació lliure, mensual, trimestral
i anual.
Descomptes familiars

Des de l’1 de setembre 2004.

Contesta a Margalida Tous des de la Piscina Municipal d’Artà

Agraïm a la revista «Bellpuig» la publicació d’aquesta
carta en la qual volem expressar la nostra sorpresa,
disconformitat i lamentar la postura adoptada per
Margalida Tous, portaveu d’ UIA, en una nota emitida
al diari «Ultima Hora» del dia 14 de setembre de 2004.
En aquesta nota es critica la decisió de tancar la piscina
municipal els diumenges i festius, i es posa en dubte la
vocació de servei públic de la piscina. A més hi ha
reiterades insinuacions de beneplàcit  d’UM cap a la
concessionària, en una clara bravejada demagògica
política, sense cap altre motiu que la rabieta dialèctica.
Podem entendre aquesta actitud a causa de la pressió
política a la qual va ser sotmesa aquesta portaveu
durant el seu passat mandat en l’alcaldia, però de cap
manera és comprensible que una persona que coneix
com ningú la situació econòmica i de funcionament de
la piscina municipal, faci aquestes declaracions tan a
la lleugera, quan sap perfectament l’esforç i l’entrega
mostrada sempre en donar les majors facilitats per a
l’ús de la piscina i la difusió de l’activitat aquàtica, a
més de participar desinteressadament en activitats
socials i subvencionant i portant l’escut a totes les
competicions insulars, interinsulars i nacionals.
Aquesta concessionària no té interessos polítics, sinó
socials, ja que és l'única en tot el país que va invertir en
el cobriment i climatització de la piscina municipal,
sense que es recuperi la inversió al llarg de l’explotació.
A més, sap perfectament que tenim pendent de cobrar

quasi 70.000 euros, sí, 70.000, per part de l’Ajuntament
que ella presidia, corresponents a convenis dels dos
darrers anys, dels quals l’Ajuntament sols ens ha facilitat
un pagaré impagat, amb totes les despeses a càrrec de
la concessionària.
Doncs bé, aquesta decisió ha estat molt meditada i s’ha
presa:
1. En base al poc ús que  es fa de la instal·lació els
dissabtes i diumenges. En l’estadística dels darrers 5
anys, la mitjana d’ús és de 8 persones els diumenges a
la tarda.
2. Fins ara érem la única piscina de Mallorca que obria
els diumenges. Sols la piscina de Son Hugo de Palma
té oberta el diumenge capvespre. Totes les demés,
estan tancades.
Recordam que l’avís es va fer a l’Ajuntament pel
procediment administratiu habitual.
Què més voldríem nosaltres que la piscina fos rentable
tots els dies?
També cal recordar que estic ben relacionat amb
membres de tots els grups polítics, inclòs el seu, sense
que això reverteixi en cap tracte a favor. Aquest no és
el talant que els veïns d’Artà esperen dels seus polítics
i menys dels que fins ara han estat al capdavant del
nostre Ajuntament.
Guillem Roser
(President del Club Natació Artà S.L.)
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CONSULTORI MÈDIC

  Clínic Artà

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

MEDICINA GENERAL
REUMATOLOGIA
CIRURGIA
DIETÈTICA
REVISIONS MÈDIQUES GENERALS (chequeos)
GINECOLOGIA
PEDIATRIA
GABINET PSICOLÒGIC

Assegurances de:
Asisa, Novomedic i DKV Previasa

Econòmic Descripció Pres. 2004
1 DESPESES DE PERSONAL 2.455.498,79
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.501.358,72
3 DESPESES FINANCERES 162.775,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 721.183,89
6 INVERSIONS REALS 3.317.414,79
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
9 PASSIUS FINANCERS 437.616,00
TOTAL 9.595.847,19

Funció Descripció Pres. 2004
0 Deute públic 600.391,00
1 Serveis de caràcter general 798.906,35
2 Protecció civil i seguretat ciutadana 451.267,31
3 Seguretat, protecció i promoció social 1.126.435,61
4 Producció de béns públics de caràcter social 5.968.811,27
5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 446.357,87
6 Regulació econòmica de caràcter general 147.845,32
7 Regulació econòmica de sectors productius 44.832,46
9 Transferències a administracions públiques 11.000,00

9.595.847,19

Econòmic Descripció Pres. 2004
1 IMPOSTS DIRECTES 1.836.500,00
2 IMPOSTS INDIRECTES 645.130,00
3 TAXES / ALTRES INGRESSOS 2.829.526,54
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.602.750,66
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 326.000,00
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 1.700.000,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.331.333,79
9 PASSIUS FINANCERS 490.000,00

10.761.240,99

No és befa: S’han aprovat els pressuposts municipals per a l’any
2004!
El passat dia 21 de setembre el
plenari municipal va aprovar els
pressuposts generals d’Artà per a
l’any 2.004. No està malament!.
Només (?) han estat necessaris 9
mesos i 21 dies per fer quadrar els
comptes. Francament:
enhorabona!. La notícia bona és
que, una vegada aprovats els
pressuposts, se suposa que s’ha de
començar a normalitzar la situació
econòmica de l’ajuntament. Durant
el plenari els regidors presents es
van creuar algunes “parauletes
coentes” mesclades amb crítiques
a les diferents gestions realitzades
tant per l’equip de govern anterior
com per l’actual. La votació final
va quedar de la següent manera: 7
vots a favor (UM-PSOE-EU/EV),
3 en contra (UIA) i 3 abstencions
(PP).

Despeses

2.455.498,79

2.501.358,72

162.775,00

721.183,89

3.317.414,79

437.616,00

DESPESES DE PERSONAL DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS

Despeses

Ingresos
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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

Decàleg per a la no aprovació dels Pressuposts 2004 per part d’UIA
A continuació, els Independents presentam deu idees de
per què no vàrem donar el nostre sí a l’aprovació dels
pressuposts en el ple de dia 21 de setembre:
1.- Perquè són els pressuposts que nosaltres vàrem elaborar
i vàrem dur a aprovació el mes de juny... empitjorats, això
sí.
2.- Som conscients que són els nostres perquè en el
document de les Bases d’Execució del Pressupost s’hi
esmenta, sempre, la batlessa (quan ara sembla que hi ha
un batle). L’única vegada que s’hi esmenta el batle és per
posar-lo en nòmina i es parla d’un senyor que nom Rafel
Gili Ginard i no de Rafel Gili Sastre, com s’anomena el
batle actual. En aquest document no s’han retocat les
noves condicions del préstec d’inversions que farà, o ja ha
fet, el nou equip de govern. O sigui, no han tingut la vista,
una altra cosa seria decència, de llegir un document de
trenta pàgines.
3.- Per què s’han empitjorat? Perquè hi han afegit solars
per enajenar. Una de les propostes que teníem des dels
Independents era enajenar (l’Ajuntament no pot vendre)
l’actual magatzem de la brigada (al carrer de les Roques)
una vegada que la brigada es traslladàs a un magatzem
nou al polígon industrial. Si es lleven de damunt aquest
solar del polígon i el del carrer del Teatre, la brigada ... On
anirà?
4.- Per què ho han hagut d’empitjorar? Perquè hi han
hagut d’afegir els sous del primer tinent de batle, les
ajudetes per arribar a final de mes dels regidors i els trenta
milions de pessetes que es varen perdre per no aprovar els
pressuposts el mes de juny.
5.- El trenta milions o cent vuitanta-mil euros. Es tracta
del venciment del préstec del Teatre a 30 de juny de 2004.
Si s’haguessin aprovat els pressuposts el mes de juny amb
el refinançament que es preveia, no s’haguessin hagut de
pagar aquests trenta milions. El poble en sortia,
evidentment, beneficiat. En aquells moments, el regidors
ens varen dir que votaven contra els pressuposts perquè
no s’havien reunit els consells d’àrea, una qüestió de
forma, no de fons. Què s’estimarien més els ciutadans del
poble? Guanyar trenta milions o que es reunissin els
consells d’àrea?
6.- Per cert, hem de dir que aquests trenta milions es varen
haver de pagar a una entitat financera a la qual treballa,

en l’actualitat, el regidor d’Hisenda.
7.- “Hi hem afegit un solar del polígon per quadrar els
pressuposts”, va dir el regidor d’Hisenda. “Sí, ho hem fet
per quadrar els pressuposts, però des d’Esquerra Unida-
Els Verds estam contra l’enajenació de béns patrimonials
públics”, va dir Adrian. Què ens va presentar, l’equip de
Govern: uns pressuposts o el conte de la lletera?  Sembla
que confien en finançament extra i ja sabem que els
confiats van a l’infern.
8.- “El pacte és el pacte”, va dir Adrian en moltes
d’ocasions… on arriba aquest pacte? Per què està tan
subjugat a un pacte un home com Julen Adrian? Amb
aquestes paraules sembla que ha venut l’ànima al diable…
que les idees no són importants, que allò que realment
importa és la cadira… per a ell i per a la resta d’integrants
de l’equip de govern.
9.- Bé, no podíem acabar aquest decàleg sense referir-nos
als nostres “companys” d’oposició.  En boca del regidor
Palmer varen dir que els pressuposts de juny i de setembre
eren molt semblants… al juny varen votar en contra i ara,
el setembre, s’abstenen. Estam encantats: això vol dir que
no hem de marcar distàncies, que les distàncies entre els
dos grups (UIA i PP) que estan més distanciats en
l’espectre polític artanenc són ben clares.
10.- L’auditoria, la famosíssima auditoria d’UM. Sí,
l’han pressupostada: 12.000 euros hi han dedicat… una
misèria per fer una auditoria en condicions a un ajuntament.
El més graciós del cas va ser que, quan els vàrem demanar
quina empresa faria aquesta auditoria, ens varen contestar
que convocarien un concurs públic. I ens demanam... Un
concurs públic perquè quedi desert? Què és, que han vist
que no era tan necessària, l’auditoria, que els números que
nosaltres presentàvem no eren tan errats? Veim que
comencen a entendre que no ho vàrem fer tan malament
com ells volien pensar i donaven a entendre.

UIA
Artà,  27 de setembre de 2004.

Si voleu fer-nos alguna consulta o suggerència, ens
podeu enviar un correu electrònic a independents@arta-
web.com o a mtous@arta-web.com.
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Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310

Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII

Rectificacions a la pluviometria del mes d’agost

A la passada edició del 10 de setembre vàrem cometre una equivocació a la taula de les pluges de l’any
natural i agrícola corresponent al mes d’agost.
A continuació feim l’oportuna rectificació i a la pròxima edició ja vendrà així com cal si és que
no ens tornam equivocar, cosa possible però no probable.
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Hem perdut les Cases de Betlem

Els diaris portaren la notícia fa pocs dies de
l’entrega de les claus de les cases de Betlem per
part de l’Ajuntament d’Artà a la promotora, Cala
Veya, després de molts anys d’ús públic per a
Artà i la Colònia.
Ara s’hauran acabat uns anys on tant els col·legis
artanencs i coloniers com les persones adultes hi
han pogut gaudir d’uns dies d’esplai i esbarjo, de
trobades de tot tipus, celebracions polítiques i
esdeveniments de tota classe. Tothom que hagi
volgut ha pogut gaudir d’aquest bell paratge
artanenc, el qual havia cedit Cala Veya a canvi de
l’explotació dels terrenys des Canons, on tenia el
projecte de fer un complex per a 2.000 persones.
Però aquest projecte, per moltes raons, no s’ha
duit a terme i ara no ha quedat més remei que,
després de la sentència judicial, tornar la propietat
de les cases i el seu entorn. Una vertadera llàstima,
perquè Artà perd un espai molt significatiu, després
d’haver-hi gastat més de vint milions de les

antigues pessetes per rehabilitar-lo.
Ara els polítics es passen la pilota de qui té la
culpa d’aquest desastre. Els Independents, que
foren els que aconseguiren la cessió del tros de
finca en qüestió, acusen l’equip de govern artanenc
que han romput les negociacions amb Cala Veya,
ja que es podia haver fet una permuta entre la
finca de Can Regalat i es Canons. L’equip de
govern actual pensa el revés, diu que són els
Independents els que no saberen negociar al seu
temps així com calia i ara en tocam les
conseqüències. Nosaltres pensam que és aquest
un tema mal d’aclarir i tampoc hi volem números.
La qüestió però només és una: Ja no tenim les
cases de Betlem i els seus voltants per a l’ús del
poble. Serà possible el seu retorn? Es parla de si
el Govern Balear es farà càrrec de la compra, serà
ver o una simple utopia i una excusa per acallar les
veus que s’alcen en contra d’aquesta desgraciada
acció?

noticiari
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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

 709

*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

Fisioteràpia Llum
C/. Llum. 6 – Capdepera (Vora Correus)

Tels. 971 819 308 // 669 799 620
Ara pots fer la teva REHABILITACIÓ amb les següents
assegurances al nostre Centre:
* Agrupació Mutua
* Asisa
* DKV
* Femenias
* Mutua General de Catalunya

* Novomèdic
* Sanitas
* Sersanet-Axa
* Vitalicio

(Daniela i Urs Schwendimann)

Irresponsabilitat per una part; bon exemple per una altra

La neteja d’un poble és un exponent prou important
perquè els seus habitants i els que el visiten es
duguin una bona impressió del lloc i de la seva
gent. La problemàtica fematera de la nostra vila,
però, ha estat, i és, un factor social greu i a
vegades mal d’engirgolar. Poques són les vegades
que algú no es queixi, principalment a l’estiu. Els
contribuents amb els seus gairebé recursos
econòmics que en general afecten la major part de
la població amb impostos ja prou elevats, senten
la impotència dels irresponsables i de les
mancances de consciència perquè cada ciutadà
vagi prou alerta a l’hora de desfer-se dels fems de
casa seva deixant-los en qualsevol lloc que no
pertoca, cosa que llavors roman dins un abandó i
deixadesa que fa que els nostres carrers  i places
es mostrin bruts. Llavors, a més a més de pagar,
encara hem de fer la feina dels altres que cobren
per a això i no la volen fer. Doncs bé; feta aquesta
reflexió, una setmana abans de les festes del
poble, quan tot quedava més que engalanat i es
posava al punt, la neteja de les escalonades dels
carrers del Mal Lloc, de l’Escalera i l’escalonada
de Sant Salvador estaven totalment abandonades

i en un estat lamentable (sembla que és tot l’any),
quan és ben cert que els encarregats de la neteja
passaven per allà fent els ulls grossos i no en feien
gens de cas, per la qual cosa, va haver de ser un
veïnat que, avergonyit de l’estat empobrit i
abandonat, tengué el coneixement que falta a
molts i netejà cada racó de les tres escalonades
abans esmentades. Els motius principals d’aquesta
bona disponibilitat i voluntarietat humana, donant,
jo diria, bon exemple d’així com s’han de fer les
coses, evidentment foren les festes de la nostra
Patrona de Sant Salvador, festa emblemàtica per
a tots els artanencs que vivim o viuen a fora d’Artà
i puja al turonet sagrat i espiritual del santuari que
tots coneixem com de Sant Salvador, per honrar
la Verge, lloc d’una especial transcendència,
simbolisme d’unió entre tots els de la nostra vila,
humana i amorosa des de molts segles enrere per
a tots els artanencs i força enyorívola pels qui
vénen de fora d’Artà. Per tot això, tan sols per
això, val la pena tenir-hi una mica d’esment
profund durant tot l’any.

A. Esteva
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Artà ara fa 77 anys
Extracte de les dues darreres
desenes de setembre de 1927
del periòdic local Llevant
(recopilat per G. Bisquerra)

La formació religiosa de
l’infant
Aquesta frase titulava la portada de la
segona edició del Llevant, que parlava
sobre l’educació religiosa dels infants. Per aquell
temps ja hi havia oposició sobre aquesta matèria tan
delicada i que avui és motiu de polèmica dins les
nostres institucions. El cronista d’aleshores ja posava
de manifest l’oposició d’alguns autors com Rouseau
o Kant, els quals escriptors afirmaven que era millor
esperar a l’edat dels 16-18 anys. No així els catòlics
que aconsellaven la pràctica de l’ensenyament de la
religió a l’edat de la infantesa. No es parlava de si a
l’escola o a l’església però sí al principi de la vida dels
infants.
El Museu d’Artà
La institució d’un museu a la nostra vila ja és un fet.
Així s’expressava un cronista a la segona plana
d’aquesta edició i afegia que Mn. Llorenç Lliteres,
catedràtic i prefecte del Seminari de Palma, era
l’iniciador i el que feia els treballs preliminars de
l’organització. També es feia patent que la seva creació
era a la Caixa Rural d’Artà, encara que la junta rectora
funcionaria amb completa autonomia.
La Junta quedava com s’anuncia. Vocals nats: Rector
d’Artà, Rvd. D. Joan Rubí, el superior del convent P.
Rafel Ginard, el jutge D. Pere Amorós i el president de
la Caixa Rural D. Antoni Blanes Mestre. Vocals
elegits:  D. Pere Morell Oleza, D. Miquel Sureda
Blanes i el Rvd. D. Llorenç Lliteres. Conservadors:
Arqueologia D. Jaume Sancho Tous, farmacèutic.
Etnografia D. Andreu Ferrer Ginart, mestre d’escola.
Història Natural, D. Llorenç Garcias Font, farmacèutic.
President, D. Miquel Sureda Blanes, secretari i tresorer
D. Llorenç Lliteres.
De Ca Nostra
El temps no s’ha presentat plujós durant la primera
quinzena de setembre com ens tenia acostumats. Reina
per tant la sequedat, els pous s’eixuguen i els pagesos
no poden sembrar.
A la “Gaceta” aparegué el nom del que serà el nou
secretari del nostre Ajuntament i que ha recaigut en la
persona de D. Ferran Moscardó Canals,  el qual prest
prendrà possessori del càrrec.
A les escoles varen començar les classes el passat dia
16 del curs 1927-1928, les quals només seran
impartides els matins de les vuit a la una.
Mestra Nacional
Ha pres possessori de l’escola nacional de nines n. 2
la Srta. Dª Josefa Satué Font. Ella és natural de
Barcelona, on regia una escola particular muntada
segons les més noves normes de pedagogia.

De Son Servera
Matrimonis: Joan Servera Pallicer amb Catalina Reus,
a) Fum. També es casaren Salvador Artigues, a) Lucia,
amb Tonina Ribas Barceló, a) Pella.
Trobada una dona morta. Dia 11 trobaren morta dins
Penya Roja madò Catalina Font, a) Ventaiola. El jutge
es presentà i va ordenar aixecar el cadàver, el qual fou
traslladat al cementeri.
Artà, 30 de setembre de 1927
L’Illa blanca és el títol de la portada de la darrera
edició de setembre. El cronista i director del Llevant,
D. Andreu Ferrer, parlava de la veïna illa de Menorca,
de les seves cases i terra aspra on el vent bufa fort però
on la gent és afable i la dona no treballa però cuida la
seva persona i la dels seus familiars.
Ordes sagrades
Entre els que de mans del Sr. Bisbe de Mallorca
reberen les ordes sagrades la setmana passada,  D.
Josep Fuster Forteza de la nostra vila rebé el diaconat.
També fou nomenat diaca l’altre fill d’Artà Fra Sebastià
Ginard Ferragut, TOR. Altres franciscans ben coneguts
eren a la mateixa llista com Fra Rosselló i Fra Alorda.
Tonsura menor per a Fra Morro, Fra Antoni Ripoll, Fra
Fiol i Fra Server.
De Ca Nostra
A la fi ha arribat la pluja per tots desitjada, la qual s’ha
endinsat dins la terra ja que ha plogut amb mesura i bé.
Difunts: Dia 21 Maria Nebot Massanet, a) sa madona
de sa Font. Dia 23 morí Miquel Gili Ginard, a) Comuna
de na Pinzella. Assembleista: Segons la premsa de
Palma es diu que en representació dels Ajuntaments,
formarà part de l’Assemblea nacional D. Pere Morell
Oleza, a) d’ets Olors. Indult: Al decret d’indult que el
Govern ha publicat, hi ha quedat comprès el periodista
i missèr artanenc D. Jeroni Massanet, el qual havia
estat condemnat per escrits publicats a La Vanguardia
Balear. Nou vehicle: Pel seu ús particular ha adquirit
un camió nou l’amo en Pep Pinya, a) de ses Pepes.
De Son Servera
La pluja ha fet acte de presència a Son Servera, fet que
ha alegrat tots els pagesos ja que era molt desitjada.
Casaments: Antoni Servera a) Xinet, amb Maria
Nebot, a) Monja. Difunts: Madò Maria Bibiloni, a)
Carlos. També l’amo en Biel Aguiló, a) Camunyes.
Nota.-
S’han acabat les obres del teatre que s’ha construït a
l’avinguda del Ferrocarril.
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CLASSES d’ANGLÈS

 Professor llicenciat i titulat

 Alumnes a partir de 12 anys

 Especialitat en E.S.O,
Batxillerat i adults

 Grups reduïts

 Places limitades

Tel. 971 83 54 29 // 617 88 14 21

Xerrada d’higiene i salut a l’esport base

El passat dia 18 de setembre a la
sala d’actes del teatre va tenir
lloc la xerrada que anunciàvem
al passat Bellpuig. Aquesta era
una xerrada sobre prevenció i
higiene a l’esport base, una
iniciativa d’alguns clubs del
nostre poble i que gràcies a la
coordinació de l’ajuntament i
els mitjans humans de s’Institut
es va poder dur a terme.
La participació no va ésser
massa gran, hi va haver
representants del Club Volei
Artà, L’escola de
Psicomotricitat, el Club de
Hockey, el Club Aiguaesport i
el Club de Bàsquet.
La valoració dels que hi vàrem
anar va ésser molt positiva, les

dues ponències sobre la higiene i
sobre prevenció varen ésser molt
clares i enriquidores però el millor
va ésser la taula rodona que va tenir
lloc després on cada un va poder
expressar la seva opinió i mantenir
un intercanvi d’impressions molt
interessant.
Creiem que aquesta és una iniciativa
molt important i que en propers anys
esperam repetir.
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De viatge per la xarxa

Sucre per xerrar mallorquí

ASSOCIACIONS CULTURALS A
BALEARS

http://www.lavila.org/ocb.html
OBRA CULTURAL BALEAR A SANTA
MARGALIDA.
Des de fa més de 5 anys aquesta delegació fa feina
dins el municipi per mantenir encesa la flama de
la cultura com a fet agermanador i a lavegada
diferenciador de tots els habitants de les Illes
Balears vers les altres cultures.

http://www.costanord.com/
COSTA NORD.
Centre cultural a Mallorca, creat i impulsat per
l’actor nord-americà Michael Douglas. El centre
està ubicat a Valldemossa, en un dels paisatges
més culpidors de l’Illa.

http://personal.redestb.es/r-bellver/index.html
RONDALLA BELLVER.
Des de les Illes Balears pàgina web de l’Associació
Cultural Rondalla Bellver. Vincles amb agendes
d’actes festius i festes populars.

http://www.fortunecity.com/victorian/coldwater/
252/arcbi.html
INSTITUT DE RELACIONS CULTURALS
BALEARS - ISRAEL.
Creat l’any 1978, consta de prop de cent membres:
escriptors, periodistes, editors, professors, metges,
advocats, investigadors, polítics, comerciants,
nobles, xuetes... repartits proporcionalment a la
societat mallorquina.

col·laboració
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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

El dia 10 d’octubre donen el sus a la caça del tord

noticiari

Aquest dissabte se celebra la 6a
Marxa de Lluc a Artà
La concentració de partida serà al Cafè Gran
Via

Tot i que al passat número de la nostra revista ja
ho anunciàrem, volem recordar que el proper
dissabte, dia 2 d’octubre tendrà lloc la 6a Marxa
de Lluc a Artà a peu. La concentració dels
marxaires serà a les 17.30 hores de l’horabaixa al
cafà Gran Via i els autocars partiran, amb
destinació cap a Lluc, a les 18.30 hores.

Abans de la pròxima edició del bellpuig (sortirem el dia 15),
ja haurà començat la temporada de caça dels tords amb
filats. Els caçadors ja comencen a parlar-ne de veres i qui
més qui manco ja ha sentit cantar alguns ropits i els més
veterans ja diuen han vist qualque tord.
Les opinions són diverses encara que en general troben que
l’amollada de la caça hauria d’esser a partir del darrer
diumenge d’octubre (com es feia fa pocs anys), i l’acabament
el 15 de febrer i no el darrer diumenge de gener ja que per
aquestes dates encara hi ha molts animalets per Mallorca.
En canvi, els primers dies d’octubre els tords encara no han
trobat les colgades i per tant s’agafen poques peces.
Esperem que al manco la temporada sigui parescuda a la de
l’any passat i no com les d’anys anteriors.

punts i comes 
Des de començaments del present any, el SAL
(Servei d’Assessorament Lingüístic), publica el
full d’informació lingüística punts i comes. El full
té una periodicitat trimestral, per la qual cosa ja
duu tres números publicats. A continuació
reproduïm la primera plana del full on hi podem
trobar informació ben diversa i interessant
relacionada amb el vocabulari de la xarxa d’internet,
les abreviatures dels mesos de l’any o un llistat de
paraules relacionades amb el món de la vela.



 23
BELLPUIG

30 setembre 2004

col·laboració
 714



24
BELLPUIG

  30 setembre 2004 715

OFERTA FORMATIVA CURS 2004-2005
Informació i matrícula a l’edifici municipal del Pes, del 13 de setembre al 15 d’octubre, de les 18 h a les
21 h.

PROGRAMA D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES

Àrea acadèmica

ENSENYAMENTS INICIALS: PRIMER
CURS. NIVELL I. ALFABETITZACIÓ (nivells
llindars de català i castellà)
- Per aprendre a llegir i escriure.
- Aritmètica bàsica.
- Horari: d’octubre a maig, dilluns i dimecres de
17.30 h a 19 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
ENSENYAMENTS INICIALS: SEGON CURS.
NIVELL II O CONSOLIDACIÓ
- Consolidació de la lectura, l’escriptura i l’aritmètica.
- Per a persones que vulguin accedir a cursos de
secundària o a cursos de qualificació professional.
- Horari: d’octubre a maig, dilluns i dijous, de 17.30
h a 19 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A
PERSONES ADULTES, ENSENYAMENT A
DISTÀNCIA
- Matèries: matemàtiques, llengua catalana, llengua
castellana, anglès, societat actual.
- Horari: l’horari de les tutories està pendent de
confirmar.
- Lloc: Centre d’ESPA Son Canals (Palma).
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A
PERSONES ADULTES (reciclatge de cultura
general)
- Matèries: matemàtiques, llengua catalana, llengua
castellana, anglès, ciències socials.
- Horari: d’octubre a maig, dimarts, de 19 h a 21 h.
- Lloc: edifici municipal de la bassa d’en Fesol de la
Colònia de Sant Pere.
PREPARACIÓ PER A LES PROVES
D’ACCÉS ALS MÒDULS DE GRAU MITJÀ
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Nota: la matrícula als cursos d’aquesta àrea s’ha de
formalitzar abans de dia 30 de setembre.

Cursos d’ampliació cultural

CATALÀ PER A CATALANOPARLANTS I
(preparació per al nivell B de coneixements de
llengua catalana)
- Horari: dilluns i dimecres, de 20 h a 21 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 3 de novembre al 30 de maig.
CATALÀ PER A CATALANOPARLANTS II
(preparació per al nivell C de coneixements de
llengua catalana)

- Horari: dilluns i dimecres, de 21 h a 22 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 3 de novembre al 30 de maig.
CATALÀ PER A CATALANOPARLANTS III
(preparació per al nivell D de coneixements de
llengua catalana)
- Horari: dijous, de 19 h a 21 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 3 de novembre al 30 de maig.
CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS
I
- Horari: dilluns i dimecres, de 18 h a 19 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 3 de novembre al 30 de maig.
CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS
II
- Horari: dilluns i dimecres, de 19 h a 20 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 3 de novembre al 30 de maig.
CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS
(Colònia de Sant Pere)
- Horari: dimarts, de 19 h a 21 h.
- Lloc: Escola Pública de la Colònia.
- Dates: del 2 de novembre al 31 de maig.
CONÈIXER ARTÀ: INTRODUCCIÓ AL
PATRIMONI HISTÒRIC, NATURAL I
CULTURAL
- Horari: dissabte, de 9 h a 13 h.
- Lloc: al lloc puntual de visita.
- Dates: pendents de determinar
S’ha sol·licitat que els alumnes que cursen estudis a
la UIB puguin obtenir crèdits de lliure configuració.

ESCOLA DE PARES: ETAPES EVOLUTIVES
DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA: DE 0 A
6 ANYS, DE 6 A 12 ANYS I DE 12 A 16 ANYS
- Horari: de 21 h a 22.30 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: 0 a 6 anys, del 29 d’octubre al 19 de
novembre.
6 a 12 anys, del 26 de novembre al 17 de desembre.
12 a 16 anys, del 14 de gener al 4 de febrer.
TIR AMB FONA: HISTÒRIA, CONFECCIÓ
DE FONES I TIR
- Horari: dissabte, de 10 h a 12 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 6 de novembre al 29 de gener.

Cursos ocupacionals

ALEMANY TURÍSTIC (Colònia de Sant Pere)

noticiari
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(60 hores)
- Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 19 h a 21
h.
- Lloc: Escola Pública de la Colònia.
- Dates: del 10 de gener al 23 de març.
ANGLÈS TURÍSTIC (Colònia de Sant Pere) (60
hores)
- Horari: dimarts i dijous, de 19 h a 21 h.
- Lloc: Escola Pública de la Colònia.
- Dates: del 2 de novembre al 8 de març.
CURS D’ALEMANY COMERCIAL PER A
TREBALLADORS DE COMERÇOS II (50
hores)
- Horari: de dilluns a divendres, de 20 h a 22 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 2 de novembre al 9 de desembre.
INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA
D’USUARI (amb programari lliure i OppenOffice)
- Horari: a determinar
- Lloc: a determinar
- Dates: a determinar
CURS DE MONITORS D’OCI I TEMPS
LLIURE
- Horari: a determinar
- Lloc: a determinar
- Dates: a determinar

Cursos ocupacionals de llarga durada

CURS D’ALEMANY TURÍSTIC PER A
TREBALLADORS D’HOTELERIA (212 hores)
- Horari: de dilluns a divendres, de 18 h a 21 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 2 de novembre al 3 de març.
INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ
D’EMPRESES. OFFICCE 2000 (212 hores)
- Horari: de dilluns a divendres, de 18 h a 21 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 2 de novembre al 3 de març.
CURS DE MONITORS D’OCI I TEMPS
LLIURE
- Horari, lloc i dates, pendents de determinar.
CURS DE PREVENCIÓ DE RISCS
LABORALS (50 hores)
- Horari: de dilluns a divendres, de 19 h a 21 h.

- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: pendents de determinar.

Aquests cursos estan pendents de la confirmació de
la Conselleria de Treball.

Tots els cursos ocupacionals de llarga durada es
duran a terme entre els mesos de gener a juny,
segons la durada de cada un.
L’objectiu d’aquests cursos és la formació
professional continuada, i la qualificació i la millora
de determinats sectors professionals
Aquests cursos estan cofinançats pel Govern de les
Illes Balears (Conselleria de Treball i Formació) i
l’Ajuntament d’Artà, i per això són completament
gratuïts.

ESCOLA TALLER DE LLEVANT:
ESPECIALITATS FORMATIVES -
MARGER
- TREBALLADOR FORESTAL
- Dates: de novembre de 2004 a novembre de 2006,
un màxim de 8 alumnes per especialitat.
- Lloc: finques públiques d’Albarca, el Verger i
Betlem.

Els cursos inclouen un període de sis mesos de
formació durant el qual l’alumnat tendrà una paga
de 6 € per dia lectiu i un contracte laboral de
formació de 18 mesos, amb un sou equivalent al 75
% del salari mínim interprofessional. L’alumnat ha
de ser major de 16 anys i menor de 25 anys. Per a més
informació, telefonau al 971 17 36 60 o al 971 83 56
24.

Cursos d’oci i temps lliure

AERÒBIC (Colònia de Sant Pere)
- Horari: dilluns i dimecres, de 19 h a 20 h.
- Lloc: Escola Pública de la Colònia.
- Dates: del 3 de novembre al 27 d’abril.
AUTOAJUDA
- Horari: divendres, de 19 h a 21 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.

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

- Dates: del 5 de novembre al 28 de gener.
BALL DE SALÓ
- Horari: iniciació, dilluns, de 20 h a 21.30 h.
avançat, dimecres, de 20 h a 21.30 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 8 de novembre al 30 de maig o del 3 de
novembre al 18 de maig.
CERÀMICA
- Horari: dilluns i dimecres, de 15 h a 17 h, de 17 h
a 19 h, o de 19 h a 21 h. Dimarts, de 15.30 h a 19.30
h.
- Lloc: Casa de Cultura de Na Batlessa.
- Dates: del 2 de novembre al 5 d’abril o del 3 de
novembre al 6 d’abril.
CREUETA
- Horari: dimarts i dijous, de 15 h a 17 h, o de 17.30
h a 19.30 h.
- Lloc: Centre Social.
- Dates: del 2 de novembre al 5 d’abril.
CUINA PER A FADRINS (per a les persones que
no saben cuinar)
- Horari: dimecres, de 18 h a 21 h
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol
- Dates: del 3 de novembre al 13 d’abril
CUINA VEGETARIANA
- Horari: dissabte, de 16 h a 20 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 30 d’octubre al 18 de desembre.
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
- Horari: dimarts i dijous, de 19 h a 20 h, de 20 h a
21h, o de 21 h a 22 h.
- Lloc: gimnàs del Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 2 de novembre al 28 d’abril.
GLOBALITAT DE LA SALUT
- Horari: dissabte, de 9 h a 12 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Dates: del 6 de novembre al 18 de desembre.
INICIACIÓ A L’EQUITACIÓ
- Horari: dilluns i dimecres, a partir de les 17 h.
- Lloc: picador de Na Borrassa.
- Dates: del 3 de novembre al 23 de març.
INTRODUCCIÓ A L’ENOLOGIA
- Horari, lloc i dates, pendents de determinar.
INTRODUCCIÓ A LA DIETÈTICA: “SOM
EL QUE MENJAM” (Colònia de Sant Pere)

- Horari: dimecres, de 19 h a 21 h.
- Lloc: Escola Pública de la Colònia.
- Dates: del 3 de novembre al 2 de març.
JARDINERIA: PODA I EMPELTS (continuació
i jardineria)
- Horari: dissabte, de 10 h a 13 h.
- Lloc: finques de l’Ajuntament i finques dels alumnes
matriculats.
- Dates: del 20 de novembre al 5 de març.
LLATRA
- Horari: divendres, de 15 h a 19 h, o dilluns, de 15
h a 19 h.
- Lloc: Centre Social.
- Dates: del 5 de novembre al 8 d’abril, o del 8 de
novembre al 18 d’abril.
MACRAMÉ
- Horari: dimecres, de 19 h a 21 h, o divendres, de
17.30 h a 19.30 h.
- Lloc: Centre Social.
- Dates: del 3 de novembre al 18 de maig, o del 5 de
novembre al 27 de maig.
MULTIESPORT (per a la gent adulta que es
vulgui mantenir en forma gaudint de l’esport com a
forma d’oci)
- Horari: dilluns i dimecres, de 20 h a 21.30 h.
- Lloc: Poliesportiu Na Caragol.
- Dates: del 3 de novembre al 25 d’abril.
PUNT MALLORQUÍ
- Horari: dilluns i dimecres o dimarts i dijous, de 15
h a 17 o de 17 h a 19 h.
- Lloc: Centre Social.
- Dates: del 2 de novembre al 5 d’abril, o del 3 de
novembre al 6 d’abril.
RESTAURACIÓ DE MOBLES
- Horari: dimecres, de 17 h a 21 h.
- Lloc: Casa de Cultura de Na Batlessa.
- Dates: del 3 de novembre al 2 de març.
TAI-TXI (Colònia de Sant Pere)
- Horari: dimarts i dijous, de 19 h a 21 h.
- Lloc: Escola Pública de la Colònia de Sant Pere.
- Dates: del 2 de novembre al 8 de març.
TERÀPIA DEL RIURE
- Horari: de 10 h a 14 h.
- Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
- Data: dissabte 20 de novembre.



 27
BELLPUIG

30 setembre 2004  718

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
Conversa amb Jeroni Cantó Servera, Delegat
d’Alcaldia a la Colònia de Sant Pere

En Jeroni Cantó, exmestre d’escola, de profundes arrels colonieres,
casat amb Ramona Espot i pare de dues filles, Margalida i Mª. Rosa,
va néixer a la Colònia l’any 1942. El seus besavis, Joan i Antònia,
pertanyen al grup de persones que al voltant dels anys (1868-1880)
s’establiren a la Colònia acollint-se a la Llei de Colònies Agrícoles i
poblacions Rurals de 3 de Juny de 1868 que les permetia beneficiar-
se de la cessió d’unes terres i treure els fills del servei militar. Fins als
8 anys anà a l’escola de les Monges de la Colònia.
Des del juliol passat és el Delegat d’Alcaldia a la Colònia de Sant Pere,
substituint a Lluís López qui, per raons personals, declinà la renovació
del càrrec.

Bellpuig:  Jeroni, què et dugué a acceptar
aquesta responsabilitat?
Jeroni Cantó: La profunda
estimació que tenc al meu poble.
Al principi, quan el batle d’Artà,
en Rafel Gili, m’ho proposà, li
vaig dir que no, però, més tard i,
davant la seva insistència, vaig
pensar que no em podia negar a
treballar pel meu poble i ho vaig
acceptar. El motiu, doncs, de
l’acceptació del càrrec és com
un sacrifici pel meu poble, per
millorar-lo en tot el possible.

B: La delegació d’alcaldia
s’entén, ara i aquí, com un
càrrec polític de confiança,
sents passió per la política?
J.C.: El 1978, quan les primeres
eleccions democràtiques,
després de 40 anys de dictadura,
vaig entrar per primera vegada
en l’escenari polític i ho vaig fer
amb una gran il·lusió o, si vols,
ho pots anomenar idealisme o
passió i ho vaig fer en torn de les idees centristes
d’UCD. Des de llavors sempre he estat en partits
de centre (CB, UM). Ara bé, per a mi la política
ha estat i ho segueix essent, estimació al poble,

feina pel poble. Mai, ni abans ni ara, he guanyat
un cèntim amb la política, ben
el contrari hi he posat doblers
de la meva butxaca. Un altre
aspecte de com entenc la
política, és que la consider un
exercici cívic de tolerància,
d’interacció dialèctica entre
persones i partits que cerquen
el bé del poble. Per això
m’agrada ser amic tant del
que militen a l’esquerra com a
la dreta i acceptar les idees
d’uns i altres si el referent és
el bé i prosperitat del poble.

B: Quina és la tasca del
Delegat d’Alcaldia en la
Colònia?
J.C.: Intentaré explicar-ho
amb un exemple. En un
consistori hi ha un batle, uns
regidors i unes àrees (hisenda,
cultura, etc.), que es
reparteixen les tasques del
municipi, en canvi  a la

Colònia totes les tasques recauen sobre una sola
persona, el delegat d’alcaldia. La col·laboració
amb na Maite Jaume en el servei d’atenció al
públic de l’oficina municipal i amb la brigada
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c/ Rafel Blanes, 13 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 82 96 78

municipal són pilars fonamentals en el compliment
de les meves funcions.
Vull dir que des del principi he reivindicat i se
m’ha concedit un gran marge d’autonomia i
independència en la resolució dels problemes del
dia a dia.

B: Quines mancances té la Colònia?
J.C.: Moltes. Casi totes elles es deriven de la
problemàtica pròpia de les poblacions costaneres
i comuns a totes elles. La major part de serveis i
infrastructures estan pensades per una població
estable, com és la que es té a l’hivern, en què la
població no passa dels 500 habitants. Per això
molts dels problemes de neteja, recollida de
contenidors, enrenous, vigilància nocturna, etc.
es generen a l’estiu quan s’assoleixen quotes de
població de 3.000 i més habitants. També hi ha
que tenir en compte la celeritat del creixement de
la població i la lentitud en adequar els serveis a la
nova realitat que es genera constantment en tots
els àmbits.
No ha funcionat tot lo bé que un desitjaria la
recollida de fems durant l’estiu, encara que s’ha
produït un canvi de contenidors ja que molts dels
existents estaven espanyats. Pel pròxim estiu
caldria incrementar la freqüència de dies de
recollida. Tenim un problema greu d’aparcaments,
referit, evidentment, a  l’època d’estiu, problema
sobre el qual s’haurà de reflexionar i prendre
mides.  El trànsit necessita també consideració.
Falta senyalitzar millor les sortides del poble.
 Les persones majors necessiten urgentment un
nou local on poder passar el temps lliure, celebrar
actes, realitzar activitats, etc. Si bé em consta que
s’estan fent passes per obtenir subvencions per a
la seva construcció en els solars ubicats al costat
de l’actual Club de Persones Majors, ara per ara
és també una necessitat perentori.

B: A les darreres eleccions quasi tots els partits
polítics del municipi parlaren de fomentar la

participació ciutadana i en el cas de la Colònia
es manejaren conceptes com “entitat menor”,
“forum de participació ciutadana”, etc.
Ens pots dir alguna cosa al respecte?

J.C.: La Colònia compte amb moltes entitats
ciutadanes (clubs i associacions de veïns).
Aquestes entitats participen ja activament en la
vida cultural, recreativa, social i esportiva del
poble i pens que el govern del nostre municipi les
ha de tenir cada vegada més en compte en tots els
aspectes. Els seus representants haurien de ser
escoltats i les seves propostes tingudes en
consideració quan el consistori hagi de prendre
decisions que afecten els veïns com a col·lectiu,
la localitat i el seu territori. En els pressupost del
pròxim any no estaria de més que una comissió
formada pels representants de les diferents entitats
ciutadanes i el Delegat d’Alcaldia tenguessin veu
i vot per a decidir com administrar la partida
econòmica que el consistori assigni a la Colònia,
a fi de què es faci us dels doblers d’acord amb les
necessitats que aquesta comissió consideri més
adients pel poble. És hora ja de passar de les
paraules al fets.

B: Jeroni, desitges dir als nostres lectors alguna
cosa més?
J.C.: Sí, que m’ajudeu, com ho estau fent, a
conèixer els problemes i necessitats de la nostra
localitat. Som mestre i sempre he tingut present
aquell dit de què per “ensenyar llatí a John cal
conèixer el llatí i John”. El nostre poble el conec,
no de bades he nascut i crescut en ell, però les
seves necessitats, tots els seus problemes potser
no els abasti. Per això necessit i deman l’ajuda de
tots. Sé que la meva tasca no és fàcil i que el que
faci no serà sempre de gust de tots. Si tots els dies,
quan el vespre vagi al llit, puc dir-me: he fet el que
en consciència trobava que havia de fer, dormiré
a ple, perquè la meva consciència estarà tranquil·la.
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Centre Cultural
Constitució de la nova Junta
Directiva
En l’Assemblea General celebrada el
divendres, dia 17 de setembre, va
resultar elegida la nova Junta Directiva,
formada pels següents membres:
President: Pedro Garau
Vicepresident: J. Antoni Garau
Secretària:  Virginia Gegendre
Tresorer:  Rafel García
Vocal secretaria: Antònia Bordoy

Vocals: Antoni Amorós (Rector de la
Parròquia)
Charo Picó
Roberto Rodríguez
Marian Sansó
Margalida Munar
Isabel Jaume
El nou President, Pedro Garau, va agrair
l’assistència a l’Assemblea a tots els presents i va
indicar que la nova Junta intentaria que el Centre
Cultural fos realment l’entitat que revitalitzàs la
Cultura a la Colònia. Va explicar que s’intentaria

potenciar les excursions, les conferències i la
col·laboració amb les altres associacions del poble.
També s’intentarà aconseguir un sistema de
pagament de quotes més eficient.

Associació de Persones Majors
Informacions: Octubre 2004
Activitats: Ball de saló, els divendres a les 21h.
Local: s’escoleta. Inici: 1.10.2004.
Gimnasta, els dilluns i dimecres a les 19h. Local:
s’escoleta. Inici: 4.10.
Macramé, els divendres a les 15h. en el Club.
Inici: 1.10.
Llatra: Els dimecres, a les 15h. en el Club.
Excursions: Pel mes d’octubre estan programades
les següents sortides:
Les Tres Valls  (dia 16. Sortida del Club a les
4’30h.)
Nord de Portugal i Galícia  ( dia 25. Sortida a les
6h.)
Conferència: Divendres dia 22 d’octubre, en el
club, conferència “Mallorca recicla”.

Petanca: A principis d’octubre s’inicia el
campionat “Tardor de petanca”. Els
interessats i interessades que ho comuniquin a Na
Magdalena Cursach.
Festa de les Verges: Dia 30 d’octubre, amb
motiu de les Verges, es celebrarà un sopar de
matances al Centre Cultural, al qual hi estan
convidats tots els socis. Hi haurà també bunyolada
i ball. Col·laboren en la festa “Sa Nostra” i “La
Caixa”.

Nota: Informació sobre activitats la trobareu
en l’oficina municipal. També us podeu dirigir
als membres de la directiva de l’Associació de
Persones Majors de la Colònia.

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

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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Ha començat la lliga tardor-hivern de vela.

Pos Núm.Vela  Iot Armador  Classe Invertit  Corregit  Punts 
1 ESP808  CAPSA DE MIXTOS  JAUME FULLANA  G5 1  01:08:30 00:00:00 1.00 
2 ESP6511  AIA IV  MIQUEL OLIVER  G5 1  01:00:39 00:01:18 2.00 
3 FRA9068  NEW WAVE  ROGER MENDIELA  G5 1  01:08:36 00:02:21 3.00 
4 ESP5152  HESPERIDES  TONI MASSANET  G5 1  01:08:06 00:03:43 4.00 
5 235  TACUMA  ANTONI LLINAS  G5 2  01:25:33 00:08:55 5.00 
6 361  IDEFIX  BERNARD WEIDMANN  G5 1  01:18:10 00:12:04 6.00 
7 312  ANGELS  RAFEL ROIG  G5 2  01:23:35 00:12:32 7.00 
8 ESP5267  SES XESQUES  X.SASTRE/ X.FIOL  G5 2  01:26:09 00:13:33 8.00 
9 ESP5089  TIVOLI  BARTOLOME MORELL  1  01:29:11 00:23:53 9.00 

Enhorabona a tots els participants i molta sort per
a la propera regata, que si tot va bé es realitzarà el
mes d’octubre a la badia de Pollença, i durarà dos
dies, tot i que els resultats no comptaran per a la
nostra lliga, ja que es tracta d’una prova que no ha
estat organitzada pel C.N. Colònia de St. Pere.
D’altra banda, cal dir que els passats 26 i 27 de
setembre s’havia de celebrar la regata Port de
Pollença-Ciutadella, en la qual havien de participar
alguns vaixells de la nostra flota, però davant la

Dissabte dia 18 de setembre es va celebrar la
primera regata de la lliga hivern-primavera de
vela. Aquesta lliga consta de 3 regates (una a cada
mes aproximadament) i acaba el mes de desembre,
l’única diferència que hi ha respecte de l’any
passat és que s’ha acordat dur a terme totes les
regates en dissabte a la tarda, en lloc de fer-les els
diumenges al matí, però com ja sabeu, l’horari sol
dependre més del vent que no pas de les opinions
o decisions dels propis participants.
El dia s’aixecà molt tranquil i assolellat, amb un
vent bastant constant de Nord-Est (Gregal), força
2. El recorregut fou un TRIANGLE OLÍMPIC,
però a la reunió de patrons es va comunicar que es
llevaria l’última cenyida, per tal d’acabar la regata
una mica més aviat. Llavors, es tractava d’anar
deixant les boies per babord (costat esquerre de
l’embarcació, si es mira cap a la proa) i d’anar
passant pels següents rumbs sense tardar massa

en canviar la posició i la tensió de les veles:
cenyida-llarg-llarg-cenyida-popa. El primer en
arribar va ser l’AIA, de Miquel Oliver, però tot i
haver guanyat a temps real, no va poder treure
temps suficient als altres més petits per poder
proclamar-se campió a temps compensat.
Aleshores, el guanyador de la prova fou el CAPSA
DE MIXTOS, de Jaume Fullana, tot hi haver
arribat uns 8 minuts més tard que el primer, ja que
per les seves condicions (edat del vaixell,
grandària, tipus d’orsa i disseny en general),
gairebé sempre ha de rebre temps d’altres velers
que solen anar al capdavant. Com es pot observar
a la classificació general, sempre guanya el que té
menys punts acumulats, i no al contrari:

pèssima previsió meteorològica, aquesta es va
suspendre i segurament es durà a terme més
endavant, quan el temps ho permeti. Finalment,
és important recordar que en el mes d’octubre
comencen les classes d’hivern de vela, i que el
curs resta obert a tots els infants i adults que
vulguin acabar amb el tòpic que la vela lleugera
és només un esport d’estiu.

M. R. C. E.

Adéu a l’Estiu
Amb el canvi d’estació l’Estiu s’ha acomiadat. A
molts ens queda la nostàlgia d’uns mesos en què
la Colònia bull de calor, de gent i de festa. Amb
la tardor retorna la pau i la serenor al poble i al
paisatge. El cel i la mar es fan més blaus i l’aire
més transparent. I aquí, a la nostra marina, ens
quedam els de sempre, els descendents dels qui
vengueren fa molts d’anys i els que s’han
incorporat més tard seduïts pels colors, pel silenci,
pels renous de mar i terra, per la claror, per las nits
farcides d’estrelles, per un encisador misteri.
!Benvinguda siguis estació de la Tardor.
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Els temps de Francesc

L’època medieval va ser la de la formació dels
pobles d’Europa. En aquesta empresa, l’Església
desenvolupà un paper molt important, encara que
alguns polítics actuals ens vulguin fer creure lo
contrari. El cristianisme havia arrelat en l’ànima
del poble i s’hi havia consolidat. No es podia
pensar més que en una Europa totalment cristiana.
I això es manifestava en tots els aspectes de la
vida: religiós, social, cultural, econòmic, polític
i artístic. És el temps de les grans catedrals i del
naixement de les universitats, de les croades i
dels grans mestres de
teologia. La societat
estava dividida en dos
grans grups fortament
distanciats: Els nobles
i els plebeus, o els
“majores” i els
“minores” com en
deien en aquell temps.
Hi floreixen també els
ordes mendicants, els
quals s’estenen arreu i
prenen la iniciativa de
fer penetrar el
cristianisme en les
terres dominades per
l’Islam.
Tot això comportava,
a la pràctica, situacions
complexes i molt
compromeses, a
vegades de mal
compaginar amb
l’Evangeli. Tothom era
cristià, sí, però no tots
vivien com s’escau al
cristianisme. Els
poderosos se’n servien
més que no pas el
servien.

Assís, en el temps de
Francesc –nascut l’any 1181 (1182?), fou tot un
bullidor de lluites polítiques i de competències
socials. Els comerciants s’havien fet rics. Com

que tenien diners, i això
reclama poder, volien
escalar els llocs de govern
de la ciutat. Els nobles,
però, s’hi oposaven
aferrissadament.
En mig d’aquest món en
efervescència i ple de
contradiccions, Déu hi fa
sorgir un home amb tarannà de profeta, al qual el

Crucifix de Sant Damià
demana de restaurar
l’Església que s’està
enderrocant (2C 10) Aquest
home és Francesc d’Assís.
Després de la seva conversió
renuncia a tot, es fa pobre
amb els més pobres i pren la
decisió de seguir el Crist de
l’Evangeli. A ell intenta de
conformar-hi la seva vida
amb tot l’impuls del seu cor
jovenívol. Segueix les traces
del Crist pobre, humil i
crucificat. La seva manera
de viure l’Evangeli
interpel?la els homes del seu
temps: eclesiàstics i laics,
nobles i plebeus, savis i
ignorants. La seva manera
de comportar-se feia que tots
s’adonessin que el seu viure
era poc cristià. I aquesta
interpel?lació evangèlica la
fa sense congriar-se enemics,
sense apostrofar ningú, sigui
de la classe o condició que
sigui. Ho fa des de la seva
pobresa i simplicitat, però
amb la força abassegadora
del seu exemple, vivint un
cristianisme fins a les últimes
cinseqüències. Ho fa

estimant els homes i demostrant-los que només
vol el seu bé. I són molts els joves que s’animen
i es decideixen a seguir els seus passos.

DILLUNS, 4 D’OCTUBRE 2004
FESTA DE SANT FRANCESC D’ASSÍS
A LES 7 DEL VESPRE, AL CONVENT

MISSA SOLEMNE.
Acabada la missa, senzill refresc al claustre.

Tots hi quedau convidats. No hi haurà missa a
les 19.30 al Centre Social.
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Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

Bàsquet
Ja estem ben entrada la pretemporada i els
diferents equips del CE Sant Salvador estan
acabant de posar-se a punt.
Així durant els passats caps de setmana tots
els equips del club, excepte l’infantil
masculí, van jugar partits de pretemporada,
amb diferent sort per a cada un d’ells.
El que s’emportà la pitjor part fou el cadet
masculí, que va perdre  els seus dos partits,
tot el contrari que els equips de primera
autonòmica, tant el masculí com el  femení,
que els van guanyar tots dos.

Foto de l’estand que el CE
Sant Salvador va posar a la
fira.

Dilluns: De 18:30 a 19:30 
Categ. INI, BEN, ALE, INF 
Dimecres: De 18:30 a 19:30 
Categ. INI, BEN, ALE, INF 
Divendres: De 18:00 a 20:00 
Categ. BEN, ALE, INF 
Possibilitat d’entrenar per a totes les 
categories el dissabte matí (segons 
disponibilitat del Polisportiu) 
 

 
MONITORS I ENTRENADORS 
ACREDITATS 
 
LLUIS FERRER (Coordinador) 
GUILLEM SERRA 
ANTONI SERRA 
ANTÒNIA TOUS 
JUAN RAMON TOUS 
ANTONI GAYA 

 

TANT SI ETS NINA COM NIN, APUNTA’T A L’ESCOLA MUNICIPAL DE BÀSQUET, ELS
EQUIPS SÓN MIXTS. SÓN 12 ANYS D’HISTÒRIA TREBALLANT PER A LA FORMACIÓ
DELS MÉS PETITS. SI VOLS APRENDRE I GAUDIR D’UN ESPORT DE TREBALL EN GRUP
AMB ELS TEUS AMICS I AMIGUES,

VINE  I  APUNTA-T'HI !!!

La inscripció de tots els nins i nines interessats serà al
Poliesportiu municipal dia 28 de setembre a les 20:30.

L’inici dels entrenaments serà dia 4 d’octubre a les
18:30.
La quota anual de la inscripció és de 75 Eur per persona.
Si tens algun germà o germana que també es vulgui
apuntar o que ja formi part de l’Escola Municipal o del
Club Esportiu Sant Salvador la quota és de 65 Eur.
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PRÒXIMA OBERTURA A

A R T À

Se precisa dependient/a per la seva sucursal a Artà. 
Treball per a tot l'any.

Enviar currículum vitae amb foto recent a l'apartat de correus n. 200 de Cala Millor - 07560.
També poden telefonar al 971 81 33 32 els matins demanant per Maribel.

Partits oficials.
Primera Autonòmica masculina
Llucmajor, 78
Hormigones Farrutx, 70
Primer partit oficial del Club de la temporada
2004/2005.
Partit  disputat a una nova categoria, ja que
l’equip artanenc l’any passat jugava a la categoria
de sènior provincial i aquest any jugarà a la
primera autonòmica masculina, ja que la Federació
Balear de Bàsquet de les Illes Balears, ha fet una
reestructuració d’aquesta, i va convidar al nostre
Club a jugar a n’aquesta categoria superior.
Del partit podem dir que els nostres representants
varen anar quasi tot el partit per davall en el
marcador, però això si, en diferències mínimes en
l'electrònic, hem de dir que faltant dos minuts per

acabar el partit, l’equip local tant sols tenia una
avantatge de dos punts.
En definitiva, un partit d’inici de temporada.
Els parcials de cada quart varen ser: 18-15, 18-18,
23-21 i 19-16
L’estadística del partit va ser: Riera, M.A.(16
punts i 19 rebots), Carrió, S. (14,2), Gaya, A.(6,3),
Dalmau, T. (15,1) i Guiscafre, J. (0, 1) –cinc
inicial – Nadal, J. (12, 2) Muñoz, A. (2, 2),
Sancho, J. (5, 1), Juan, A. (0, 1), Gili, X.(0, 1) i
Domenge, J. (0, 1)
Sense eliminats.
Més informació a www.arta-web.com/basquet

QAIII

Es necessita un/a recepcionista i un/a ajudant de clínica
veterinària a la comarca de llevant. Es valorarà coneixement
d’anglès i alemany.
Enviar currículum i fotografía actualitzada a l’apartat de correus
106 de manacor .
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Volei
Aquest dissabte dia 2 d’octubre l’equip juvenil
inicia la lliga en el camp del Bunyola. L’equip,
entrenat aquest any per Juanjo Miró, serà un
equip bastant renovat i jove, ja que no comptarà
amb cap jugadora de darrer any i tan sols en
queden 4 de l’any passat. La resta són jugadores
que han acabat de cadet. Tot i això, ha quedat un
equip bastant compensat i complet i amb moltes
ganes de començar la competició.
L’equip sènior masculí començarà la lliga el
dissabte dia 9 d’octubre a les 16’00 al
poliesportiu «Na Caragol» contra un vell

conegut, el Platges de Ca’n Picafort. L’equip de
Pere Piris comptarà bàsicament amb els mateixos
jugadors de l’any passat i s’espera millorar
l’actuació de la temporada passada.
La resta d’equips encara estan pendents de la
confecció del calendari.
L’Escola de Volei es posarà en marxa el proper
dilluns dia 4 d’octubre a les 16’45 al poliesportiu
«Na Caragol». La responsable de l’Escola serà
Antònia Obrador i l’horari, els dilluns, dijous i
divendres de 16’45 a 18’00. Els interessats poden
venir el mateix dilluns dia 4 al poliesportiu.

Natació
Amb canvis importants en les
categories s’inicia la
temporada 2004/05. Uns
canvis que afectaran sobretot
als nins i al nom de les
categories. Referernt al canvi
de nom de les categories, ens
costarà acostumar-nos ja que
tendran una lletra i un número,
G0, G1, G2, G3, G4 i G5.
Fins ara, les categories de nins
i nines anaven separades
segons l’edat i a partir d’ara
seran de la mateixa categoria,
com a la resta d’esports. Això
ha suposat un «bot» de dos
anys per part dels nins i per a
molts, «botar-se» una
categoria completa. Les
categories i els anys quedaran
de la següent manera.
- G0, o sigui els que eren de

categoria iniciació de
nines, any 97

- G1, abans categoria benjamí de nines, anys 96
i 95.

- G2, abans categoria aleví de nines, anys 94 i
93

- G3, abans categoria infantil de nines, anys 92
i 91

- G4, abans categoria júnior de nines, anys 90
i 89

- G5, abans categoria absoluta de nines, anys
88 i anteriors.

El proper 23 d’octubre hi haurà la primera
competició, el «I trofeu Sprint», on es nedaran 25
metres. El 30 d’octubre tendrem el primer control
federatiu i el 134 de novembre ja començarà la
lliga en totes les categories, G0, G1, G2 i G3.

IV travessa nedant d’aigües obertes, platja de
Formentor - Platja de Sant Pere (Mal Pas)
El passat dissabte 11 de setembre va tenir lloc la
«IV travessa nedant d’aigües obertes, platja de
Formentor - Platja de Sant Pere (Mal Pas)» amb
una distància de 7 Km. En aquesta dura prova hi
participà un nedador del Club Aigua Esport Artà,
Rafel Cruz, que invertí un temps de 2 h. 06 min.
i 42 segons. La participació va ser molt nombrosa,
amb més de 90 participants. A la duresa de la
prova a causa de la seva distància si va afegir
l’estat de la mar, sobretot en la part mitja de la
prova i també les medusses, que estaren presents
durant la mateixa. Tot i trobar-la cansada i ser la
primera vegada que la nedava el nostre nedador
va quedar molt content de la seva participació.
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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

Club Hípic d’Artà
Espectacle eqüestre

El passat dissabte dia 11 de
setembre va tenir lloc a Na
Borrassa l’espectacle
eqüestre que cada any, amb
motiu de la Fira organitza el
Club Hípic d’Artà.
Aquest any l’organització
ens va sorprendre gratament
en donar el protagonisme als
infants. Els alumnes del Club
Hípic, genets i amazones de
7 a 12 anys, ens delectaren a
tots amb un magnífic
carrussel, un pas a dos
preparat per Nadal Ferriol i
perfectament executat per na
Mª Bel Cursach i n’Ignasi
Maria. Els mateixos també
acompanyaren a n’Ignasi
Brunet amb “Amareto” en
l’exhibició de salt,
demostrant un cop més la
seva consolidació dins
d’aquesta modalitat.
Com a novetat, els més petits: Manuel Muñoz,
Aina Soler i Miquel Cursach, preparats per Julio
Alou i Gaspar Rayó i els més grans: Mª Bel
Cursach, Lisa Kooch i Ignasi Maria, preparats
per Bàrbara Kooch, ens varen fer una demostració
de volteig, on l’agilitat i el domini d’aquest
jovenets aixecaren el públic que omplia Na
Borrassa.
També s’han de ressenyar les bones actuacions
de Jordi Nadal conduint la sexta d’àrabs i com no,
el ja habitual carrussel dels adults.
Totes les disciplines hi foren presents, també la
doma clàssica amb la fantàstica actuació de Ignasi
Maria amb “Bonito” i Bàrbara Kooch amb
“Deseado”.

En aquesta exhibició el Club Hípic va presentar el
nou anagrama del Club, realitzat pel conegut
artista artanenc i gran aficionat a la hípica, Miquel
Sarasate. Seu també és el disseny d’unes precioses
camisetes que es vengueren aquest mateix dia,
així com el quadre que es va rifar pocs dies
després. Aprofitem l’ocasió per comunicar-vos
que el nombre guanyador fou el 9.260 (el portador
d’aquest bitllet pot passar a recollir-lo per les
oficines del Club al carrer Ciutat, nº 14.
Els beneficis de la rifa i de les camisetes serviran
per a comprar algun poni pel Club, i així poder
iniciar en el món de la hípica al més petits.
Enhorabona a tots els participants ja que
espectacles com aquests ens demostren que a
Artà hi ha molta afició al món de la hípica.
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* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

* DECORACIÓ I COMPLEMENTSCALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795
Fax 971 565 411

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

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

Comentari hípic

 Una altra vegada més iniciam
una nova temporada del ranquing
de regularitat 2004-2005 que
esperam sigui tan igualat com la
passada edició guanyada per
l’exemplar Hask, propietat de la
quadra Es Camp de d’Alt. En
aquests moments encapçala la
regularitat  el cavall Hispano
Gowan, dels germans Fuster, que
ha acumulat un primer i un segon
lloc, destacant la victòria ja que la
va aconseguir en una carrera
concertada per a conductors
amateurs a Son Pardo. El seu
conductor fou Francisco Piris i
dominà de principi a fi la cursa
registrant un bon temps de 1.17
sobre 1.700 mts. L’egua Gleam
Bowl, quadra Es Sementeret, es
va classificar en quarta posició al
igual que la petita però valenta
Euterp, propietat de Josep Esteva,
mentre que la representant de Son Morey, E.Cristina, va arribar a meta en segona posició. El cavall
Heraclito Speed, d’Alessia Sánchez sumà un punt al seu casiller. Referent als representants locals, a
les classificatòries el Gran Premi del Criador per a cavalls de 5 anys cal esmentar les magnífiques
actuacions de Gallito de Vidal, propietat de Joan Ginard, que fou quart a 1.19 sobre 2.200 mts i
Gentille de Nuit, preparada per Antoni Servera, que obtengué la mateixa classificació a un temps de
1.20 a Son Pardo.
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SA PISCINA I ES JARDÍ

Via Mallorca, 29 baixos, cantonada Ses Rotges
Tel/Fax: 971 566 539 – 07590 – CALA RAJADA

Productes, accessoris i assessorament
per a la piscina i el jardí

RANQUING CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE 
LIDER:  HISPANO GOWAN 

MA SP MA SP MA SP NOM DEL CAVALL MILLOR 
TEMPS 

PUNTS 
TOTAL 

11 12 18 19 25 26 

PUNTS  

E.CRISTINA 1.20  2ON      3 
EUTERPE 1.20  4RT      1 
FURIOSA STAR 1.21     4RT   1 
GALLITO DE VIDAL 1.19       4RT 1 
GENTILLE DE NUIT 1.19       4RT 1 
GLEAM BOWL 1.21    4RT    1 
HERACLITO SPEED 1.21      4RT  1 
HISPANO GOWAN 1.17     1ER  2ON 7 
 

JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA * TROFEUS

Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263
ARTÀ (Mallorca
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ESCOLETA D’EQUITACIÓ

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

Futbol
Preferent
Artà 3 – Independiente 3
Gols: Oliver (2), Nieto
Alineació: Nofre, García (Gayà), Víctor (Ferrera),
J. Tous, Oliver, Ramon (Femenias), Nieto,
Dalmau, Ferrer, Brunet, Jordi (Sirera)

Artà 0 – Cardassar 2
A: Nofer, García, Víctor (Ferrera), Oliver, Nieto,
Danús, Dalmau, Gayà (Sirera), Ferrer (A. Tous),
Brunet, Reyes (Jordi)

Margaritense 2 – Artà 2
Gols: Jordi, Nieto
A: Nofre, García, Víctor, Sirera, Brunet, Jordi,
Oliver (Gayà), Ramon (Reyes), Nieto, Femenias,
Dalmau
Després de la quarta jornada el C. E. Artà encara
no coneix la victòria, si bé en els dos partits que
ha empatat va fer mèrits per aconseguir-la.
Contra l’Independiente va fer un bon partit arribant
a tenir un 3-1 favorable en el marcador mancant
uns 10 minuts per a la conclusió. Però en dues
jugades a pilota aturada els palmesans empatarien
i va ser massa premi pels mèrits que havien fet.
Primer va ser un penal innecesari i ja en el darrer
minut en una falta magistralment executada
posaren l’empat definitiu en el marcador i essent
en el darrer minut els artanencs no tengueren
opció a intentar desempatar.
El dia de Sa Fira, partit, després de bastantes
temporades, de rivalitat comarcal contra el veí
Cardassar. Això va propiciar que les grades
estiguessin plenes de públic, amb molta presència
de llorencins.

El joc dels artanencs va ser avorrit. No
aconseguiren control.lar la pilota i no foren
capaços de tocar-la 2 ò 3 vegades sense perdre-la
i així no arribaven a la porta de Bisbal. El Cardassar
no quedava arrera però a la mitja part va tenir
l’encert d’aprofitar quasi les dues ocasions de gol
que va tenir per batre Nofre i sentenciar el resultat
final del partit. La segona part va ser un voler i no
poder per part de l’Artà i el Cardassar es va limitar
a defensar l’avantatge del marcador per anotar-se
els tres punts.
El millor va ser l’esportivitat en què va transcórrer
l’encontre, malgrat la rivalitat comarcal, tant en el
camp de joc com en les grades.
En la visita a Santa Margalida sí que es va jugar
i es va merèixer el triomf però pels impoderables
injusts del futbol no es tregueren els tres punts.
En el primer minut de joc Jordi posava per davant
l’Artà però abans del descans dues jugades
esporàdiques dels locals capgiraren el marcador.
La segona part va ser de clar domini artanenc
disposant de moltes ocasions de gol però no
estaren fins ni tengueren la sort que de vegades és
fonamental i sols un pic Nieto va fer el gol que
establia l’empat en el marcardor amb el qual va
acabar el partit.

Infantils
Sollerense 6 – Artà 0
A: Ignasi (Reynés), Gil, Flaquer (Cantallops),
Coll, Jordi (Jeroni), Riera, Alzamora, Abdon,
Torreblanca, Gualda, Font (Prol)
En aquesta categoria, com en totes les del futbol-
base, es disputa en aquesta campanya primer la
Copa Federació. Anteriorment era la que tancava
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AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DE
LLEVANT, S. A..

C/. Camp Roig, 1 (Polígon Industrial de Capdepera)
Tel. 971 81 80 13 – Mòbil: 629 68 15 00 – Fax: 971 56 45 16

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
Ciments, Coles, Termoarcilla, Marès, Teules, Bovedilles, Escalons de fang, Fioles, etc.

EXPOSICIÓ DE RAJOLES: PAVIMENTS, REVESTIMENTS, ETC.
Millors marques nacionals: Porcelanatto, Diago, Azulev, Halcón, Incea, Creativa, etc.

BALAUSTRADES, GELOSIES I PEDRES NATURALS.
(Imitació de marès i fang)

FERRETERIA
Maquinària construcció, fosses sèptiques, productes químics, teles i tubs de pvc. canals...

SERVEI PROPI DE TRANSPORT

la temporada i hi havia bastants equips que no
s’apuntaven. La Federació ha canviat el sistema
per evitar això i no ha fent contents a massa equips
ja que la confecció dels grups ha emparellat
localitats bastants distants, la qual cosa significa
llargs desplaçaments i alguns horaris intempestius.
Però anem al que va ser el debut dels infantils que
els va dur a la vall dels tarongers, Sóller. I no va
anar massa bé ja que encaixaren una ampla derrota.
S’ha de dir que per a molts jugadors era el debut
en la categoria i això en aquestes edats sempre
s’acusa. Se’ls ha de donar un marge de confiança
que els serveixi per acomodar-se a ella de cara a
la lliga i els sigui beneficiós aquest torneig de la
Copa Federació.

Alevins
San Francisco 7 – Artà 0
A: Jon, Llull, Garau, Zafra, Adrian, Sergi,
Alzamora, Edgar, Cassellas, Carrió, Merenciano.
Sevillano, Arto, Fiol, X. Darder, Oca

Artà 3 – Alcúdia 6
Gols: Xavi Cursach (3)
A: Massanet, Cassellas, Llull, X. Cursach, Sergi,
A. Cursach, Alzamora, Carrió, Adrian, X. Darder,
Garau. Sevillano, Sem, Zafra, Arto, Fiol
També han començat la temporada i també a la
Copa Federació. Tampoc no massa bé com

demostren les dues amples derrotes que han rebut.
També han debutat molts al.lots provinents del
Benjami F-7 i han de pagar l’inexperiència i haver
de desenvolupar-se en un camp de joc de majors
dimensions. Esperem que la participació a la
Copa Federació sigui beneficiós de cara al
començament de la lliga.

Altres notícies
Presentació del equips
Dia 12 d’aquest més, diumenge de Sa Fira, el C.
E. Artà, com a preliminar del partit que
l’enfrontava al Cardassar que feia moltes
temporades que no coincidien en la mateixa
categoria, va fer la presentació de totes les seves
plantilles per a la temporada 2004-2005. Amb les
grades plenes de públic sortiren al camp tots els
jugadors. Hi va haver algunes absències
justificades, essent anomenats i presentats tots els
jugadors, així com els respectius entrenadors i
delegats. En total són 9 els equips inscrits: I
Regional Preferent, III Regional, Juvenils, Cadets
en III Gategoria després de l’any en blanc, Infantils,
Alevins, Alevins F-7, Benjamins F-7 i Benjamins
F-8, a més de l’Escoleta, que seguirà amb la
iniciació dels més petits i que ja té oberta la
inscripció. Tot això vol dir que el C. E. Artà
tendrà baix la seva tutela entre 170 i 180 jugadors,
cosa que crec que és digna d’alabar. Des d’aquestes
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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

planes els desitjam una fructífera campanya, que
disfrutin practicant el futbol, que regni el bon fer
i el companyerisme i si es pot guanyar, millor.
Però principalment en el futbol-base, crec que el
que ha de primar són les qualitats ressenyades.

Sorteig d’una bicicleta
També el dia de Sa Fira i a benefici del Club, es
va sortejar una bicicleta en combinació amb

l’ONCE, essent el nombre premiat el 756 i va ser
l’agraciat Jaume Villalonga “Revull”, resident a
Holanda, però que passava uns dies a Artà.
Enhorabona a Jaume. Es dóna la casualitat que en
el país on resideix és un dels que es fa més ús de
la bicicleta.

Guanyadors
Nom Temps Temps/Km.

Sènior Masculí 1º Miquel Capó 41,08 3,10
2º Miquel Fernandez Miniño 44,31 3,25
3º Juan Luis Rodriguez 44,34 3,25

Sènior Femení 1º Melina Sagrera 51,26 3,57
2º Angels Sos Rubio 57,10 4,24
3º Antonia Ladaria 1:07:13 5,10

Veterà +40 1º Valentin Novo 47,12 3,37
2º Ramon Garcia 47,15 3,38
3º Paco Algaba 48,22 3,43

Veterà +50 1º Antonio Jurado 50,11 3,51
2º Pedro Comas 50,28 3,52
3º Monserrat Galmes 51,21 3,56

Veterà +60 1º Luís Ortega 58,08 4,28
2º Joan Barcelo 1:00:07 4,37
3º Sebastiá Adrover 1:00:48 4,39

Local Masculí 1º Toni Melis 45,47 3,30
2º Alex Flórez Studer 46,49 3,35
3º Guillem Serra 52,22 4,01

Local Femení 1º Ramona Lorenzo 1:05:08 5,00
2º Isabel Rocha 1:07:01 5,09
3º

Cursa de la Fira

El dia 18 de setembre es
va celebrar la ja tradicional
cursa de la Fira que aquest
any ha arribat a la tretzena
edició.

Hi participaren 160
corredors els quals varen
recòrrer els 13 kms entre
el circuït urbà i rústic,
passant pels Olors i Son
Puça.

Acontinuació inserim els
guanyadors de la cursa,
seniors masculí i femení,
veterans i locals masculí i
femení.
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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

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

col·laboració
Racó del poeta

I JO, SOLIU...

Aquest capaltard, xafogós i musti,
per on vaig soliu! Peixent monoritmes!
Desentès de límits. Befat de principis.
Dofins de foteses em salten
a un malentès demà, escalivat.
I jo, soliu i mandrós. Només ultrant
el caos que romp i engruna els vocables
dins l’ordre que encapsa un temps
inútil, tan bell.

Un corp marí –fosca sageta- cruia la cala.

Atrets per les veus de la no-paraula
llosquen els versoa.

Aquest capaltard...! Que desemmalla
peixos tanslúcids, i cornicelis,
dins un ponent negat.

ENTRE EL SENTIR I LA PARLA

Entre el sentir i la parla,

quan defalleixi l’embat i el blau s’esborri
al meu mar deficient de la memòria,
aixecaré un viu record, tou d’enyorança,
per a tots els que estimant embadaliren
hores, estels i desventures.

DE L’EXILI CÒSMIC

Arraulint paüra d’infantesa eterna,
som un nauta hissant velams impossibles,
un mariner foll dins vaixell fantasma.

Un ensopit nàufrag per litorals còsmics,
per siderals platges on l’ahir deserta,
i la carn em bat un rastre de segles.

Som un malalt d’albes en perpetu exili,
dant al vent solar l’enigma dels somnis.

Joan Mesquida i Muntaner (Del seu llibre
Atzabó)
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FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54

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

col·laboració
Damunt s’envelador
Progrés sí, però com i fins a on?

Anys eren anys que mai més tornaran deixant
records d’infantesa llunyans d’hiverns i d’estius.
Les persones fàcilment tenim recordances de
temps passats que ens han estat prou agradables
que, sovint i pensatius, malavejam entrar dins el
cau innocent d’aquella infantesa ja passada però
mai oblidada.
Anys eren anys que encara no
coneixíem els ordinadors, tan
sols un llapis, un llibre i una
plegueta per fer els primers
comptes matemàtics o
cal·ligrafiar el que el mestre
ens manava a l’escola. De
«PlayStations» ni parlar-ne, i
ni tan sols no teníem temps de
veure la televisió i tot perquè ni
ens captivava i perquè no
tothom en tenia. Sortíem de
l’escola i ni tan sols ens
plantejàvem anar a classes de
bàsquet, tennis, futbol, o del
que diuen ara psicomotricitat.
L’única pista esportiva una
mica viable, això sí,
crostaparada i vella, per a
practicar l’esport de la raqueta,
el bàsquet o futbol, era la que
hi havia al jugador de Sa Clota.
La “psico”, com diuen els
infants, per exemple, per no
anomenar altres activitats físiques, era fora vila i
torrents els quals, corria aigua a qualsevol època
de l’any o tenien gorgs o cocons plens d’aigua que
ens anaven molt bé alhora de fer barquetes amb
fulles de figuera de moro. Pujar parets o arbres era
un desafiament a les altures, a la gravetat, i mirar
de no caure. Tot això plegat, al meu entendre,
consumava un contacte més sa i saludable amb la
natura la qual, a la vegada, ens feia de mestre i
nosaltres n’érem els alumnes.
L’altre dia no fa un mes, vaig voler experimentar

el mateix però d’una perspectiva d’observador.
Aprofitant la netejada que feu la conselleria de
torrents i síquies, sortosament respectaren un
gorg i bassa del torrent des Revolts que travessa
el Camí Vell de Ciutat o de S’Estelrica en el qual
hi ha granotes i granotells. Aleshores, la meva
tasca era ensenyar l’hàbitat en el qual vivien i

com eren dits animals. Els nins
quedaren sorpresos dels bots que
pegaven i amb la picardia com ho
feien. La cridària era inevitable:
«Mira’t aquell quin bot que ha
pegat!»
«Ostres, quants n’hi ha!»
«Allà n’hi ha de petits...!»
I d’aquella manera, s’intercalaven
una sèrie d’expressions la qual
cosa, era evident que havien
descobert un món nou. En Tomeu,
na Maria Àngela, en Bernat i en
Miquel quedaren tant meravellats
d’aquell descobriment que no bastà
ni un dia ni dos per repetir la
mateixa experiència. L’única
condició era que només hi anàvem
per mirar i observar, però mai
molestar i ni tan sols agafar-ne
cap.
I ara, que me diguin a mi si això no
és més enriquidor que estar davant
una «PlayStation» o davant la

televisió que res fan més que “entretenir” i no
deixar raonar ni pensar.
Pot ser progressem en tecnologies que per ventura
fan més fàcil la nostra vida rutinària i que a la
vegada ens estressen de mica en mica, cosa gens
recomanable per la nostra salut, però el que una
persona pugui experimentar amb la natura i a la
vegada palpejar-la amb el ben entès de no
profanar-la, no hi ha progrés ni desenvolupament
tecnològic que hi valguin.
A. Esteva
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On és?
Sabries dir a quina part del poble
trobaríem aquesta imatge?

Sopa de lletres

ENDEVINALLA
de Pere Xim
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Guillemots

Autonumèric

Ofereixen bona mostra
per si hi vols anar a mirar,
a la gent molt ja li costa
massa coses per triar.

Per dur-sen la compra a casa
objectes per adornar,
o també per a menjar
fa falta bona sanalla.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3             

4           

5           

6           

7            

8            

9            

10            

HORITZONTALS: 1. Aquests quan dormen de vegades es
passegen, però no només es passegen quan dormen (alerta a
com s’escriu!). 2. Fer el que mana el que comanda. Teniu en
funcionament. 3. Contrada de la nostra terra. Consonant. 4.
Elimina rosegadors, com les rates. 5. Vocal. Que té àtoms
amb càrrega elèctrica. De la nostra era. 6. Tancat. Debana, fa
troques amb certa eina. 7. Qui, quan, ...? No ho és tot el que
lluu. Soldats, caminau! 8. Mineral de vidre volcànic, per a
ornamentació (pl). 9. Com el Bonjesuset dins la menjadora.
D’aquesta tortada no em cans de menjar-ne, de bona que és.
10. Ja estic bo i el metge me l’ha donada per què pugui tornar
a fer feina. En aquesta terra és on vares venir al món.
VERTICALS: 1.Quan morim els artanencs ens hi duen.
Muntanya marina. 2. Instrument musical de vent. On duen les
arracades, tradicionalment (avui en dia ja no seria una pista).
3. Què t’hi jugues, què hi vols posar? Consonant. 4. Que conté
salnitre. Extra que pagam tant si volem com si no quan
compram qualsevol cosa. 5. Quan et tallen els cabells així
te’ls deixen ben ben curts. Ho sents quan no pots veure
qualque cosa ni en pintura, aversió. 6. Consonant. Arreglarien
els tions per a què cremin millor. 7. Que estan relacionats amb
cert personatge religiós oriental. Caminà cap allà. 8. De
segona o tercera mà. Típic berenar dels al·lots artanencs. 9.
Nota musical. Ciutadana de cert país africà. 10. Flotada, que
no se n’ha anada al fons de la mar. Quan no hi havia
congeladors conservaven el porquim amb això.

 +  -  =7
x - +
 - 2 +  =1
÷ + -
 +  x  =3

=7 =0 =0 0

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

Cercau el nom dels següents pintors impressionistes i impressionistes: Monet, Manet, Renoir,
Seurat, Degas, Van Gogh, Cezzane,
Gauguin, Signat.
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col·laboració

Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Autonumèric

Solució a l'endevineta publicada: La Fira

Guillemots

Publicava el

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

Estudio
fotografico y
videojuegos

Por la compra
de un reportaje,

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

Magatzem Can Mateu
Tenda hípica

Distribuïdor “Piensos” Sant Salvador

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

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

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

10 A L T A  N A T A L 

7 + 1 - 1 =7
x - +
1 - 2 + 2 =1
÷ + -
1 + 1 x 3 =3

=7 =0 0

Fa 40 anys
Setembre del 64

... a Mallorca, el folklore
marinec –començant pel
cançonístic- és poc abundós.
La part grossa del folklore
indígena és de terra endins. Els
nostres antepassats veien, masa
vegades, moros a la costa i, com
és natural, vivien d’esquena a la
mar. Vull dir, hi tenien poca
tirada i, per això mateix, entre
altres raons, escasseja el folklore
marítim.

Fa 25 anys
Setembre del 79

De nuevo nuestro término
municipal ha sido víctima del
fuego destructor de nuestros
montes. Dos incendios se han
registrado en estos meses de
verano que han asolado extensas
zonas de pinar, rompiendo el
paisaje i causando estragos
ecológicos de difícil y lenta
subsanación. [...] En la
madrugada de día 7, en el
transcurso de la verbena popular,
se detectó la reproducción del
incendio.

Fa 10 anys
Setembre del 94

800 quarterades arrasades per
un foc empès per una ponentada.
Dia 10 d’agost., sobre les 10.45,
es donà la veu d’alarma d’un
incendi que s’iniciava dins Can
Canals, prop de la partió amb
Can Puceta. Era un dia en què el
ponent bufava fort i en què el
Nissan de la Policia Local estava
en patrulla preventiva. El fort
vent el va convertir en
incontrolable [...]

C/ de la Caritat

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

Comença la IV temporada de teatre, música i dansa.

oferta cultural

CICLE DE DANSA –clàssica i contemporània-
El Teatre d’Artà presenta un nou cicle de dansa que reuneix el
Ballet Jove Mallorca, que tant d’èxit va tenir amb la
representació del seu anterior espectacle al nostre teatre (l’any
2001), i que ara presenta Caixa de música i Taiko;  i torna a
presentar l’acte anulat el passat 12 de març: la reunió en una
sola vetlada dues companyies de dansa contemporània: D-
Dansa i Zsüzsa dansa, per tal de completar el Cicle de Dansa
Cotemporània a les Illes Balears.

D-DANSA
Companyia formada a Manacor l’any 1998,  i que l’integren
professores de dansa de les Escoles Municipals de Música i
Dansa de Manacor i Sant Llorenç. Han presentat diferents
espectacles arreu de Mallorca. Destaquen “Paraules”  (2000),
“Instants” (2001).

4 DONES
La profunda diferència de ser dona es fonamenta en una
indescriptible entrega als sentits. Les dones de D-Dansa
gaudeixen compartint, ballant i xerrant de les seves vides en un
llenguatge entenedor i fàcil, fresc i divertit.
Coreografies: creació pròpia amb l’assessorament de Graciela
Vella.
Ballarines: Sebastiana Duran, Francisca Riera, Lluïsa Ortiz,
Neus Andreu.

ZSÜZSA DANSA.
Companyia creada i dirigida per Helena i Ada Obrador, també
professores de dansa. Dels seus espectacles destaca Im-
prompt$p$g (2001), Terra Roja (2002) i Aleatori 03 (2003)

ALEATORI  03 i WERA
Aquest espectacle, creat i interpretat per Ada i Helena Obrador
i Clara Vidal, el formen dues coreografies de dansa
contemporània: Aleatori 03 i Wera.
Dissabte, 2 d’octubre, a les 21.30 h. Entrada: 9Eur/6Eur

BALLET JOVE MALLORCA: CAIXA DE MÚSICA i TAIKO
El Ballet Jove Mallorca ens presenta un espectacle en dues
parts. A la primera, Caixa de música –de M. Antònia Mas- des
d’una caixa de música moguda harmònicament pels ballarins,

sorgiran diferents
melodies que els ballarins
interpretaran amb
suggerents moviments i
respiracions. És el pas evolutiu de la música ja que s’inicia en
els temps barrocs fins arribar a l’actualitat. Com es pot observar,
la música juntament amb la dansa creen una de les arts més
completes, que no tan sols se’n pot gaudir com un component
estètic sinó també com un missatge de protesta i un símbol
espiritual.
A la segona, Taiko –d’Ion Garnika-,  que en japonés significa
tambor, és un ballet abstracte amb música de percussió...
intuïció, reflexió, temps, espai, ritme, uns joves ballarins i jo...
Diumenge, 3 d’octubre, a les 21.30 h. Entrada 7eur/5eur

DESAS3 produccions: NOMÉS CANTEN ELS MASCLES
Aquest espectacle presenta la segona generació d’actrius i
actors sorgits de la Mostra Escolar de Teatre, mostrant ja la seva
maduresa actoral. L’obra mostra la vida de quatre dones que
exposen els seus problemes. Són històries íntimes que podrien
esser ben bé reals i que destilen emocions i sentiments pels
quatre costats. Una obra que no deixarà a ningú indiferent.
Direcció: Jaume Alzamora. Actrius: Marga Tauler, Maria
Antònia Esteva, Maria del Mar Danús, Antònia Pastor.
Divendres 15 i dissabte 16 d’octubre, a les 21.30h. Diumenge
17 a les 20.30 h.  9 euros / 6 euros.

LLIÇÓ INAUGURAL DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA
El tradicional acte d’inauguració oficial del curs de l’Escola
Municipal de Música, amb la lectura de la lliçó inaugural i un
petit concert a càrrec del conjunt de metall de l’Escola.
Divendres, 22 d’octubre, a les 20.30 h. Entrada lliure.

TEMPS DE MOLIERE
Nova proposta del Teatre d’Artà que pretén donar a conèixer
aspectes temàtics importants del món del teatre. Aquesta
proposta ens acostarà Moliére, amb un conferència i la
representació de dos muntatges (El malalt imaginari d’Iguana
teatre i Què dius què en diu Moliere? A càrrec de Voramar
teatre, dia 6 de novembre). Tot plegat: 12 euros/ Club Canya
Fel·la: 10 euros
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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

Dia 15 d’octubre, 20 h conferència de Pere Fullana, director
d’Iguana teatre: El món de Moliere i la nostra visió del
malalt imaginari.

IGUANA TEATRE: EL MALALT IMAGINARI
Argan, un hipocondríac benestant, vol casar la seva filla
Angèlica amb Thomas Diafoirus, fill i nebot de metges i metge
ell mateix, per així estalviar-se la fortuna que li costa el
tractament de les malalties que creu patir. Al mateix temps,
Belina la seva segona dona i madastra d’Angèlica intenta
enganyar-lo per no haver de compartir l’herència amb Angèlica
i la seva german Lluïseta. Però Angèlica, que no es vol casar
amb Diafoirus perquè està enamorada del jove Cleante,
aconsegueix l’ajuda de Toneta, una seventa espavilada, i del seu
oncle Berald, per a obrir els ulls a son pare en relació a Belina
i als metges farsants que l’envolten.
Divendres, 29 d’octubre, a les 21.30 h 10eur/8eur (mirau els
descomptes per temps de moliere)

CINEMA D’OCTUBRE:

FARENHEIT 9/11
EUA. 2004. Direcció: Michael Moore.
Documental en què Michael Moore, director
de Bowling for Columbine, posa en qüestió
la política de George Bush. Un dels temes
plantejats és la resposta de l’Administració
del president dels EUA a la tragèdia de l’11
de setembre del 2001. Documental. 123
min.Diumenge, 10, dilluns 11 i dimarts 12
d’octubre, a les 19.30 h. 4 euros.

SHIN CHAN  Japó. 2004. Direcció: Keiichi
Hara. Shin Chan i els seus miren d’evitar que
uns delinqüents dominin el món amb un
virus informàtic. Animació. 100 min
Diumenge, 10, dilluns 11 i dimarts 12
d’octubre, a les 17 h. 4 euros. Versió en
català.

DORAEMON EL GLADIADOR Japó.
2002. Direcció: Tsutomu Shibayama. El gat
Doraemon i els seus fidels amics viatgen en
el temps per ajudar els seus amics robots, el

planeta dels quals ha estat ocupat per un malèvol androide.
Animació. 81 min Diumenge, 17 d’octubre, a les 11 i 17  h. 4
euros. Versió en català.

INCONSCIENTS Espanya. 2004. Direcció: Joaquín Oristrell.
Actors: Luis Tosar, Leonor Watling i Àlex Brendemühl.Veïna
de la Barcelona de principis del segle XX, a Alma li canvia la
vida quan el seu marit l’abandona. El seu cunyat l’ajudarà a
buscar-lo. Comèdia. 100 min.Diumenge, 24 d’octubre, a les
19.30 h. 4 euros. Versió en català.

ZAFARRANCHO EN EL RANCHO EUA. 2004. Direcció:
Will Finn i John Sanford.
Un malfactor especialista a robar bestiar
ha posat els ulls en una granja. A
l’assabentar-se’n, alguns dels animals del
lloc es proposen capturarlo. Animació. 76
min. Diumenge, 24 d’octubre, a les 11 i 17
h. 4 euros.

EL GAT
EUA. 2003. Direcció: Bo Welch. Actors:
Mike Myers, Alec Baldwin, Kelly Preston
i Dakota Fanning.Dos nens entremaliats
veuen canviar la seva vida amb l’arribada
a casa d’un curiós invitat: un gat amant de
la gresca que els ensenyarà a divertir-se.
Fantàstica. 78 min Diumenge, 30 d’octubre
i dilluns 1 de novembre, a les 17 h. 4 euros.

EL SEÑOR IBRAHIM Y LAS FLORES
DEL CORAN França. 2003. Direcció:
François Dupeyron. Actors: Omar Sharif,
Pierre Boulanger i Gilbert Melki. Són els
anys 60 en un barri obrer de París. Pels
seus carrers es passeja Momo, un nen
jueu abandonat pel seu pare que s’ha
guanyat la confiança dels veïns. El jove
entaula amistat amb el senyor Ibrahim, el
vell musulmà que té la botiga de
comestibles del lloc. Drama. 94
min.Diumenge, 30 d’octubre i dilluns 1
de novembre, a les 19.30 h. 4 euros.

CINEMA CLUB: MACHUCA
Dijous, 7 d’octubre, a les 21 h. 4 euros.
Xile-Espanya. 2004. Direcció: Andrés Wood. Actors: Federico
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Gran Via, 22 – ARTÀ  - 971 83 69 21-
OBERT TOTS ELS DIES

De les 17 a 22 hores
Diumenges tancat

Luppi, Aline Küppenheim, Matías Quer,
Ariel Mateluna i Tamara Acosta.
És l’any 1973 a Xile i Santiago, un nen
humil, aconsegueix entrar en una escola
per a fills de terratinents gràcies a l’ajuda
d’un sacerdot compromès amb les classes
més baixes. Allà fa amistat amb un noi
d’una família acomodada. Drama social.
120 min.

CINEMA CLUB: VÍAS CRUZADAS  (The station agent)
USA. 2003. Direcció i guió: Thomas McCarthy. Actors:
Peter Dinklage, Patricia Clarkson, Bobby Cannavale, Paul
Benjamin, Raven Goodwin, Michelle Williams, Jayce
Bartok.

Finbar McBride només vol estar tot sol i que el deixin tranquil,
però per ell, nat amb enanisme, passar inadvertit és una tasca
quasi impossible. La forma en que Fin s’ha defensat sempre de
la curiositat que desperta és dur una vida aïllada presidida per
una única passió: els trens. Després de la mort del seu únic amic
i company de treball, Fin s’instal·la a una estació de tren
abandonada al camp, a Nova Jersey, per viure com un ermità.
Però igual que els passà als caps d’estació que visqueren allà
abans que ell, Fin no es torba a veurer-se involucrat a les vides
d’alguns dels seus veïns: Olivia Harris, una artista que intenta
superar una tragedia familiar, i Joe Oramas, un venedor de
salsitxes i hamburgueses d’origen cubà amb talent culinari i
una sed de conversa. A l’oblidada estació de ferrocarril, aquest
trio tan dispar comença a forjar uns lligams singulars, que en
darrera instància revelen que inclús l’aïllament és millor si és
compartit.
Dijous, 21 d’octubre, a les 21 h. 4 euros.

Totes les entrades, a partir del dimecres de cada setmana de 19
a 21h a taquilla i al 971 82 97 00- Les de cinema a partir de mitja
hora abans de cada sessió.

NOTÍCIES:
CURSOS DEL CENTRE DRAMÀTIC DEL TEATRE D’ARTÀ
La setmana del 4 d’octubre començen els cursos del Centre
Dramàtic del Teatre. Matrícula fins dia 1 d’octubre.

NOU CURS DE DANSA: AMB MARGA LLOBERA.
El dilluns i divendres, de 20.30 a 22 h. d’octubre a desembre.
Inici del curs: 15 d’octubre.

La reconeguda professora ens farà un taller de dansa
contemporània per adults, que combinarà l’ensenyament de
continguts tècnics, amb una altra part de creació.
Matrícula: Recollir full de matrícula del teatre, ingressar la
matrícula (65 euros). Mínim: 12 participants.

VIATGE A LA FIRA DE TEATRE DE TÀRREGA
El Centre Dramàtic del Teatre d’Artà amb la col·laboració de
la Fundació del Teatre i de la Direcció General de Cultura del
Govern de les Illes Balears va organitzar un viatge a la Fira de
Teatre al carrer de Tàrrega, una experiència que els 27 joves
participants han valorat molt positivament.
La fira de Tàrrega reuneix cada any milers de persones que
acudeixen a la cita per veure espectacles de tot tipus: dansa,
teatre, circ, etc. Els artanencs han pogut veure espectacles de
procedències molt diverses i la valoració positiva que n’han fet
ens convida a repetir l’experiència.

EXPOSICIÓ SOBRE PERE CAPELLÀ
El Teatre d’Artà s’afegeix a les celebracions de l’any Pere
Capellà, un dels principals autors teatrals del segle XX a
Mallorca, amb l’exposició que ens ha cedit l’Ajuntament
d’Algaida.
Sala d’actes. Entrada lliure. De l’11 al 17 d’octubre de 19 a
21 h.
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TORNAREM EL DIA 15/X

cloenda

Seria el 12 d’octubre de l’any 1948 quan aquest
grupet d’artanencs es deixaren fotografiar en
record d’una tanda d’exercicis espirituals
practicats els dies 10, 11 i 12 d’aquest mes de la
tardor al bell raconet des Carregador (Cala
Rajada), a la capelleta que estava dedicada al
culte, sobretot a l’estiu, on se celebraven moltes
misses per als estiuejants d’aquest redol, però
actualment poca cosa s’hi celebra, segur que
només alguna missa esporàdica els diumenges
d’estiu per als estiuejants d’aquest bell paratge.
Pocs foren els que celebraren aquests exercicis
(pràctica que solien fer sovint tant els membres
de l’Acció Catòlica a la popular Casa d’Exercicis
de la Parròquia, com també a llocs emblemàtics
com el cas que ens ocupa dels associats de la
Joventut Seràfica del nostre convent dels
franciscans), però segur que ben intensos i
aprofitats, perquè hi havia poques distraccions
que els destorbassin.
El sacerdot que va donar aquesta tanda fou
l’enyorat Pare Tomeu Nicolau, TOR, germà del
també difunt P. Damià, acompanyat del cèlebre i
també recordat P. Antoni Mòjer, el qual va estar
molts anys al convent d’Artà.
Eren altres temps, no sabem si millors o pitjors,
però s’ha de reconèixer que per aquelles saons hi

Racó

havia molta misèria tant econòmica com cultural
i els que encara es cuidaven de l’animació juvenil
eren els frares i capellans, els quals feien una
bona labor, tant espiritual com social i cultural.
Aleshores tampoc hi havia mitjans de locomoció
i s’havien de fer molts esforços per desplaçar-se
del nostre poble i el que més es podia fer era anar
a Cala Rajada amb el correu d’autocars d’en
Terres i poc més.
Anomenam els que posaren a la fotografia
d’esquerra a dreta.
Jaume Escrivà, fill d’en Colau i na Magdalena,
el qual va morir a la flor del món. Segueixen en
Tòfol de Xiclati, en Miquel Tous, en Miquel
Femenias, germà d’en Joan conegut com a des
Sindicat. En Jaume de ses Eres, en Francesc
Cristo i en Joan Arrom.
Asseguts trobam en Pedro Canet, el P. Tomeu, el
P. Mòjer i en Biel Ciutadà.
Una fotografia que ja fa història, no tan sols pel
seu motiu sinó també per la quantitat d’anys que
han passat des de la data en què es va fer. Els que
practicaren els exercicis segur que no passarien
dels 18 anys si és que els tenien. Actualment són
ja empesos per l’edat, no en va han passat 56
anys.
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