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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

Asfaltats alguns carrers del poble

Durant la setmana passada es va procedir a cobrir d’una capa d’asfalt alguns dels carrers del poble
que més ho necessitaven. D’aquesta manera s’ha complert una demanda social, sobretot per part dels
veïnats afectats, ja que l’estat del ferm d’aquests carrers era realment nefast. Alguns exemples de
carrers asfaltats són: el carrer del Figueral, Cardenal Despuig, Pati, Sanxo de la Jordana i Pontarró
entre d’altres.

noticiari

Aquests darrers dies la revista Bellpuig s’ha vist implicada en una disputa (dialèctica, això
sí) amb el batle d’Artà arrel d’unes declaracions que va fer en un diari comarcal. Consideram
que el tarannà de la revista és el de no encetar polèmiques si no és necessari. Davant la
situació creada els que formam l’equip de redacció tenguérem una reunió amb el màxim
representant polític del nostre poble amb la intenció d’aclarir conceptes i intentar acostar
postures. La reunió es va desenvolupar en un ambient cordial i distès on cada una de les parts
va exposar els seus arguments i les seves opinions. Per tot això esperam que les decisions
preses no quedin dins l’oblit. Per la nostra part farem tantes reunions com siguin necessàries
si d’aquesta manera se’n beneficia la revista i, per tant, els nostres lectors.

LA REDACCIÓ
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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)

UNIÓ MALLORQUINA

Unió Mallorquina, en motiu d’informacions que el
partit Independents d’Artà ha publicat a Bellpuig i
a altres mitjans de comunicació, es creu en el deure
de fer una sèrie d’aclariments, que no obstant ésser
coneguts per la majoria de la ciutadania, poden,
d’acord amb el principi de “difama que qualque
cosa queda”, dur a confondre o a distorsionar els
fets. Anem per parts:

a.)Devolució de les cases de Betlem.
Dir que les cases de Betlem s’han perdudes degut a
que “l’equip de govern ha romput les negociacions
amb Cala Veya, ja que es podia haver fet una
permuta entre la finca de Can Regalat i es Canons”
és a més d’un desbarat una mentida com unes cases.
Primer, un desbarat ja que Can Regalat no pertany
a l’Ajuntament, i encara que fos el cas, a qui se li
ocorre una permuta d’una finca com la de Betlem
d’unes 100 hectàrees per un solar (que no és de
l’ajuntament) d’una  hectàrea i mitja. En segon lloc
una mentida, perquè quan l’actual equip de govern
es va fer càrrec de l’Alcaldia no existia entre
Ajuntament i Cala Veya cap tipus de negociació,
sinó ben al contrari unes relacions irreconciliables
entre ambdues entitats. A més tampoc és ver que no
hi hagi contactes entre l’actual equip de govern i els
legítims propietaris de la finca de Betlem, però
perquè aquestes relacions es poguessin fer en un
clima de normalitat, primer calia restablir la legalitat
de retornar als propietaris les claus d’una finca que
la justícia havia mostrat que les pertanyia, posant
també aquí en evidència la mentida propagada durant
anys pels IA de què la finca havia estat donada al
poble sense cap tipus de condicionament. En tercer
lloc, quan es va produir la devolució de les cases,
l’advocat de Cala Veya manifestà públicament als
mitjans de comunicació que no hi havia cap relació
entre els propietaris de Es Canons i els propietaris
del Molí d’en Regalat.

b.) Decència.
No deixa de sorprendre que UIA demani “decència”
a l’actual equip de govern, (veure Bellpuig,n.713,
’15), però ja que han tret el tema parlem-ne:

Un aspecte de la decència és la dignitat en els actes
que una persona o grup fa.
És decent deixar l’ajuntament amb un endeutament
milionari i quan no se sap com sortir de l’embroll
que ells han organitzat inventar-se allò de que no
ho arreglen, perquè els altres partits ho impedeixen?
Però, senyors, l’endeutament no s’és fet en aquesta
legislatura i, en l’anterior tenien majoria. Un acte de
decència seria acceptar que s’equivocaren, que
gestionaren malament els doblers de l’ajuntament,
que enganyaren a grans i petits empresaris i que el
que haurien d’haver fet per “decència” és, com a
mínim, demanar disculpes a  la gent que directa o
indirectament han perjudicat i a tots els artanencs.

c.) El mateix article citat, “Decàleg per a la no
aprovació dels Pressuposts 2004 per part d’UIA”
escampa tot ell un tuf d’indecència pel poc respecte
que mostra amb el nostre regidor Miquel Sebastià
Moll, quan de forma dissimulada (amagada) baix
els conceptes de “el regidor d’Hisenda” i “entitat
financera”  se’l fa responsable de què l’Ajuntament
hagués perdut 30 milions de pessetes; per satisfer en
els terminis establerts un determinat pagament a “Sa
Nostra”.
I què voleu que diguem, que amb l’actual
refinançament presentat per aquest nou equip de
govern hem guanyat 160 milions de pessetes; doncs
clar que no, el que passa és que ara estarem dos anys
durant els quals només pagarem interessos (no
mota), la qual cosa ens permetrà poder destinar 160
milions de pessetes a poder pagar factures d’anys
enrera no comptabilitzades. Però el que no
afirmarem, perque seria mentida, és que hem guanyat
160 milions, de la mateixa manera que durant el més
de juny no vam perdre cap cèntim d’aquests ja
famosos trenta milions. El que sí podem defensar és
que ara es gestiona millor i amb més seny.
Si voleu posar exemples de perdre diners no torneu
a dir que perdre és pagar el que es deu, explicau que
perdre diners és el cost de l’estada de la Sra. Tous en
aquesta casa (aquí si que xerram de més de 30
milions de pts), perquè quan va arribar l’hora de
demostrar que el seu pas per l’Ajuntament com a
càrrec de confiança a la passada legislatura l’hi

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

havia resultat profitós en l’aprenentatge de la gestió
política, abandona el vaixell defugint qualsevol
responsabilitat; explicau que perdre doblers també
pot ser emprendre unes obres faraòniques sense
subvencions supramunicipals, com el Teatre, un
Teatre que ha costat 550 milions de pts i pel qual
només s’han aconseguit 10 milions de subvenció,
com l’edifici de les Escoles, com la reforma de
l’Ajuntament. I per favor, no ens obliguin a donar
més exemples del que és o no és perdre doblers.
Si l’oposició condicionava l’aprovació dels
pressuposts a la reunió prèvia dels “Consells d’àrea”
(reunions en què s’informa als ciutadans sobre com
es gastaran els doblers de l’ajuntament durant l’any
vinent o en curs), no valia la pena reunir els dits
consells i poder així aprovar els pressuposts? No és
arriscat per a un govern en minoria dur a plenari
l’aprovació d’un pressuposts per l’any en curs a
finals de juny amb tants de fronts econòmics oberts?
És de rebut fer responsable d’anys de mala gestió a
l’actual regidor d’Hisenda, el qual en els pocs mesos
d’estar al cap d’aquesta àrea ha mostrat ser molt més
competent que l’anterior responsable d’aquesta àrea,
l’actual portaveu d’UIA, la Sra. Margalida Tous?
No menys indecent és l’article 8 del seu decàleg en
què tracten de “subjugat”, fermat contra la seva
voluntat a un pacte, al regidor per EU/Els Verds,
Julen Adrian, de veritat s’ho creuen o el que intenten
és la provocació i l’insult?. D’aquest regidor diuen
també “que ha venut l’ànima al diable”, que no
l’importen les idees, que per a ell i per a la resta dels
integrants allò que realment importa és la cadira.
És evident que els companys d’UIA estan molt
enfadats i nerviosos per haver perdut, per mèrits
propis, el govern del Consistori i perquè no s’hagin
verificats els seus pronòstics de totes les catàstrofes
que havien d’esdevenir en la Residència de Persones
Majors i en tots els àmbits de govern quan ells
deixessin de presidir l’Ajuntament. Si de veres
estimen el poble, s’haurien d’alegrar de que ara les
coses funcionin millor i de que l’actual equip de
govern hagi retornat la credibilitat al Consistori.
En el seu “Decàleg” hi ha una sèrie d’evidències que
cal admetre i és que els seus pressuposts eren

dolents, el que no es veritat es que hagin “empitjorat”,
han, evidentment millorat i són verificables.
Que ells es creuen els més llests i que tot ho han fet
i ho farien millor, és també cert i evident. Han nascut
per ensenyar, per dirigir, per corregir els demés, per
això era impossible arribar a un pacte real, en que la
batlia, ells dirien lògicament la butaca, l’ocupés – ni
que fos per la meitat de la legislatura – un regidor
d’un altre partit.
Per boca d’alguns amics seus demanen “humilitat”
a l’equip actual de govern, des d’UM ho tendrem en
compte, però ens deixin que els aconsellem a
practicar també a ells aquesta virtut, a abandonar la
seva prepotència, a escoltar a la gent, a fer, com els
vertaders savis, l’exercici d’estar atents als
esdeveniments i a les persones.Que critiquin i
controlin la gestió de govern,  aquesta és la seva
tasca com oposició, però que ho facin amb respecte,
sense dir mentides, amb educació, decència i dignitat,
si ho fan així, ells i tots els que comformam l’actual
Consistori serem el que devem ser, un exemple de
bon comportament per a tots els qui han dipositat en
noltros la seva confiança.
UIA es vanagloria d’haver deixat al poble un gran
legat: Un teatre, uns carrers empedrats, etc. El que
no diuen es que ells es veien insolvents per fer front
al gran deute irresponsablement acumulat i que
per això se’n anaren i endossaren al pacte actual de
govern la resolució d’uns problemes que ells havien
creat. El que seria honrat és col·laborar des de
l’oposició a eixugar els deutes i deixar-se de
xerrameques i voler fer combregar els artanencs
amb rodes de molí.
Unió Mallorquina desitja entrar en un diàleg obert
amb tots els veïns referent a informacions i
aclariments que li vulguin sol·licitar i lamenta haver
d’entrar en un tipus de confrontació que no té per
objecte la transparència i recerca de camins per
treure el Consistori de la difícil situació econòmica
en què es troba. Cal abandonar actituds megalòmanes
i, units, fer front als reptes reals en els quals tots
estam implicats.
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

Empresa concessionària dels serveis
administratius, funeraris i de
manteniment dels cementiris d'Artà i
la Colònia de Sant Pere.

Plaça Conqueridor, 11, baixos
Telf. (24 hores) 971829260
Mòbil 617392929
07570 Artà

Sempre al seu servei

horari fosser:
estiu de 8 a 13 h. i de 16 a 19 h.
hivern: de 8 a 13 h. i de 15 a 17 h.

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

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

noticiari
Queixes davant l’estat de conservació del Parc de Na Caragol
Els alumnes del CP Na Caragol utilitzen aquest parc cada dia

Han arribat fins a la
nostra redacció
algunes queixes
davant l’estat
d’abandonament i de
deficient conservació
que presenta el Parc
de Na Caragol.
D’ençà que es va
inaugurar el parc, ara
fa vuit anys, les
intervencions que s’hi
han duit a terme amb
l’objectiu de reparar
el mobiliari defectuós
per anys d’ús han estat
ben poques. Tot això
ha fet que, a hores
d’ara, certes
estructures del parc
suposin un perill per
als infants que
diàriament l’utilitzen.

Hem de recordar que aquest parc, a
més de tenir una afluència massiva
d’infants durant els capvespres,
també s’utilitza els matins com a lloc
d’esbarjo dels alumnes de l’escoleta
i del cicle d’infantil del CP Na
Caragol. A més, no és gaire estrany
trobar-hi pintades i graffitis a les
pareds, botelles de vidre rompudes i
altres objectes que poden resultar
molt perillosos en les mans dels
infants. Davant aquesta situació
sabem que els mestres dels cursos
afectats han demanat una solució
immediata al regidor d’educació
sense que, de moment, s’hagi aportat
un remei efectiu. Amb la seguretat
dels infants no és convenient jugar-
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.

Miquel Alzamora reb un petit homenatge a l’ajuntament

Durant el transcurs del plenari celebrat
el passat dia 30 de setembre, el batle
d’Artà, Rafel Gili i el regidor d’esports,
Manolo Galan, varen lliurar una placa
al ciclista artanenc Miquel Alzamora.
D’aquesta manera el consistori artanenc
ha volgut reconèixer la trajectòria
professional d’una de les figures
artanenques que més ha destacat dins el
món esportiu, com a persona i com a
professional. A l’acte també hi assistiren
els familiars d’en Miquel que són els
qui poden valorar d’una manera més
profunda els sacrificis i els esforços del
ciclista d’Artà.

Atenció als donants de Sang

Es posa en coneixement dels donants
de sang que altruistament i
habitualment fan donació del preciat
líquid, que els pròxims dies 4 i 5 de
novembre tendrà lloc una extracció a
Artà a càrrec de la Germandat de
Donants de Sang de Mallorca.
El lloc serà a l’Hospital i a les hores
acostumades.
A falta del programa i al canvi d’hora
que es produirà a final de mes, al
pròxim número donarem més detalls.

Els nascuts/des l’any
1971, volem fer un
sopar el proper dia 6
d’octubre a un
restaurant de la vila
d’Artà. Per  a més
informació, podeu
telefonar al 629204648
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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)

Joves d’Artà es reuneixen amb el director general de Joventut
El passat dijous dia 30, dos dels cinc portaveus de l’Assoc. Joves d’Artà es reuniren amb el DGJ,  el
senyor Juan Manuel Gómez, per tal d’aclarir el conflicte de l’extinció de zones d’acampades a l’illa
de Mallorca.

A Joves d’Artà els preocupa que a Mallorca
sols hi ha uns cinc o sis llocs autoritzats per
anar d’acampada lliure i a més els ha
molestat moltíssim que, per un conflicte
polític, els joves campistes surtin
perjudicats, per això com va veure tothom
van anar fins i tot a demanar al Govern de
les Illes Balears que comprés es Canons o
els donés una solució. AJA confirmà que a
la comarca de Llevant sols hi havia aquesta
zona d’acampada autoritzada pel Govern i
que ara ja no existeix, a més que és el
primer i darrer pic que es manifesten per
alguna raó.
Ara després de la meravellosa resposta del
DGJ, el coordinador d’AJA, en Salvador
“Solet”, comentà a la revista Bellpuig que
ens ha demostrat que és vera que s’ha
interessat a donar-nos un remei a aquesta
poblemàtica que sofreix a Artà, a més el jove
Solet afirmà que ens ha donat una nova

esperança que serà una nova alternativa i una
solució, ens DEIXARAN RECUPERAR el
quarter del campament de la Tudossa.

Un altre punt important d’AJA és que el CIM
els ha aprovat una subvenció d’activitats
culturals i d’oci i n’invertiran part en el nou
projecte que el grup de joves de s’Almudaina
volen crear, que serà fer l’Associació del
Fogueró. El portaveu cultural d’AJA, el jove
Biel, va afirmar a la nostra revista que pensen
ajudar-los fins al final, que es creï la nova
associació i si fa falta els ajudaran amb
aportacions econòmiques i personals.
Joves d’Artà va acabar dient que després de
veure que al barri del Casal dels Quatre
Cantons va recollir més de 70 veïnats, AJA
podrà seguir endavant tots els projectes i
creant-ne de nous, perquè això és fer un poble
millor dia a dia...

Assoc. Joves d’Artà
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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.

Crònica del Plenari

Una vegada haver aprovat els
pressuposts (plenari de dia 21
de setembre) i concertat un
crèdit amb una entitat bancària
local, l’ajuntament ja disposa
de diners per anar treballant:
asfaltatge dels carrers, compra
de l’equip a Ràdio Artà
Municipal, pagar deutes als
creditors, etc. L’equip de govern
en majoria ara pot fer feina amb
llibertat sense haver-se de
preocupar de l’oposició i del
seu vot als plenaris. Sabent que
els esforços no seran debades.
Garantia d’eficàcia, i
predisposant l’equip de govern
per a l’èxit de la seva tasca, cosa
que no pogué gaudir l’anterior
equip.
Quant al Plenari de dia 30, amb
pocs punts, la majoria aprovats
per unanimitat, el que fa pensar
que l’Equip de Govern està amb voluntat d’escoltar
i deixar treballar l’oposició, almanco pel que s’ha
vist fins ara.
Cal destacar:
- L’aprovació d’un conveni amb l’Institut Balear

de la Natura per al condicionament i millora
del camí de Cala Torta, d’accés a la finca
pública de Sa Duaia.

- L’aprovació definitiva per obrir els carrers de
Sa Pista.

En el punt de precs i preguntes el plenari adquirí
el to més políticament bel·ligerant i es convertí en
el fòrum de discussió a què ens tenen acostumats
els regidors i regidores. El Grup Independents
d’Artà va formular una sèrie llarga de precs i
preguntes que foren contestades pel batle,
regidores i regidors de cada àrea. El to s’escalfà
a mesura que s’anaven fent les mocions que
presentà el UIA. Entre rialletes sarcàstiques

d’algun regidor, retrets contra uns i els altres,
amenaces clares d’un que es sentia ofès, i qualque
sortida poc adient, donava la impressió que allò
era més el Parlament del Diputats que el Consistori
d’Artà.
Dues mocions del UIA amb relació al tren foren
aprovades pel plenari. La primera demanant que
el tren arribi fins a l’estació de Palma, mentre
durin les obres de soterrament de les vies de la
Plaça d’Espanya, en comptes que el tren s’aturi a
Son Fuster. El PP es va abstenir, en paraules de
Tolo Palmer: -si el Govern (del PP) pren aquesta
decisió és perquè deu ser la més convenient…
La segona va ser una reclamació del UIA al
Govern del PP de Ciutat perquè contempli
l’arribada del tren a Artà. Ja que fent-se ressò del
que havia publicat la revista Bellpuig, hi ha un
projecte elaborat per l’actual govern que preveu
que el tren no arribi a Artà. El punt va ser aprovat
per unanimitat. En aquest punt el tinent de batle
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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

Sr. Silva va acusar públicament la revista Bellpuig
d’alarmista per donar aquesta informació als
lectors. Va dir que aquesta informació era
exagerada i negativa, que el Bellpuig estava molt
sensible amb aquest tema del tren. No vol dir que
aquest sigui el projecte definitiu - va afegir.
Des de la revista Bellpuig li volem contestar al
tinent de batle que sí que estam sensibles amb
aquest tema, i davant un projecte que pot esquinçar
greument els interessos del poble, nosaltres ens
rebel·lam i alçam la nostra veu perquè estam a
favor que el tren arribi fins a Artà, Capdepera i
Cala Rajada. Hem lluitat pacíficament molts
d’anys en caminades i concentracions, perquè ara
ens quedem asseguts, esperant un ja està fet.
Estam també a favor de la llibertat d’expressió
sempre respectant els altres. I el consistori n’hauria
d’estar agraït, com a artanencs i artanenques que
som tots, que una institució com el Bellpuig
tregui aquests temes i els posi damunt la taula,
sense enganyar ningú, però dient les coses pel seu
nom, de manera que puguin ser revisades i
rectificades per si algú s’hagués equivocat o hi
hagués interessos amagats. És un deure de
qualsevol mitjà públic de denunciar-ho si ho veu
convenient. Nosaltres no tenim interessos fora de
les nostres Illes, no ens devem a cap sigla política.
La nostra tasca informativa ens permet treballar
pel bé del nostre poble, fer poble, demanant pel
tren, o per la nostra llengua, per la nostra cultura,
pels nostres drets de ciutadans i denunciar el que
creiem que discrimina els artanencs i artanenques.
Probablement, pecant de confiats, demanaríem
aquest mateix tarannà per als nostres polítics.
Que poguessin decidir sense mirar tant cap a
Palma o Madrid, que massa ens costa als illencs
aquest vassallatge que hem de pagar a la Capital.
- No ho troba així, Sr. Silva?
Una altra moció del UIA que va motivar
enfrontaments verbals entre els regidors del PP i

de Grup Independent d’Artà, va ser amb relació a
l’anunci del Govern d’ocupar la freqüència de
TV3 i C33 amb la TV Pública que el Govern
Mates vol inaugurar. El UIA va acusar el PP de fer
una televisió per a Les Illes Balears com la
Valenciana majoritàriament en castellà, de fer
una televisió pública (amb els diners de tots), a
imatge i semblança del PP. El que va contestar el
regidor del PP, Sr. Palmer, visiblement enfadat: -
naturalment que la fa a imatge i semblança del PP,
només faltaria.
No creiem que ho digués seriosament el Sr.
Palmer. Una televisió pública ha de respectar i
representar el poble, que és el qui paga, i no els
senyors que ara hi ha al poder. Ha de ser
independent i objectiva, defensant la cultura del
poble que la sustenta. La llengua vehicular
d’aquesta televisió no ha de ser d’altra que la
Nostra Llengua, la que s’ensenya la Universitat,
els Instituts i les Escoles. Si no…, malament rai.
Per acabar enmig de tanta política, quatre versos
d’homenatge a un poeta que segueix viu a pesar
que el volien fer callar:

…Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El Barco sobre la mar.
Y el caballo en la montaña.

(F. G. Lorca)
T.J.
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Ctera. Santa Margalida, 57  -Tel. i Fax: 971 83 66 35
ARTÀ  (Mallorca)

La Guàrdia Civil local honra la seva Patrona

El dia 12 d’octubre la
Comandància de la
Guàrdia Civil del quar-
ter d’Artà va honrar la
seva Patrona amb
l’acostumada festa de
la Hispanitat amb una
missa a la parròquia a
les 12 del migdia i un
posterior bufet a
l’Hotel Cala Millor
Garden de Cala Millor.
Assistiren a missa tots
els números del quarter
fora de servei acompa-
nyats pels seus respec-
tius comandaments i el
Comandant del Puesto
de la Guàrdia Civil
d’Artà, el sergent D.
Enrique Martínez

Valverde.
Abans del gran refresc ofert per l’Associació
Hotelera de Cala Millor, es va fer entrega
de distincions als guàrdies civils del Puesto
d’Artà Laureano Valle Pulido i Fco.Javier
Cantallops, de mans dels batles d’Artà,
Rafel Gili, i el de Capdepera, Joan Ferrer,
respectivament. Seguidament i asseguts al
gran pati de l’Hotel es va servir un saborós
bufet, on les associacions hoteleres de Cala
Millor i Cala Rajada, els molts convidats,
autoritats i guàrdia civil varen disfrutar en
bona companyonia. El temps va ser benèvol
durant la recepció fins a l’acabament, ja
que després va fer una aparatosa tormenta.
Molts d’anys i enhorabona a la Coman-
dància del Puesto de la G. Civil d’Artà.
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VI Marxa de Lluc a Artà a peu
Enguany han estat més de 60 participants!

El passat dissabte, dia 2 d’octubre va tenir lloc la
sisena marxa de Lluc a Artà a peu. Des de que es
va començar a celebrar aquesta caminada de cada
any ha augmentat el número de participants i el
nivell de preparació física d’ells. Enguany varen
comparèixer a la sortida més de 60 caminadors
que amb coratge i alegria decidiren enfrontar-se
als cinquanta-sis quilòmetres que separen el
santuari del nostre poble. Una vegada més
l’organització de l’event va destacar per la seva
perfecció. Enguany els participants estaven
convocats a les 18.30 h de l’horabaixa davant el
Bar Gran Via. A l’acte de partida hi van assistir
Miquel Àngel Flaquer, conseller d’Hisenda i

Pressupost del CIM i Rafel Gili, batle d’Artà que,
a més d’encoratjar els participants a la marxa
també repartiren unes camisetes amb el patrocini
del Consell de Mallorca. També s’ha de destacar
la participació del Pub Pas a Nivell que va
subministrar uns guardapits reflectants que
afavoriren la visió i localització dels marxaires
per part dels conductors dels cotxes que es
creuaven amb la marxa. El servei d’autocars,
subvencionat per l’ajuntament d’Artà, va conduir
el grup fins al santuari de Lluc i una vegada allà
es va donar la sortida definitiva als caminadors.
Eren les 9 del vespre i la cosa anava de veres. Les
paraules donaven pas als fets i ara cadascú havia
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de comprovar quin era l’estat
real de les seves cames. Durant
tota la caminada hi va haver
situats una sèrie de punts
estratègics d’avituallament on
els marxaires podien repostar
forces i rebre massatges a càrrec
de Pep “Barber” i el seu equip
de professionals. S’ha de
destacar, una vegada més, la
inestimable ajuda dels membres
del Cos de Voluntaris d’Artà
que se situaren a aquells creuers
més perillosos i varen fer acte
de presència allà on feia falta.
Els primers en arribar a Artà ho
feren devers les 6 de la matinada.
Enrere quedaven moltes hores
d’esforç i suor, però havia valgut
la pena!. Hem de dir que no
tothom va arribar, però sí que

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

tothom ho va intentar i això
és el que vertaderament
compta. Des d’aquestes
planes volem donar
l’enhorabona a tots els
participants, als
organitzadors i a la resta de
gent o institucions que d’una
manera o una altra han
permès que la marxa de Lluc
a Artà a peu hagi arribat a la
seva sisena edició.

Nota: totes les imatges
d’aquest reportatge han
estat cedides per la
publicació de franc.
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Uns visitants d’altura

Alguns dels globus participants a la XII Regata
Internacional “Bahía de Cala Millor” sobrevolaren el
poble d’Artà.
Aquests dies passats s’ha pogut observar al cel artanenc
una estampa ben curiosa ja que una sèrie de globus
aerostàtics sobrevolaren la nostra població. Segons
hem pogut sebre alguns dels participants a la XII Regata
Internacional de globos aerostáticos “Bahía de Cala
Millor” decidiren sobrevolar el Llevant de Mallorca
fins arribar a la població de la Colònia de Sant Pere,
però només es quedaren en l’intent ja que el vent no fou
favorable i l’arribada de la fosca va fer desistir els
pilots. Tot i això alguns d’aquests aparells arribaren
fins el poble d’Artà tal com queda reflectit a la imatge
que acompanyam.

¡¡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.
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Josep F. Palou és notícia
Fa aproximadament un any que es va presentar als
mitjans de comunicació el CD de Josep Francesc
Palou: Concerts per una i dues flautes de J. J.
Quantz, on també hi col·laboraven Claudi
Arimany i l’Orquestra Hongarian Virtuosi.
L’edició era a càrrec de Columna Música. En
aquesta nota informativa us reproduïm algunes
de les crítiques  de revistes nacionals i
internacionals especialitzades.
.»…versiones de una inteligencia fuera de lo
común, lo que es de agradecer entre tantas lecturas
adocenadas.»    CD Compact.
«…impulsiva  , vital  y atractiva interpretación  de
calidad.» Melómano
« un CD cuya escucha produce un gran goce y nos
estimula el ánimo…los intérpretes transmiten las
obras con tal calidad que las potencian.»  Amadeus.
«..val la pena conèixer aquesta música en versions
tan notables.»  Ritmes .net
 Darrerament al Regne Unit la prestigiosa revista
de la web Musicweb.uk.net que diàriament és
visitada per 11.000 persones li atorga, dintre de la
classificació de discs recomanats 2004, el distintiu

de DISCOVERY OF THE MONTH
(descobriment del mes). La revista ressalta de les
interpretacions el bon estil (encara que no siguin
amb instruments històrics) i la qualitat de la
música. En resum un treball de gran  projecció .
Cal esmentar que aquest disc fou presentat en la
XV edició del FESTIVAL DE MÚSICA
CLÀSSICA D’ARTÀ Antoni Lliteres ja que hi
col·laborà en la seva producció l’Ajuntament
d’Artà, El Consell de Mallorca i la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes.
Actualment es pot aconseguir al Teatre d’Artà, al
Corte Inglés  i a Tot Clàssic (Palma), entre
d’altres llocs.
Bellpuig expressa la més sincera enhorabona al
nostre paisà.

Fotografia: Diario de Mallorca
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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

SA  Son  ELS     ERMITA   Colònia  
DATA CORBAIA Maganet OLORS BETLEM Sant Pere
dilluns,  6  1
diumenge,  12 0,4
dimarts,  14 1,5 4,3 3,5
dimecres,  15 17,3 16,9 16 15,6 13,5 28 15,5
dijous,  16 0,8 4 3,3 4,3
divendres,  17 1
divendres,  24 1 1
dissabte,  25 1,5 0,8 0,5
diumenge,  26 1,5 0,5 0,5

MES 19,1 20,3 22,0 20,7 17,8 35,3 19,0
ANY NATURAL 261,6 290,1 293,5 303,6 299,4 291,6 315,3
ANY AGRÍCOLA 19,1 20,3 22,0 20,7 17,8 35,3 19,0

MES 137,3 168,5 164,3 167,6 186,7 168,4 167,0
ANY NATURAL 609,1 626,0 629,7 660,2 643,4 489,1 523,0
ANY AGRÍCOLA 137,3 168,5 164,3 167,6 186,7 168,4 167,0

EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA
PLUVIOMETRES DEL TERME D'ARTÀ

COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERIODE DE L'ANY ANTERIOR (SETEMBRE DE 2003)

* Les estacions en majuscules són les oficials

MES SETEMBRE DE 2004

URBANA Es Pont
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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

   Temperatures Setembre 2004
     Estació Meteorològica d'Artà

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 30,0 19,0 24,5
2 31,0 21,5 26,3
3 31,0 24,0 27,5
4 34,5 24,0 29,3
5 33,0 24,0 28,5
6 30,0 24,0 27,0
7 28,0 23,0 25,5
8 29,0 23,0 26,0
9 30,0 18,5 24,3

10 29,5 18,0 23,8
11 30,0 19,0 24,5
12 32,0 21,0 26,5
13 29,5 20,0 24,8
14 33,0 23,0 28,0
15 31,5 20,0 25,8
16 24,5 20,0 22,3
17 26,0 14,0 20,0
18 27,0 14,0 20,5
19 27,0 15,0 21,0
20 28,5 16,0 22,3
21 27,0 16,5 21,8
22 27,0 19,0 23,0
23 29,5 16,0 22,8
24 28,5 16,0 22,3
25 22,0 16,0 19,0
26 23,5 15,0 19,3
27 22,5 17,0 19,8
28 26,0 13,0 19,5
29 27,0 12,5 19,8
30 28,0 13,5 20,8
31

Màxima Mínima Mitjana
                 Mitjana   >>> 28,5 18,5 23,5

Temperatures de Setembre de 2004

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

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

Màxim a Mínim a Mitjana

Observacions:
Màxima del mes: 34,5ºC el dia 4.
Mínima del mes: 12,5º C el dia 29. 

Descobreix els secrets de les pedres
precioses

per a la teva salut, treball, sort i
amor.
Va dirigit individualment a tu.

Martina: Tel. 620 780 662 (espanyol)
Marijke: Tel. 630 078 147 (alemany)

noticiari
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DAMUNT S’ENVELADOR

Les responsabilitats davant de l’ensenyança
religiosa catòlica.
Davant la problemàtica de l’ensenyament de la
religió catòlica a l’escola, he trobat oportú esbrinà
una sèrie de punts els quals ens faran veure una
mica més clar amb quina situació ens podem
trobar a l’hora de dur endavant la imperiosa i
dèspota llei del Govern de l’Estat que els nostres
fills ens poden veure afectats i ser privats d’un
ensenyament que, curiosament, els quasi 85%
dels espanyols són de religió catòlica.
«Els poders públics garanteixen el dret dels
pares a què els seus fills rebin la formació
religiosa i moral que vagi d’acord amb les seves
pròpies conviccions. (Constitució Espanyola, art.
27).»
«Correspon a l’Església Catòlica garantir
l’autenticitat dels continguts i dels professors
encarregats de l’ensenyança catòlica per als
alumnes que lliurement l’hagin triat. (Acords
Església - Estat, art. VI).»
«Correspon als professors de religió catòlica
impartir aquesta ensenyança com enviats pel
bisbe de la diòcesi amb totes les garanties
professionals i d’identitat catòlica.»
«Correspon als centres d’ensenyança demanar
als pares o als alumnes, si foren majors d’edat,
l’opció lliure sobre la formació religiosa que
desitgen, segons les seves conviccions. (RD
Ensenyança Religiosa, 15-12-1994).»
«Correspon als alumnes elegir i valorar aquesta
ensenyança, bàsica i fonamental per a la seva
formació.»
Si vos hi fitxau bé, tot aquest aplec de paràgrafs
són un exemple pur del que pot significar i
entreveure la llibertat de cada un de tots els
ciutadans espanyols. Alehores, si ens remetem
lliurament a tots els punts esmentats, jo em deman:
qui és el govern central i a qui s’aferra per
imposar-nos als pares i mares o tutors el que han
d’estudiar els nostres fills en els col·legis quan de
veritat la gran majoria d’espanyols volen estudiar
religió catòlica? Estic totalment d’acord que tot
ha de ser molt respectable; si algú vol estudiar
ètica o moral que ho faci, cadascú segons les
seves creences. Però, des de quan la religió catòlica
ha anat en contra de la moral i de l’ètica? El
cristianisme, mitjançant l’espiritualitat de
l’evangeli, n’està ple de lliçons morals i ètiques
en tot el seu contingut. Una altra cosa és que molts
dels catòlics ho duguem a la pràctica o no. N’hi ha
que no són creients amb l’església catòlica i es
casen per l’estat civil, la qual cosa em sembla
molt bé, sempre i quan es respectin tots els valors
d’un sector i l’altre, però després volen que els

seus fills, sense ús de raó, siguin batejats per
l’església catòlica, per exemple. No és això una
contradicció?

La identitat de l’ensenyança de la religió
catòlica.
L’església defensa el dret dels pares a la formació
religiosa i moral dels seus fills. En l’escola la
religió catòlica s’ensenya amb mètodes propis de
l’escola: una ensenyança sistemàtica, adequada a
l’edat i subjecta al procés d’ensenyança i
aprenentatge dels alumnes.
En l’ensenyança de la religió a l’escola no s’avalua
el grau de fe dels alumnes sinó el procés
d’ensenyança i aprenentatge que cada un ha
seguit. Aquesta ensenyança es bàsica per a
conèixer i comprendre la pròpia cultura que la
mateixa religió fins i tot ha generat.
La religió catòlica, al seu torn, és fonamental per
a la formació integral dels alumnes, ja que és font
de valors i referent que dóna sentit a les seves
vides.
Si no anam alerta l’absència de la formació
religiosa i moral deixaria l’alumne sense
possibilitats d’una vertadera maduració personal.
El professor de religió i moral catòlica és mestre
en humanitat que des de la seva vocació educadora
i evangelitzadora ajuda al desenvolupament de la
personalitat de l’alumne, li proporciona els valors
que fonamenten la seva vida moral i l’ajudarà a
despertar la seva consciència crítica, igualment
l’ajudarà en el  significat de la seva història
individual i col·lectiva.
És també un testimoni d’esperança que des de la
seva pròpia experiència personal avalada pel
testimoni de la seva vida coherent amb la seva fe
anuncia que amb Jesucrist és possible reconèixer
la presència de Déu, per la qual cosa ens ajuda a
descobrir el sentit de la vida.
Sembrador de la bona notícia que t’ensenya a
mirar amb ulls nous a descobrir la grandesa que hi
ha en tu i en tot perquè ha rebut i transmet la bona
notícia de Jesucrist: camí cap al bé i la bondat,
veritat que fa lliure, vida que omple d’alegria.
Ajuda a què l’alumne prengui consciència de la
seva grandesa, com a ésser espiritual i de la seva
condició divina com a criatura de Déu.
Aquesta és la meva opinió. Puc anar errat o no,
però com a creient i pare de família m’he vist amb
l’obligació i amb el dret de defensar amb allò que
crec. Que tothom pensi el que vulgui, tothom té el
dret de fer-ho de la mateixa manera que jo tenc el
dret d’expressar-ho i de ser respectat. Qui ho
vulgui entendre que ho entengui.
A. Esteva
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C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Tel. 971 82 92 46
Móvil 606 71 0018

col·laboració

Artà ara fa 77 anys

Extracte de la segona
desena d’octubre del
periòdic local Llevant
(Recopilat per G. Bisquerra)

Artà, 20 d’octubre de 1927
El Roser d’octubre era l’encapçalament de
l’article de primera plana, en el qual feia referència
a la figura del venerat Sant Francesc d’Assís.
Acabava la plana amb una altra col·laboració de
rondaies populars titulada “En Joanet de la Sort”,
conte ben llarg i que tendria continuació a una
altra edició.
La festa de la Pau, un article firmat per R.
Amorós, exaltava la festa de la Raça (12 d’octubre),
amb uns actes celebrats al nostre poble. El dia
abans es reuniren a la Sala tots els soldats repatriats
del Marroc des de 1909 i anaren formats a fer una
volta per la vila manats pel suboficial D. Antoni
Lliteras al so de pasdobles de la banda que dirigia
D. Antoni Gili. El dia 12, de bon matí alguns
cornetes tocaren diana i a les 8.30 es va celebrar
un ofici a la parròquia en sufragi dels soldats
morts a Àfrica. L’acompanyada a l’església des
de la Sala fou espectacular, ja que hi havia els nins
i nines de totes les escoles amb banderes, els
soldats formats, la banda de música i les autoritats
civils, militars i judicials i alguns guàrdies civils
i carabiners. Després de l’ofici es dirigiren a Sant
Salvador, on es cantà una salve desfilant davant la
imatge de la Mare de Déu. Al migdia es reuniren
tots els soldats en un dinar fraternal obsequi de
l’Ajuntament. A les 8.30 del vespre es va donar
una funció de cine al Teatre Principal a benefici
dels soldats i el local va resultar insuficient per
donar cabuda a tots els qui hi volien assistir. Els
actes finalitzaren amb un gran ball de bot a la
plaça del Conqueridor.

De Ca Nostra
Nou secretari: Fa uns dies que ha pres possessori
del càrrec el nou secretari del nostre Ajuntament
D. Ferran Moscardó, al qual donam la més coral
benvinguda.

Projecte d’escoles d’Artà: A la Sala s’han rebut
els plans per a la construcció del grup escolar que
el nostre Ajuntament tenia encomanat a
l’arquitecte Sr. Guillem Fortesa. El projecte és
d’un gran efecte que entona molt bé amb l’edifici
del temple parroquial que queda al seu costat.
Casament: Dia 13 es casà en Colau Dalmau, a) de
sa Creuvella, amb na Catalina Estelrich Gili.
Difunts: Dia 10 va morir el sen Toni Ginart, a)
Caparrot, i dia 13 el jovenet Pere Alzamora, a)
Pelat, a l’edat de 17 anys. Dia 16 deixà per sempre
aquest món madò Francinaina Rotger, i dia 19 en
Francesc Orell de la Colònia de Sant Pere.

De Son Servera
El corresponsal del poble veí de Son Servera
també fa una referència a la festa del dia 12
d’octubre, a la qual es va fer homenatge als
soldats que lluitaren a Àfrica des de l’any 1909.
Reunits a l’Ajuntament també assistiren a missa
en sufragi dels soldats serverins difunts en
campanya i foren obsequiats amb refresc i dinar
i el vespre assistiren a un acte literari
commemoratiu al teatre, on assistiren les autoritats
civils, militars i judicials. Els actes acabaren amb
ball i concert a la plaça.
El Teatre Nou s’ha acabat de construir pels
constructors Srs. Nebot, Vidal i Companyia a
l’avinguda del Ferrocarril. Es tracta d’un grandiós
edifici quasi podem dir que exagerat per la
capacitat del poble de Son Servera, ja que ocupa
un solar de 500 m2. Els acabats són de molta
qualitat i és l’admiració de tot el poble. Es diu que
el teatre s’estrenarà el dia 30 del mes corrent amb
el debut d’una companyia de sarsuela, la qual
representarà l’obra “La Alsaciana” acompanyada
d’orquestra.
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noticiari

CLASSES D’ANGLÈS
Joan Ginard, 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

El Punt Verd de Ses Pesqueres: un model en la gestió dels residus
David Tello és l’encarregat del punt verd contractat per l’ajuntament

Des de que el Punt Verd de Ses
Pesqueres es va posar en marxa mai
s’havia arribat a un índex tan elevat
d’usuaris com aquest darrer any.
Les raons que han conduit fins
aquesta situació són ben simples:
eficàcia en el servei i una bona
gestió. El Punt Verd de Ses
Pesqueres és de propietat municipal
i, per tant, l’Ajuntament , n’és el
seu principal responsable. El mes
de gener d’enguany es van
contractar els serveis de David Tello
que des de llavors exerceix amb
eficiència les tasques d’encarregat
i que contemplen, entre altres coses,
obrir i tancar el Punt Verd; vigilar

i mantenir l’estat de
neteja de la
instal·lació, els
accessos i l’entorn;
assessorar el públic
visitant dels
procediments d’ús de
les instal·lacions:
indicar als usuaris el
lloc i la forma de
disposar els residus;
custodiar els residus
dipositats en el recinte
durant l’horari
establert de servei,
quedant-ne prohibida
la substracció per part
de particulars o
d’empreses privades
no reconegudes en el
Pla director de residus.
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INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I

RURALS.

Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.

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

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

07500 - MANACOR

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

07580 - CAPDEPERA

noticiari

Una de les millores
qualitatives del punt
es nota en la
quantitat de
c o n t e n i d o r s
instal·lats aquests
darrers mesos. Quan
es va obrir el punt, a
més dels contenidors
habituals de
reciclatge de paper,
plàstic, vidre, piles i
fems orgànic, hi
havia tres
contenidors de ferro
on es destriava la
fusta, l’herba i el
ferro. En aquest
sentit la millora ha
estat qualitativa ja
que a hores d’ara s’hi

poden trobar contenidors
per tirar productes
químics perillosos com
aerosols, fluorescents,
pintures i àcids. També
s’ha instal·lat un punt on
deixar-hi les bateries i
que ve a complementar
el que fins ara hi havia i
que servia per deixar-hi
les piles. Una altra de les
novetats que es poden
trobar al Punt Verd de
Ses Pesqueres és el
contenidor de triturat.
Aquest contenidor
serveix per dipositar-hi
el volum del verd
(branques, gespa, etc)
una vegada que s’ha
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passat per una màquina
trituradora. El contingut
d’aquest contenidor es fa
servir com a compost. El
servei de recollida també
contempla l’admissió de
matalassos (siguin de llana
o de molles), de
pneumàtics de cotxe i de
restes de motocicletes i
bicicletes. A més de tots
els serveis que hem
comentat fins ara, David
Tello ens destaca que
aquests darrers mesos s’ha
habilitat un espai per
poder-hi deixar els
components electrònics
(sobretot peces
d’ordinador) ja que de cada
vegada hi ha més residus
d’aquesta classe. De la
mateixa manera, l’encarregat del Punt Verd
destaca que s’ha adequat un contenidor per llançar
el “porexpan”. En David ens va comentar que
gairebé la totalitat dels residus recollits s’envien
a Barcelona ja que a Mallorca encara no hi ha la
infraestructura necessària per tractar els residus
que es generen. De fet, la necessitat de transportar
els residus fins a la península és un dels principals
responsables de l’alt preu que s’ha de pagar pel
tractament de residus. Un dels problemes que
destaca David és que, tot i que hi ha un 60 % de
persones que ja recicla de forma correcta, encara
queda un 40 % de la població que llança els
residus sense separar, per tot això encara queda

molta feina per fer. Un altre dels problemes que
s’ha detectat és la deixedesa, o la peresa, per part
d’un sector de població que en comptes de posar
el fems a cada un dels contenidors que toca es
limita a deixar les bosses fora i això suposa una
mala imatge per a tot el poble. A més, aquest és un
problema generalitzat que podem trobar en gairebé
tots els punts verds que hi ha escampats arreu del
poble. Tot i això l’ús del Punt Verd de Ses
Pesqueres ha anat amb augment i de cada vegada
hi ha més persones sensibilitzades que són
conscient de la importància i de la necessitat de
reciclar.

noticiari

Horari del Punt Verd de Ses Pesqueres

De dilluns a divendres de les 9 h a les 12 h i de les
16.30 h a les 19.30 h i i els dissabtes i els
diumenges de les 9 h a les 13 h i de les 16.30 h a
les 19.30 h.

(Els dimarts romandrà tancat per descans de
l’encarregat. Es demana que, en cas de trobar
tancat, no es deixi el fems fora)

RESIDUS ADMESOS:

Residus urbans:
Paper i cartró, vidre, envasos (plàstic, llaunes,,,),
fusta.
Residus no perillosos:
Equips elèctrics i electrònics, electrodomèstics
sense CFC, voluminosos (mobles, matalassos...),
pneumàtics, residus de construcció i demolició
d’obres menors, restes vegetals (de poda).
Residus perillosos:
Olis, piles, bateries, fluorescents, electrodomèstics
amb CFC, cartutxos d’impresores i tóners, equips
elèctrics i electrònics amb substàncies perilloses.

RESIDUS NO ADMESOS:

Escombraries domèstiques o materials barrejats
destinats al rebuig; residus industrials i perillosos
en grans quantitats, medicaments i restes
anatòmiques o infeccioses procedents d’hospitals,
clíniques, farmàcies o veterinaris; deixalles o
excrements produïts en escorxadors, laboratoris
o establiments similars; restes d’animals morts i
productes procedents de decomís; residus
ramaders o agrícoles en grans quantitats, residus
radioactius; residus d’activitats mineres o
extractives, residus explosius i/o altament
inflamables, qualsevol altre residu que es pot
considerar perillós.
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Cases de Son Sant Martí, S.L.
Carretera de Muro a Ca’n Picafort, Km. 8

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

Els oferim els nostres locals per
celebracions de:

Bodes, batiaments, comunions,
convencions, etc.

Locals climatitzats i zones
ajardinades. Grans aparcaments.

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

E-mail: casalarta@terra.es

HOTEL

CASAL

D'ARTÀ

noticiari
Moviment de la població
Mes de setembre

Naixements
18-08-04 Ángel Sureda Cardell, fill de Sebastián e Isabel,
c/ Argentina, 37.
01-09-04 Catalina Genovart Company, filla de Miquel i
María Luisa, c/ Sant Pau, 15.
01-09-04 Laura Mielcarek, filla de Michael i Beate, c/
Roques, 28.
04-09-04 Vicenç Pérez Cano, fill d=Evaristo i María-
Bárbara, c/ Abeurador, 6.
06-09-04 Clara Romo Torres, filla d=Esteban i María del
Mar, c/ Blanquers, 8.
12-09-04 Miquel Ángel Planisi Sanso, fill de Gabriel Joan
i Maria-Assumpció, c/ Pla de Mar, 60.
13-09-04 Antonio Pozo Gelabert, fill d=Antonio i de
Bárbara, c/ Botovant, 11.
17-09-04 Sergi Pinzo Pons, fill de Jaime i Ana María, c/
Argentina, 7.
19-09-04 Iker Zarzuela Heredia, fill de Adolfo i Ana, c/
Na Manega, 1.
20-09-04 Catalina-Antònia Terrassa Cantó, filla de Juan
i Margalida, c/ Major,61.
24-09-04 Aleix Mestre Jiménez, fill de Gabriel i Rosalía,
Costa i Llobera, 10-4-C.

Matrimonis
04-09-04 Luís García Anaya amb Margarita Celia
Cursach Villaronga.

11-09-04 Juan Manuel del Blanco Gille amb Herminia
del Pilar Planisi Gili.
13-09-04 Francisco de Asís Trani Rivera amb Martha
Cecilia Botero Torres.
18-09-04 Jorge Triado Garasa amb Aina Maria Massanet
Riera.
22-09-04 Gaston Patricio Ferrero amb Noelia Ester
Morello Lorenzo.
24-09-04 Ettejani Benali amb Norma Waldowsky.

Defuncions
05-09-04 Andrea Rojo Sacristán. 87 anys. c/ Gabriel
Garau Cassellas, 28.
08-09-04 Antonio Carrió Ginard. 89 anys. c/ Pou d’Avall,
9.
10-09-04 Bàrbara Femenías Gayà. 92 anys. c/ Pou Nou,
13.
11-09-04 Maria Santandreu Colom. 95 anys. Palma.
17-09-04 Ana Sancho de la Jordana Fortuny. 86 anys.
Palma.
18-09-04 Juan Terrasa Quetglas. 92 anys. c/ Mestral, 21.
22-09-04 Margarita Sancho Vives. 92 anys. c/ Sant
Francesc, 25.
23-09-04 Maria Cristina Carrió Arbona. Artà. 41 anys.
27-09-04 Guillermo Massanet Pons. 81 anys. c/ Roques,
4.
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA * TROFEUS

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

Fironet d’octubre, I Mostra de
Comerços i Serveis: èxit total i absolut
Segons l’organització hi assistiren entre 3.000 i 4.000 persones

El passat dissabte,
dia 9 d’octubre, es
va celebrar a Artà el
Fironet d’octubre.
La I Mostra de
Comerços i Serveis
va oferir als
n o m b r o s e s
assistents, entre
3.000 i 4.000
persones segons ens
han comentat els
organitzadors de
l’event, una petita
pinzellada dels
diferents productes
i serveis que es
poden trobar a la
nostra localitat.
L’èxit fou rotund.
De fet, Francisca
Gili, presidenta de
l’Associació de
Comerços i Serveis, ha comentat a la revista
Bellpuig que, tot i que s’esperava que acudís
molta gent a la cita, la alta afluència de visitants
va superar les expectatives creades en un principi.
Enguany era la primera vegada que s’organitzava
un acte d’aquestes característiques, però na
Francisca ja ens ha dit que davant l’èxit aconseguit
la intenció es repetir-ho en anys vinents. Els
comentaris generals que s’han pogut sentir han

noticiari

estat favorables en tots els sentits i la gent així els
ho han fet sabre als organitzadors. El muntatge
fou espectacular ja que als carrers del costat de la
plaça del Conqueridor s’havien muntat unes carpes
que donaven cabuda als 39 comerços i serveis
representats a la mostra. Sens dubte un dels actes
estrella del fironet fou la desfilada que va tenir
lloc a partir de les 10 del vespre. En aquest sentit
Francisca Gili ens ha comentat que hi participaren
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Pídanos presupuesto
sin compromiso

C/ Rafel Blanes, 98 (Tel. 871 988 887)
07570 - Artà
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un total de 24 comerços. Per dur a terme la
desfilada es va comptar amb l’ajuda d’uns 170
voluntaris que varen desfilar per damunt la
passarel·la com si fossen autèntics professionals.
A l’acte d’obertura de la mostra hi assistiren el
batle d’Artà, Rafel Gili, acompanyat del tinent de
batle, Pep Silva i la majoria de regidors que
formen l’actual equip de govern de l’Ajuntament
d’Artà que visitaren cada un dels estands muntats
i saludaren als comerciants. La festa es va allargar
fins a altes hores de la matinada ja que Tòfol
Ferrer s’encarregà de posar bona música i, a més,
alguns dels comerços presents eren bars i
restaurants i oferien menjar i beure a tothom que
en volia. Devers les 3 de la matinada la pluja va
fer acte de presència i la festa es va haver d’acabar
d’una manera precipitada per forces majors.
Davant l’èxit aconseguit les expectatives són
repetir l’experiència el segon dissabte d’octubre
de l’any que ve i, per què no?, consolidar-ho com
un dels principals referents comercials de l’illa. noticiari
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BOMBA HORMIGONAR PROPIA

HORMIGÓN PREPARADO

CONTROL CALIDAD

LABORATORIO

noticiari
 765

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

Imatges de la festa

Els membres de la junta
directiva brufaren amb tots els
associats l’èxit aconseguit
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DELEGACIÓN EN CALA RAJADA:
C/ Ramón Franco, 32 - Tel. 971 818 000

CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA

ALQUILER MÁQUINAS

AGLOMERADO

EXCAVACIONES

PLANTA DE AGLOMERADO

CONSTRUCCIONES

DESMONTES

ASFALTOS

(J. Caldentey)

de la Colònia

Creació del “Fòrum” de participació
ciutadana.

Dijous, dia 7 d’octubre, a la sala de reunions del
Club de Persones Majors, tingué lloc una reunió
convocada per l’equip de govern del municipi i a
la qual hi foren presents en Rafel Gili, batlle
d’Artà, i els regidors Pep Silva i Julen Adrián. Hi
assistiren representants de les entitats ciutadanes
i altres persones interessades en el tema.
L’objecte de la reunió fou donar compliment a
l’acord programàtic 1.4 de l’actual pacte de govern
que preveu crear,
durant els tres
anys que resten de
la legislatura
2004-2007, “un
forum ciutadà de
participació polí-
tica i social a la
Colònia de Sant
Pere, i encetar
l’estudi i la discu-
ssió pública sobre
la necessitat de
constituir una en-
titat local menor a
la Colònia”.
El batle obrí el
torn d’interven-
cions explicant
l’objectiu de la
reunió consistent
en iniciar un pro-
cés que serveixi
d’incentiu per a
una major
participació de la
localitat en el govern del municipi. Aquesta
participació vol abraçar tots els àmbits de la vida
local: Cultura, festes, esports, associacions,
economia, etc. La presentació en els pròxims dies
de les Ordenances Municipals i la intenció del

consistori d’aprovar dins aquest any els
pressuposts per a l’any vinent, han estat també un
dels motius de celebrar aquesta reunió, a fi de què
els coloniers puguin començar a exercir el seu
dret de participar més activament en els afers de
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c/ Rafel Blanes, 13 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 82 96 78

la vida pública.
El tinent alcalde, Pep Silva, va remarcar la
importància del procés ja que amb aquesta reunió
s’inicia una descentralització de l’administració
que ha de donar més autonomia a un possible
govern delegat en la Colònia.
El regidor, Julen Adrián, responsable de l’àrea de
participació ciutadana, va posar l’accent en la
participació i articulació d’una comissió o
assemblea que representi a tots o a la majoria dels
coloniers. La creació d’una, encara per determinar,
forma de representació haurà d’ésser objecte de
debat en futures assemblees.
El delegat d’alcaldia, Jeroni Cantó, qualificà la
reunió de històrica donat que posa les bases d’una
major implicació de les entitats locals i de tots els
veïns en l’administració de les partides
econòmiques que en els pressuposts es destinin a
la Colònia.
En el debat obert entre representants del Consistori
i públic assistent es posaren de manifest unes
diguem-li sensacions:

a. Una molt positiva i que donava resposta
a una reivindicació dirigida a anteriors
consistoris sobre la necessitat d’una
descentralització del municipi, que
atorgués a la Colònia competències
d’administració i govern. L’oferta que
en aquesta nit els tres caps de llista dels
partits que formen l’actual govern feien
als coloniers, responia a aquelles
legítimes reivindicacions.

b. Una altra de preocupació, la de com
articular la participació. Fins ara la
forma de funcionament era clara, hi
havia uns administradors  - el govern
del consistori del municipi – i uns
administrats – els veïns de la localitat.
Ara se’ns obria la possibilitat de ser
també administradors de determinats
aspectes de la vida social i política de

la Colònia. La participació, paraula
clau d’aquest procés, inclou la
superació d’unes dependències de tot
tipus caracteritzades per un sistema
que ha propiciat una economia de tipus
extractiu, quasi colonialista. Ara cal
articular la nova realitat en un nucli
ciutadà capaç d’assegurar la complicitat
d’elements estratègics per a la
construcció del nostre propi benestar.
Aquest nucli es podria trobar en els
representants d’associacions i persones
competents en diferents àmbits de la
nostra societat (empresaris, periodistes,
juristes, artistes, etc.). Això exigiria,
evidentment, una superació de les
legítimes, diferents opcions polítiques
existents en el nostre territori. Exigiria
també un esforç de pensar-nos com a
veïns d’aquesta localitat i pensar com
volem que sigui el nostre poble i se
incideixi en el nostre territori,  reforçant,
així, el sentit  de pertinença a aquesta
localitat.
El problema tècnic és, doncs, de
funcionament, el d’assolir un
engranatge que canalitzi la participació,
la presa de decisions i la negociació
amb el consistori.

La reunió no es va quedar només en paraules i va
fitxar la data de dimecres, dia 13, a les 20h. en el
Club de Persones Majors, per a una reunió de
representants d’entitats ciutadanes i altres persones
interessades. L’objecte de la reunió és l’estudi de
la proposta de les modificacions de les ordenances
fiscals per a l’exercici de 2005 que tendrà lloc
dimarts 19 d’octubre de 2004, a les 19’30h, a la
sala d’actes del Teatre Municipal.
S’ha encetat un procés, el camí el farem caminant.
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Instal·lacions  i reparacions sanitàries, de gas i calefacció:

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

07579 - Colònia de Sant Pere
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Centre Cultural
La directiva del Centre Cultural ha fet arribar una
carta a tots els residents a la Colònia en la que
informa sobre la nova forma de pago de les
quotes.
S’estableixen dos tipus de pago, un per a persones
individuals de 9 euros anuals i una familiar de 15
euros.
L’abonament de les quotes es farà des d’ara
mitjançant domiciliació bancària a les següents
entitats financeres: Banca March, suc. Sa Colònia
de Sant Pere, núm.: 0061 0197 57000940212.
Caixa d’Estalvis i Pensions, suc. Sa Colònia de
Sant Pere, núm.: 2100 4590 750200002599. Amb
el lliurament del rebut bancari el Centre Cultural

expedirà als abonats uns carnets nominatius.
La carta dóna, així mateix, una relació dels drets
que adquireixen els associats mitjançant aquests
abonaments.
Els telèfons de contacte per a més informació són
els següents: 971-589168 i
676-452809.
Per a diumenge, dia 24 d’octubre s’ès programat
una excursió al Talaiot de Sa Canova. El punt de
partida serà el Centre Cultural, entre les 10 i
10’30h. Es dinarà en l’entorn del talaiot. La
tornada està prevista per després del dinar.

Club Nàutic
En el Restaurant del Club Nàutic, dissabte
dia 30 d’octubre, a les16’30h, es celebrarà
una Assemblea General Extraordinària
amb els següents punts a tractar:

1. Explotació del Bar Restaurant.
2. Canvi d’amarraments de 10 a

12mts.
3. Precs i preguntes.

El temps
Sembla que amb la tempesta de llamps,
trons i pluja de la matinada del passat
diumenge 10 d’octubre es va acabar
l’estiuet de St. Miquel. El recordarem
com un temps de temperatures agradables,
no excessivament caloroses, però lo
suficient per a seguir gaudint de l’aigua
del mar.
I amb les tempestes ens han arribat, com
cada any, els talls de corrent elèctrica.
Diumenge, dia 10 d’octubre, els veïns de
la Colònia vàrem estar sense corrent des
d’aproximadament les 8 del matí fins a les
12 del migdia. Aquests talls d’energia
elèctrica, molests per a tots, ho són
especialment pels comerços que es veuen
obligats a atendre els clients en condicions
més pròpies dels anys 50 del segle passat
que del 2004.
Es d’esperar que GESA posi els mitjans
necessaris, perquè aquesta situació no es
repeteixi.
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Feines de:

Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat

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

*Tancaments *Doble acristalament hermètic
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany
*Persianes Venecianes “Gradulux” *Gran varietat de
colors i imitació fusta

C/. Josep Sureda Blanes, 4 - Artà
Tel/Fax: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323
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La Parròquia informa

Llamp a la façana de l’Església

Com tots ja vos poguéreu témer i va sortir a un
ample reportatge al passat número de la revista
Bellpuig, el dia 15 de setembre, passades la
1.15 del migdia, un llamp va impactar a la
façana de l’Església parroquial.
El pinacle de la banda de ponent literalment va
rebentar i els trossos de marès que caigueren
provocaren dos grans forats a la teulada de
l’Església. També sofriren greus desperfectes
els aparells electrònics de l’Església parroquial.
El pinacle espanyat estava fet a la base –una
piràmide octogonal- de marès de Sa Mesquida,
i a la decoració de la part superior amb marès
de Porreres.
S’han fet els estudis amb els tècnics i pareix
convenient refer el pinacle amb marès de
Porreres. La pedra de Santanyí pareixeria de
millor qualitat, però com que la parella de
l’altre costat de la façana està feta amb maressos
que beuen aigua quan plou, mai tornaria vell igual
si el féssim amb una pedra impermeable com la de
Santanyí. Per això ens decidírem per marès de
Porreres reforçat amb varetes d’acer inoxidable.
És molt difícil tancar un pressupost per unes
obres a realitzar a tan gran altura però tenim
algunes indicacions: la reconstrucció del pinacle
amb marès costarà entre 750.000 pts. i 1 milió. I
els andamiatges costaran mig milió de pessetes.
La reparació de la teulada no está pressupostada,
però és una obra de menor envergadura.
Per començar les obres de restauració estam
pendents dels permisos tant del Bisbat com de
l’Ajuntament, però en molt poc temps ho tendrem
arreglat.
També ja teniu tots coneixement que es va fer un
sopar a Sant Salvador per recaptar fons per a la
reparació dels desperfectes provocats per
l’impacte del llamp. Va ser tot un èxit. Hi hagué
més de 250 persones al sopar i va ser una vetlada
la mar d’agradable on es varen recaptar més de
600 mil pessetes a les quals cal encara afegir
alguns donatius.
De la parròquia volem manifestar el nostre profund
agraïment a una resposta tan massiva del poble.
Vos donam les gràcies a tots els que hi assistíreu,

Avisos de la parròquia

Celebració Comunitària del sacrament de la
penitència.
En arribar els dies curts de la tardor, el record de
les persones estimades que ja no hi són es fa més
present, i també la nostra mirada es dirigeix més

o compràreu
entrades o féreu
donatius. Molt
especialment volem
donar gràcies al grup
o r g a n i t z a d o r
c o m p o s a t
majoritàriament per
persones de l’antic
grup pro obres de

Sant Salvador. També als Xeremiers que
amenitzaren la vetlada, a l’ajuntament que va
col·laborar amb taules, cadires i cadafal, a tanta
gent que va regalar coques, i a tantes cases
comercials que col·laboraren: Doser, Comercial
Sansaloni, Ca n’Aloi, Ca’n Garameu, Ca’n Cabrer,
Joieria Viky, Joieria Katia, Ca’n Lluïsset, Art i
Vases, Esport i Imatge, Elèctrica Mestre, Ca’n
Capó, Tui Espanya, Germans Gili Massanet,
Embutits Ca’n Balaguer, Vins Rosselló, Licors
Moyà, Cafeteria de Sant Salvador, Begudes Fuster,
forn de Ca’n Sarasate, Ca’n Leu, Forn de Plaça,
Ca’n Beca, Ca’n Joan Lluís, Olis Bonnin,
herboristeria Es Remei, Mil Begudes, Càrniques
Sunyer.
Són tants els col·laboradors que sense cap dubte
pentura n’hem deixat qualcun, en demanam
disculpes per anticipat.
De moment, si voleu seguir col·laborant, la loteria
de Nadal de la Parròquia ha sortit aquesta setmana,
els seus beneficis, que es publicaran
cumplidament, també seran dedicats a la reparació
dels desperfectes del llamp. La podreu trobar a les
sacristies, al despatx parroquial i a molts
d’establiments, ja la veureu.
Moltes gràcies, Artà perquè saps cuidar el que és
teu.

al Cel. Per això, com de costum, la parròquia
ofereix la possibilitat de celebrar la reconciliació.
Serà dijous dia 28 d’octubre a les 20.30 hores a
l’Església Parroquial. Aquest dia no hi haurà
missa 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

Noces d’Or de Ignasi Maria i Maria Massanet
2- d’octubre / 04
Un arbre vàreu sembrar
que cinquanta anys ha complit
molt bé l’haveu cultivat
i per tant, molt bé ha florit.
*
Un netet vos ha donat
la vostra ferma unió
i de pares a padrins
mudeu la condició.
*
Que Déu vos ne do alegria
i surti molt encertat.
Si ha de semblar a ses branques
serà un home ben plantat.
*
A les vostres Noces d’Or
en Sergi ja hi ha assistit
i no més d’haver-lo vist
s’ha alegrat el vostre cor.
*
Tots els de la Residència
vos volem felicitar
que tingueu pau i alegria
i molta felicitat!!!

noticiari

Floristeria
          Xisca

moda
i complements

Talles de la 34 a la 56

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

Noticies de la Residència
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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.

col·laboració

BUNYOLS
L’octubre es temps de cançons, bunyols i vi
dolç. Arriba la festivitat de les Verges, una de
les més dolces del calendari (després de Nadal,
és clar).
Las voltants
del 21
d’octubre es
costum a la
nostra vila
p r e p a r a r
bunyols per a
celebrar la
festivitat de les
Verges. Us
proposam fer
bunyols, tant els típics de patata o moneato,
com els de forn o profiterols que podrem
farcir de crema,nata o trufa.
Així que posau-vos el davantal, treis el vi dolç
i mans a la feina.

Bunyols de forn- Lioneses-
Profiteroles ( pasta choux)

Ingredients:
1 Litre d’aigua.
800 grs de farina fluixa.
 400 grs de Saïm o mantega.
 25 ous sencers.
 Sal

Elaboració.

Posar a coure l’aigua amb
la sal i el greix. Un cop
diluït aquest afegiu la farina
( de cop) i deixau coure un

2 minuts
sense deixar
de remenar.
Llavors ( i
fora del foc i
essent un
poc tebi)
anau afegint
els ous 1 a 1
sense deixar
de remenar .
Un cop
afegits totds
els ous,i amb
l’ajud d’una
m à n i g a
pas t i s se ra
podeu anar
fent les
f o r m e s ,
sobre una placa amb paper de silicona o
lleugerament untada amb saïm i coure a forn
fort ( 190ºC) uns 5 minuts.
Una altra opció es fregir-los.

Un consell. Si els feis
al forn, abans de
finalitzar la cocció i
amb l’ajuda d’una
broqueta foradau-los
i deixau-los coure
uns minuts més, així
surt tot el baf de
dedins i  una vegada
es refreden no
queden aixafats.
Pel farciment podem
emprar nata montada
o crema pastissera.
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CRISTALERIA
ARTÀ

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

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

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

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

col·laboració

Bunyols de patata o moniato.

Ingredients:
3 ous sencers.
125 grs de llet.
 125 grs d’aigua.
 500 grs de puré de patata , moniato o
mesclat.
 500 grs de farina fluixa
 30 grs de llevat de pa.
Un poquet de sal.
1 cullerada de saïm.
Oli per a fregir.
Sucre per a espolvoretjar.

Elaboració.

Mesclar tots els ingredients de la massa fins a
aconseguir una pasta homogènea, deixar tovar 1
hora a temperatura ambient.
Després feis unes bolletes amb l’ajuda d’una
cullera i fregiu-les dins abundant oli calent.
Un vegada han refredat podeu espolvoretjar-los
de sucre o mel.

Informació extreta de http://www.cuinant.com/
bunyols.html
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De viatge per la xarxa

Sucre per xerrar mallorquí

http://www.fortunecity.com/tinpan/bunnymen/
532/cftppcc.htm
CLUB DE FLAUTA TRAVESSERA DELS
PAÏSOS CATALANS.
Podeu accedir a les següents seccions: Llistat de
flautistes, taulell d’informació, flautes, fabricants
i venda llibres de flauta. Enviar informació, un
missatge...

http://perso.wanadoo.es/xblanco/
EL RACÓ DE L’HARMONIA.
Material relacionat amb l’harmonia, amb temes
teòrics, exercicis sobre els temes, consultes, etc.
Un complement a l’harmonia que es pot aprendre
a les escoles.

http://www.geocities.com/Vienna/1439/
JOSEP CERVERA BRET, CONTRABAIXISTA
I COMPOSITOR.
Contrabaixista i compositor empordanès.(
Peralada, 1883 - Roses, 1969). Va ser membre de
la Cobla-Orquestra «Antiga Pep» de Figueres.

http://personal.redestb.es/jacint/
GREGORI SATORRES - GORIWEB.
Web d’aquest trompetista des de la qual podreu
accedir a les seves pàgines dedicades a la Cobla
Juvenil de Bellpuig i a La Fontana Band, de les
quals en forma part. Software musical.

http://www.geocities.com/Vienna/Opera/8831/
Biografia2.htm
JOAN GUAL I TORRAS.
Baríton nascut al barri de Sant Andreu a Barcelona,
el 1918. Va destacar com a actor de teatre i com
a cantant. Estudis musicals amb el mestre Antoni
Capdevila. Més endavant; Josep Sabater i la
mezzosoprano Concepció Callao.

http://www.horchateria-daniel.es/val/musica.htm
MANUEL BERNÁ GARCÍA.
Músic i compositor nascut a Albatera, comarca
del Baix Segura, el 1915. La seva música en Real
Audio, currículum, condecoracions, títols i
premis...

http://usuarios.lycos.es/ARTS/camerata.html
CAMERATA SA NOSTRA.
Formació estable d’instrumentistes de corda
nascuda en el sí de la Caixa de Balears «Sa
Nostra». L’objectiu és el d’omplir el buit de
formacions d’aquest tipus a les Illes Balears.
Director titular, Barry Sargent.
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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

col·laboració

Racó del poeta

RANVESPRE

La mar no és la mar quan el sol s’encava,
quan de la gavina perd el crit litúrgic;
torna un glever insuls, un pastiu inhòspit,
un replà imprecís de penombra tensa.
L’oretjol s’acuba i aplega les veles
dels llaguts que fonyen enllà les altines
on, sons i remors que aviat s’assolen,
em donen tristors que arreplec fa estona.

I m’enutja el ritus de marrar el poema,
pervertint semblances, despullant silencis,
amb paraules lasses de cercar respostes
i espantar la por al viu del meu dintre.
Sortejant errades on tothom m’inculpa,
m’endeut no sé com, poc manyós i feble,
amb enyors que obliguen i ningú no s’emmena.

La mar no és la mar quan el sol l’oblida.
Ni jo no som jo quan la claror em deixa.

AGOSTENCA

D’alt l’escarpó rostit del cim
peus en remull dins el mar mut
seu el matí d’aquest agost,
que viu com pot: de quietuds,
de ressons grocs, i d’airecels,
bevent suors de tamarells.
Llaguts i blaus, patint l’atzar,
són emperons que a l’horitzó
em fan l’albir partioner.

Ruixats de sol, sens mirament,
em tuden prou guanyats racons
pagats amb sous d’immensa estima.

Si es mou l’embat, com si no res,
retxant el fons vindran sorells
amb verda fam alçant menjua.

Pel drap ruat del vell serral
veus de revells han dit la set.

Joan Mesquida i Muntaner (Extret del seu
llibre “Atzabó)
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Noves terminològiques

Enguany és any d’Olimpíades. Durant aquest esdeveniment podrem seguir molts esports, uns
de més coneguts i uns altres que no ho són tant. D’aquest sac olímpic, n’hem triat un: el tir amb
arc. I, per acostar-nos una mica més al seu lèxic, hem seleccionat alguns dels nous termes,
alguns de ben curiosos, que apareixen a la Neoloteca del TERMCAT
(http://www.termcat.net) i que es relacionen amb aquest esport.

Arc de politges m Arc amb un sistema de politges a les puntes per
on passa un cable que subjecta la corda, la qual cosa permet de
reduir l’esforç en tibar-lo.

Corda flamenca f Corda d’un arc en què les bagues dels extrems
es fan trenant els mateixos fils que la formen, sense necessitat
de reforços.

Distància de canya f Distància entre la corda i el punt en què
cadascuna de les pales encaixen amb el cos de l’arc, mesurada
amb l’arc encordat.

Força de pic f Força màxima que s’exerceix en tibar l’arc de
politges fins a l’obertura completa.

Pesaarcs m Aparell que mesura la resistència d’un arc a una
determinada tracció.

Ploma flu-flu f Ploma natural de grans dimensions que s’utilitza
quan es vol limitar de manera considerable l’abast de la fletxa.

   Tíl·ler m Diferència entre la distància de canya superior i la inferior.

Sabies que...

Actualment, només hi ha dues empreses de telefonia mòbil que inclouen el català en els seus
menús d’opcions lingüístiques. Aquests fabricants són Alcatel i Siemens. I, a més, cal
destacar que Siemens ha traduït, també, el manual d’instruccions al català. Així doncs, si
voleu que el vostre mòbil parli català, triau una d’aquestes dues marques.

Pl. de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà / Tel. 971 82 95 95 / Fax 971 83 50 37

L’aparador de cinema en català

Novetats en vídeo

- Rugrats, vacances salvatges
- El Cid, la llegenda
- Buscant en Nemo
- Doraemon i el tren del temps
- Looney Tunes: de nou en acció

Novetats en DVD
- Rugrats, vacances salvatges
- El Cid, la llegenda
- Buscant en Nemo
- Doraemon i l’imperi maia
- Karlsson de les teulades
- La màgia del sud

(Informació extreta de la pàgina web http:/
/ c u l t u r a . g e n c a t . e s / l l e n g c a t / c i n e m a /
novetats.htm)

Parelles

Tràfic i trànsit

Aquestes dues paraules, encara que semblin
iguals, tenen significats diferents. Tràfic vol
dir “comerç, intercanvi de mercaderies” i
trànsit, “pas de vehicles o de persones per
una via pública”. Per tant, podem dir “en
aquesta carretera hi ha molt de trànsit” i
“l’han detingut per tràfic de drogues”.

Punts i comes

Voleu rebre el Punts i comes? Teniu dubtes
relacionats amb la llengua? Curiositats?

No dubteu en posar-vos en contacte amb el
Servei d’Assessorament Lingüístic a l’adreça
del peu de pàgina o a meperez@arta-
web.com.

full d’informació lingüística / núm. 3 / tercer trimestre de 2004 
      

punts i comes 



38
BELLPUIG

   15 octubre 2004 777

esports

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.

Volei
Juvenil femení
02-10-04
Bunyola 1
TODOS ARTA 3
Toldos Artà: C. Maria, N. Torres, Mar Danús,
Mar Fernández, M. Riera, I. Cantó, M. Zafra i C.
Valero.
Excel·lent debut a la lliga de l’equip juvenil, que
començà amb victòria a la difícil pista de la UIB,
camp de joc del Bunyola. Les nostres realitzaren
un partit molt complet, amb un gran treball en
defensa i recepció, que les va permetre construir
bons atacs amb un alt percentatge d’efectivitat.
Només en el tercer set baixaren un poc la guàrdia
i desaprofitaren un avantatge important per
resoldre el partit per la via ràpida. Passat l’ensurt
del tercer set, tornaren «a per feina» i s’imposaren
en el quart.

09-10-04
Sant Josep Obrer 1
TODOS ARTA 3
Toldos Artà: C. Maria, C. Ferrer, N. Torres, Mar
Danús, Mar Fernández, M. Riera, I. Cantó, M.
Zafra i C. Valero.
Segon partit i segona victòria a domicili de les
juvenils, en un partit que va tenir moments
complicats. L’equip local era clarament superior
pel que fa a alçada i això era un clar desavantatge
en el joc a la xarxa. El primer set el va guanyar

l’equip artanenc, amb certa facilitat i semblava
que tenien les coses més clares que les locals. En
el segon, l’alçada de les col·legials va ser
determinant i empataren el partit. Semblava que
la cosa es podia complicar però les nostres anaren
a per totes i amb un gran treball col·lectiu es feren
amb el partit

Sènior masculí
09-10-04
C.V. ARTÀ 3
Platges de Ca’n Picafort 0
26-24 / 25-13 / 25-12
C.V. Artà: P. Cabrer, J. Mercant, P. Piris, Llucià,
J. Moyà, E. Piñeiro, Ll. Terrassa i J. Martí
No podia començar millor l’equip sènior la lliga
de segona masulina. Després de superar amb
dificultats el primer set, sobretot per les errades
en el remat, l’equip artanenc es va centrar i va
guanyar clarament els altres dos sets tal i com ho
demostren els parcials. L’equip  d’Artà va jugar
un encontre bastant seriós, sense errades en
recepció, cosa que li permetia construir atacs
còmodes amb un alt percentatge d’efectivitat. En
defensa es varen tenir alguns problemes sobretot
en els recolzaments al bloqueig però que es varen
anar sol·lucionant a mesura que passava
l’encontre. El proper partit serà el dissabte dia 16
a Algaida, a les 20’00 h.

Natació
Aquest diumenge, dia 17 d’octubre es celebrarà a
la piscina municipal d’Artà el «II Trofeu
Bombolla», una competició interna, entre els
nedadors del Club per començar a posar-se a punt
per a les competicions oficials. Pels nedadors
nous servirà perquè vegin com és una competició,

amb àrbits, sortides, públic i els nervis propis
d’una competició; per a la resta servirà per
començar a «agafar el to» de la competició. En
acabar i per conjuntar poc a poc aquesta gran
família del Club Aigua Esport Artà, es farà un
dinar per a pares i nedadors.
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Bàsquet
A la fi comencen les competicions oficials tots els
equips del CE Sant Salvador, després que ho fes
l’equip de primera autonòmica masculina. Així,
per a aquest cap de setmana, estan prevists els
següents partits:
Com a local, els equips que aquesta setmana
disputaran els seus partits a Artà són:
Divendres a les 22:00 h el sènior provincial
femení HNOS. PALLICER PONS contra SA
CIMENTERA.
El dissabte dia 16 a les 10:00 h el cadet masculí
de BAR NA CARAGOL contra ALOU PALMER,
i a les 11:30 h el cadet femení BAR CAN
BALAGUER contra el SAGRAT COR.
Disputaran els seus partits com a visitants, l’infantil
masculí de l’ELECTRO HIDRÁULICA que
jugarà a Sóller dissabte a les 17:30 h.
El dos equips de primera autonòmica jugaran el
diumenge dia 17 a les 12 h.
El masculí de l’HORMIGONES FARRUTX
jugarà a Palma contra el Cafès Palma, i el femení
del GASOLEOS MALLORCA ho farà a S’Arenal.

1 Autonòmica masculina
Hormigones Farrutx, 71
S’Arenal, 70
Primera victòria de l’equip dels Hormigones
Farrutx, aquesta temporada. Partit molt
interessant, enfront d’un equip filial de l’Arenal
d’EBA. La primera part, va ser molt equilibrada
amb una petita diferència de 6 punts a favor dels
nostres representants. Al començament del tercer
quart, l’equip local se’n va anar del partit i l’equip
visitant ho va aprofitar per aconseguir un parcial
d’11 punts de diferència. Però l’equip local va
començar el darrer quart amb una nova il·lusió i
pensant en tot moment que encara es podia guanyar
aquest partit, les diferències varen anar minvant

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

cada cop més, fins a arribar als darrers segons
amb una diferència de tan sols 2 punts.
La sort va afavorir els nostres jugadors, ja que a
falta de 6 segons per acabar el partit, es va xiular
una lluita amb la sort que la posició de la pilota va
ser per als nostres representants, i que amb el
rellotge quasi a 0 minuts el jugador local S.
Carrió, va aconseguir una cistella triple que va
donar la victòria.
Els parcials de cada quart varen ser: 21-16, 16-15,
10-27 i 24-12.
L’estadística del partit va ser: Riera, M. A. (16
punts i 19 rebots), Muñoz, A. (6, 4), Carrió, S.
(13, 2), Dalmau, T. (13, 1) i Nadal, J. (19, 8) –cinc
inicial – Sancho, J. (0, 1), Gili, X. (2, 0), Juan, A.
(2, 2) i Domenge, J. (0, 1).
Eliminats: Dalmau, T (40’) i Juan, A (29’).

Hormigones Farrutx, 67
Molinar, 84
Partit sense història on l’equip artanenc va anar
en tot moment per darrere en el marcador. Tots
dos equips varen jugar el partit amb tan sols 7
jugadors, les lesions i els motius personals varen
fer que les rotacions de l’equip local fossin
mínimes, i el cansament afectés els jugadors. En
poques paraules, l’equip contrari va saber aprofitar
els moltes avantatges (31 pilotes perdudes) que li
varen saber donar l’equip artanenc.
Els parcials de cada quart varen ser: 11-20, 23-14,
13-25 i 20-25.
L’estadística del partit va ser: Riera, M. A. (25
punts i 22 rebots), Muñoz, A. (4, 5), Carrió, S.
(10, 3), Dalmau, T. (16, 6) i Juan, A. (10, 1) –cinc
inicial – Sancho, J. (2, 2) i Gili, X. (0, 1).
Eliminats: Sancho, J. (39’).

Més informació a www.arta-web.com/basquet
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RESTAURANT
S’ESTACIÓ

- Especialitat en paelles i
cuina mallorquina.

   - Menjar per encàrrec.
   - Berenars.

   - Menú del dia
   Av. Costa i Llobera, 3 - Artà   07570 (Mallorca)
   Tel. 971 835985

esports

Futbol
Preferent
Artà 2 – Pla de Na Tesa 5
Gols: Ramon, Dalmau
Alineació: Nofre, García, Víctor, Sirera, Oliver,
Ramon (Reyes), Nieto, Dalmau, Femenias,
Brunet, Jordi

Patronat 0 – Artà 1
Gol: Ferrer
A: Nofre, García, Víctor (Ferrera), Sirera, Oliver
(Reyes), Nieto (A. Tous), Gayà, Dalmau, Ferrer,
Brunet, Jordi (B. Cursach)
Debacle de l’Artà davant el recent ascendit Pla de
Na Tesa a Ses Pesqueres en un partit ple de
despropòsits per part local. A més als visitants els
expulsaren un jugador amb 2-2 al marcador i, per
tant, en inferioritat numèrica feren honor a la
frase d’Helenio Herrera que es juga millor amn
deu que amb onze, marcant tres gols més i
sentenciant una clara i merescuda victòria. Hi va
haver per part local molt de desordre, massa
canvis seguits de posició de jugadors en la línia
defensiva i sembla que aquestes accions els van
despistar i deixaren molts espais que saberen
aprofitar els forans per fer els seus gols i certificar
l’ampla diferència en el marcador. Per resumir i
acabar, partit per oblidar i intentar rectificar ja
que segons els partits que s’han disputat l’horitzó
no és gaire clar.
I es va rectificar i es va canviar el xip en la visita
al Patronato, aconseguint una mínima però
merescuda victòria, la primera de la temporada
malgrat que en els darrers 10 ò 15 minuts es va
sofrir en quedar en inferioritat per l’expulsió de
García, moments que aprofitaren els locals per
atacar la porta de Nofre, si bé amb no massa
convicció ni perill. Abans tengueren els artanencs
dues o tres ocasions clares, mà a mà amb el porter,
per fer algun gol més que els hagués donat
tranquil.litat per assegurar la victòria que finalment
els va somriure, no sense sofriment, com ja he dit,
en els darrers minuts del partit.

III Regional
Sant Jordi 3 – Artà 0
A: Pedro, Femenias, Pascual (Enrique), Moll
(Cecilio), López (Juanma), Riera, Gil, Bernat (R.
Mayal), Joan Andreu, Mascaró, Juanlu (Gamaza)

Son Oliva 6 – Artà 0
A: Pedro, Femenias (Pascual), Enrique (López),
Gil (Rufo), R. Mayal, Joan Andreu, Mascaró,
Bernat, Riera (Raul), Juanma (Gamaza), Juanlu
Mal inici de l’equip de Tercera Regional en
encaixar dues derrotes en els primers dos partits,
tots dos jugats a camp contrari per mor del canvi
d’ordre contra el Son Oliva en coincidir amb la
festa de Sant Antoni. El primer contra el Sant
Jordi va ser bastant igualat i el marcador, massa
ample pels locals. Potser un resultat mínim hagués
fet més justícia. Contra el Son Oliva sí que no hi
ha cap emperò per part artanenca. No varen estar
mai ficats en el partit, donaren massa facilitats i
d’aquí el resultat final.

Juvenils
Parroquia R. Llull 3 – Artà 0
A: Cantó, Alfredo (Antoñito), Massanet, Rocha
(Nieto), Jordi, Cruz (Bernad), Ruz, Endika, Borja
(Obrador), Grillo (Carrió), Terrassa

Artà 1 – Porto Cristo 2
Gol: Terrassa
A: Cantó (Pere Miquel), Massanet, Rocha, Jordi
(Grillo), Ruz, Endika, Nieto, Terrassa, Alfredo,
Carrió, Bernad
Dos partits i dues derrotes pels juvenils, més
ampla i clara contra el P. R. Llull i mínima contra
el Porto Cristo. A Palma, malgrat que no jugaren
malament, els locals foren un poc superiors i
varen estar més encertats de cara al gol amb la
qual cosa no se’ls podia escapar la victòria. A Ses
Pesqueres contra el portenys no mereixeren perdre
i l’empat hagués estat més just ja que hi va haver
una part per a cada equip. La primera pels visitants,
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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

ja que es va arribar al descans amb 0-2 per a ells,
i la segona pels locals que pogueren reduir el
marcador i crear bastantes ocasions, algunes
rebutjades pels pals i altres neutralitzades pel
porter o bé malogrades incomprensiblement.
Repetesc que el resultat just era l’empat.

Cadets
Son Oliva 4 – Artà 1
Gol: Aitor
A: Alba, Juanfran, Aitor, Bajo (Molina), Ismael,
Coll, Nadal, Carabante, Felip, Font, Dani

Rtvo. S’Indioteria 1 – Artà 6
Gols: Nadal (2), Juanfran, Aitor, Ismael, Felip
A: Alba, Juanfran, Aitor, Ismael, Coll, Nadal,
Felip, Carabante, Font, Molina, Serra (Bajo)
Debut dels cadets en la Tercera Categoria, nova
per a ells després de moltes temporades, en
desaparèixer l’equip la passada campanya per
manca de jugadors. El debut fa acollir esperances
pel que s’ha vist en aquests dos partits malgrat
que el primer es va saldar amb una derrota però en
el segon es va treure un ample triomf, realitzant-
se un partit bastant complet que, a part dels gols
fets, va tenir joc de conjunt i pràctic, desbordant
i no donat opció a l’adversari. El problema d’aquest
equip poc radicar en que la plantilla és un poc
escasa ja que tretze o catorze jugadors semblen
pocs per afrontar la temporada. Esperem que les
lesions i les sancions els respectin. L’inici, torn a
dir, és esperançador.

Infantils
Sa Vileta 2 – Artà 4
Gols: Alzamora (2), Flaquer, Torreblanca
A: Ignasi (Reynés), Gil, Flaquer (Cantallops),
Coll, Jordi, Riera (Jeroni), Alzamora, Abdon,
Torreblanca, Prol, Font

Artà 2 – Sta. Catalina 0
Gols: Abdon (2)

A: Ignasi (Reynés), Jordi, Flaquer, Gil, Alzamora,
Coll, Prol (Jeroni), Torreblanca, Riera, Abdon,
Font (Jose)
Després del desalentador debut a Sóller amb una
ampla derrota, han rectificat els infantils i han tret
dos merescuts triomfs i es fiquen en la lluita per
assolir una bona classificació i, per què no, el
primer lloc en la curta lligueta de la Copa
Federació. Els dos triomfs han estat amb autoritat
i sense massa problemes, cosa que els ha de donar
confiança per afrontar els propers partits i refrendar
el bon joc mostrat en aquests dos darrers partits.

Alevins
Poblense 1 – Artà 1
Gol: Adrian
A: Jon (Massanet), Llull (Cassellas), Sem (Arto),
Zafra, X. Cursach, Sergi, A. Cursach, Alzamora,
Carrió, Adrian, X. Darder (Fiol)

Artà 1 – San Francisco 5
Gol: Sergi
A: Jon (Sevillano), Cassellas, Llull, Sem (Marvin),
Zafra, Arto, X. Cursach, Sergi, Alzamora (Fiol),
Carrió, Adrian
No acaben d’agafar el ritme a la competició
l’equip aleví en els partits que fins ara ha disputat,
ja que excepte en el que es varen enfrontar al
Poblense on tregueren un empat, en els altres han
encaixat molts gols. Com ja vaig comentar en
l’edició anterior de Bellpuig, paguen un poc el
debut de bastants al.lots en aquesta categoria,
però no s’han de desanimar, han de seguir
treballant i agafar l’ona ja que tenen qualitat i
futbol suficient per millorar i segur que ho
aconseguiran.
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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

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

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
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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

És ella sempre sencilla
i també hi fa bon tractar,
els molts d’anys li vàrem dar
amb molta de simpatia.

És el que tothom voldria
l’any que vé poder tornar
tots plegats a celebrar
aquest bell i molt sant dia.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

HORITZONTALS: 1. Aquesta fruita no té tanta
fama com  la taronja o el meló, però és ben
gustosa i ben mallorquina. Va estudiar a l’institut,
però ja fa temps. 2. Va ser una emoció tan forta
que el va perdre per un instant. Navegarà proa al
vent. 3. Les mantes modernes ho són. 4. Conductor
del carro de cavalls del Cèsar. 4. D’això a això, de
pinte en ample. 5. Comandava a les Rússies. La
lliga de bàsquet més famosa. Vocal. 6. Àtom
carregat més del compte. Donaràs una mà. 7.
Escriguessis seguint unes proporcions i intervals.
8. Estirats (ormejos, barca) amb una corda des de
terra per fer-los anar d’una ribera del riu a l’altra.
Paraula més comuna de la parla valenciana. 9.
Nota musical. Davant del nom d’home. Conjunt
d’eines per a llaurar. 10. Relativa a la insuficiència
del moviment de contracció del cor..
VERTICALS: 1. Tant m’agrada aquesta part del
poble que me n’hi aniré a viure. Senyora. 2.
Enganyadores, imaginàries. 3. Reposarà en un
banc. Terminació verbal. Vocal. 4. Consonant.
Pel desert veim oasis imaginaris. 5. Quin color té
el cabell? Forta atracció. 6. Pensió donada als que
no tenen pare ni mare. Vocal. 7. Conec. Bassiot.
8. Incivilitzats. Arbre de les nostres costes. 9. La
trobam a l’orí. Ara ja he reposat i deix la cadira.
10. Els llépols tenen aquesta dona com a llum
segona (la llum primera és una altra, diu la
cançó).

 +  -  =7
x - +
 - 2 +  =1
÷ + -
 +  x  =4

=7 =1 =0 =1

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

Cercau el nom de les següents disciplines esportives: bàsquet, ciclisme, esquí, handbol, hoquei,
natació, rugby, tennis, triatló, waterpolo.
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col·laboració

Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Autonumèric

Solució a l'endevineta publicada: La festa de Santa Maria

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.
C/ de Costa i Llobera, 20 – 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 N I S P R O  B U P 
2 A L E  O R S A R A 
3 P L U M I F E R E S 
4 A U R I G A  B A T 
5 T S A R  N B A  I 
6 I O  A I D A R A S 
7  R I T M A S S I S 
8 S I R G A T S  X E 
9 R E   E N  A P E R 

10 A S I S T O L I C A 

7 + 1 - 1 =7
x - +
1 - 2 + 2 =1
÷ + -
1 + 2 x 2 =4

=7 =1 =1

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

C/ de Doña Maria Ignacia Morell i Font dels Olors

Fa 40 anys
Octubre del 64

Ha muerto el Excmo. y Rdmo.
Dr. D. Jesús Enciso Viana.
Obispo de Mallorca. [...] fue
nombrado Obispo de Mallorca
por Bula de 30 de mayo de
1955, tomó posesión de esta
sede por poder el 9 de agosto
siguiente e hizo su entrada
solemne en la ciudad el 25 de
septiembre, habiendo llegado
a la Isla el mismo día por la
mañana. [...] Bellpuig se une al
dolor de la diócesis y eleva
oraciones por el eterno
descanso de su alma.

Fa 25 anys
Octubre del 79

Estamos orgullosos de la nueva
playa de nuestro pequeño
pueblo, ya que nunca habíamos
podido disfrutar de ella, aunque
los que por sí mismos se han
hecho hijos adoptivos
encuentren lo contrario. [...] La
Colonia de San Pedro y sus
presentes hijos naturales
queremos conservar la
tranquilidad que durante años
hemos tenido; pero también
queremos tener comodidades
para nuestro futuro, y ya somos
grandecitos [...]

Fa 10 anys
Octubre del 94

Va fer un llamp i un tro, tot en
una vegada; es va veure una
gran claredat i al mateix temps
se sentí una forta explosió. Pel
que sembla, varen caure
espurnes entre Ca ses Monges i
Cas Regidor; en aquesta darrera
casa, una bolla de foc va entrar
i va tornar a sortir, deixant
esglaiada la madona. Tot el poble
quedà per espai de set hores
sense poder fer ús del telèfon ja
que hi hagué una avaria massiva
d’equip.
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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

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

IVa. TEMPORADA DE TEATRE, MÚSICA I DANSA

oferta cultural
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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)

C I N E M A
D’OCTUBRE:

DORAEMON EL
G L A D I A D O R
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.

I N C O N S C I E N T S
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.

oferta cultural

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

De les 17 a 22 hores
Diumenges tancat

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: 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

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.
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TORNAREM EL DIA 29/X

cloenda

Racó

Aquesta fotografia que avui presentam als nostres
lectors data de fa prop de 41 anys, concretament es
va fer el dia 31 de desembre de l’any 1963, en què
va contreure matrimoni en Miquel Gatova amb na
Maria Torrensa del carrer de Blanquers número 3
del barri de Na Pati, domicili al qual des d’aleshores
han viscut.
Aquestes set guapes donzelles que apareixen a la
foto posaren per a la posteritat en un dia tan assenyalat
per a una de les veïnades d’aquest barri, la qual
quedava “fermada” per sempre amb el vincle sagrat.
Aleshores eren totes més jovenetes, no en va passen
els anys i totes elles avui són casades i moltes amb
fills i néts, per tant tendrien entre 13-14 anys la més
jove i potser 20 anys la més granadeta quan assistiren
a l’enllaç de la seva veinada.
És de suposar que els nostres benvolguts lectors les
coneixeran a totes a primera vista, però si hi ha
qualcú que no els destria les fesomies nosaltres els
refrescarem la memòria i ja sense por a posar
qualque disbarat, cosa que ens ocorre molt sovint
(com és el cas de la darrera edició, que posàrem en
Jaume Escrivà com a fill d’en Colau i na Magdalena,
quan tothom sap ben cert que era el germà d’ella,
però diuen que el rectificar és de savis, i en demanam

disculpes públicament, cosa que ja hem fet
personalment).
Tornant al cas que ens ocupa anam a desxifrar les set
fesomies de la foto.
D’esquerra a dreta: na Catalina Tur, casada amb
n’Andreu Rumbante i viuen al barri. Na Maria
Gurries, actual esposa d’en Tomàs Orell. La qui ve
després  han dit si era na Bàrbara Salas, esposa d’en
Jaume Cartutxo, però ella diu que és la seva germana
Maria, casada amb en Joan Peix, encara que la
fesomia sembli la de na Bàrbara, per tant li feim cas
i així posam que és na Maria. Segueix na Bàrbara
Vaquera, esposa d’en Francesc Nonga. Ara ve la
potser més joveneta, na Dolores Silva, esposa d’en
Vicenç Toro, que també viuen al barri. Vora ella hi
trobam na Bel Paies, la qual es va casar amb un
manacorí anomenat Joan Galmés, home ben conegut
per molts artanencs. La darrera és na Teresa Gómez
(més coneguda per na Tere), la qual es va casar
també amb un altre manacorí que li deien Jeroni
Galmés, actualment difunt. Els altres tots són vius i
sobretot hi van. I que sia per molts d’anys.
(La fotografia és cedida per Bàrbara Vaquer, una
de les fotografiades.)
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