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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. 971 835267
Protecció Civil: 619 70 30 49

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: 902 079079

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 19,30 h. de dl a dj, els
divendres a la Residència i Convent 19 h.
-Dissabtes:: Esglesieta 18,00 h, Convent 19 h.
i Parròquia 19’30 h.

-Diumenges i festius: Convent  11 i  19,00 h,
Parròquia 12 h., Sant Salvador 17 h.
Funerals: a les 19,30 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 18.00 h
Dissabtes a les 19.00 h i diumenges a les 18 h.

agenda
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editorial
S’ha acabat el carnaval i
comença la quaresma

Fa pocs dies que ha acabat el temps
anomenat dels darrers dies ja que enguany
s’han quedat quasi amb les ganes de fer
bulla perquè tres setmanes són realment
poques per treure del cofre dels records els
capells, les faldes, rebossillos, barbes i
caretes i altres útils per sortir al carrer a
passar-ho bé i al mateix temps demostrar
el caràcter festiu que tenim els artanencs
i que de pas en tenim també l’anomenada.
Enguany en el poc temps que hem tengut
de carnaval, és pot dir i afirmar que hi ha
hagut un estimat augment en la rua del
Dijous Llarder, ja que la del Darrer Dia va
ser passada per aigua.
De la Rueta dels infants no en podem fer
més que alabances ja que l’esforç de feina
que han de tenir durant dies els mestres
i professors dels tres centres de primària
són realment elogiables. Tot un món de
colorido omple els nostres carrers i places
donant un inusual espectacle.
I ara, la quaresma. No sabem si per bé o
per mal, actualment la gent ja no fa massa
cas d’aquest període de dijunis i
abstinències que l’Església encara manté,
al manco oficialment, i que un tant per
cent molt elevat desl feligresos no en fa
ja ni punyetero cas. Es manté la tradició
del dijuni el primer dia de quaresma i del
divendres Sant i també l’abstinència de
tots els divendres de l’any, així com també
l’anar a prendre cendra.
Sincerament creim que ja és ben hora de
què tot això es posi al dia i es facin dejunis
d’altres tipus i no com per exemple de
deixar el fumar i/o altres signes que són
tal volta més negatius que deixar de
menjar carn. Perquè no es fan dejunis de
fer guerra, de fer assassinats, de robar i
fer fraus tant els administrats com els
administradors, de maltratar les dones
indefenses, etc. etc. Això seria de lloar i
de pas que si poguessin estar 40 dies
sense fer aquests desastres tal volta ja es
podrien haver arrepentit de veres i el dia
de Pasqua poder anar a l’Encontre, no de
dues imatges sinó de molts de milions de
bons desitjos.
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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

Converses a Ràdio Artà
Extracte del programa emès a Ràdio Artà dia 1 de febrer de 2005.

Aprofitant l’avinentesa del Darrers Dies, el programa Converses a Ràdio Artà va
entrevistar en directe a Andrea Maria Moreno, Jaume Cabrer, Jaume Caballero i
Miquel Font. Aquest grup de persones, juntament amb altres, tenen la sana costum
d’ajuntar-se després de Sant Antoni per cantar les cançons típiques dels Darrers Dies.
A continuació transcrivim una part de l’entrevista que els va realitzar Toni Gili a Ràdio
Artà.

En primer lloc, i com a
curiositat, teniu cap nom
en especial?
No. Ens agrada dir que només
som una comparsa de
ximbombers dins Artà.
El diccionari explica que la
ximbomba és un
instrument rústic musical
que consisteix en una caixa
cilíndrica oberta per un
extrem i amb una pell tirant
per l’altre. Hi ha alguna
peculiaritat especial a l’hora
de fer una ximbomba.
Aquest és un instrument fet pel
poble i per tant tothom té les
seves preferències. Hi ha gent
que li agrada tocar amb
ximbombes fetes a un pot gros,
n’hi ha d’altres que s’estimen
més petites gerres que donen
un altre so diferent. Les canyes
també varien segons el gust del
que l’ha de tocar. N’hi ha que la
volen llarga i d’altres curta; n’hi
ha que els agraada amb molts
de nusos i d’altres que s’estimen

més que els nusos estiguin més
amples, etc.
Hi ha cançons dels Darrers
Dies que fan especial
referència a la canya. Tan
important és? No es poden
utilitzar altres materials per
fer sonar una ximbomba.
Bé, hi ha gent que utilitza jonc
o falles de caramutxa. De tota

manera a Artà sempre hem vist
sonar amb canya de torrent.
L’important és que sigui
primeta i que estigui ben polida.
Dins el vocabulariu popular
també s’utilitzen
expressions tipus “me
tocaràs sa ximbomba” que
tenen unes connotacions
eròtiques.

entrevista
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El folclore té aquestes virtuts.
Hem de pensar que durant tot
l’any la gent no podia expressar
el que pensava excepte durant
un cert període de temps que
eren els Darrers Dies. A Artà,
aquesta època dels Darrers Dies
la tenim ben clara ja que s’esten
des del dilluns després de Sant
Antoni fins el Dimecres de
Cendra. Quan començava la
quaresma les ximbombes
s’amagaven i fins que no
acabava Sant Antoni de l’any
següent no es tornaven a treure.
Això no passa a altres llocs de
Mallorca i d’aquí neix aquella
polèmica que sempre tenim
amb els poblers: es toca la
ximbomba per Sant Antoni?
El que està clar és que no hi ha
cap cançó de Sant Antoni que
anomeni la ximbomba.
Fa molt de temps que
s’utilitza la ximbomba com
a instrument?
La ximbomba és un instrument
popular, i per tant dins la
societat es coneixia aquest
instrument i s’utilitzava. La
ximbomba és un instrument
senzill de construir que no
requereix massa coneixements
tècnics per elaborar-la. De la
mateixa manera tampoc es
necessiten massa coneixements
musicals per poder-la tocar. Tot
això fa que la ximbomba
segurament sigui un instrument
mil·lenari.
De tota manera estam parlant
de la importància de la
ximbomba, però no em
d’oblidar que a una
ximbombada també s’hi
toquen altres instruments com
pugui ser el xorrac, els ossos,
les castanyetes, la castanyeta
de canya, la botella, les dues
culleres de fusta, la pandereta,

etc. Després ja s’hi afegiren
altres instruments més
sofisticats com la guitarra, el
guitarró o el violí.
Què és més important, les
melodies o la lletra de les
cançons?
Tot és important. Nosaltres
cantam tota una sèrie de
tonades de ximbomba que
s’adapten a les diferents lletres.
De tota manera hi ha algunes
cançons que tenen la seva
pròpia tonada que no varia.
Les lletres són igualment
importants ja que cada cançó
explica una història diferent.
Allò que és vertaderamnet
important és cantar-les i
mantenir-les vives.
Les vostres cantades no es
limiten sols al nostre poble
ja que anau a cantar a Sa
Pobla i enguany també heu
estat per pollença i Cala
Millor. Podríem dir que sou
com una espècie
d’ambaixadors del nostre
poble?

Aquesta és una cosa que a
vegades hem comentat. La
veritat és que a Artà hi ha moltes
pandilles que es junten i fan les
seves ximbombades. En aquest
sentit, qualsevol podria fer això
que feim nosaltres. Simplement
anam a aquells llocs on ens
conviden perquè pretenim
mantenir viva la tradició.
És molt difíci tocar la
ximbomba?
Tot això que és popular s’aprèn
al carrer. La manera d’aprendre
és tocar.
Podríem fer un rànquing
de millors ximbombers?
Malament aniríem si ho féiem.
El dia que es doni un premi la
festa decaurà. El mateix
passaria amb Sant Antoni i la
cavalcada. Això no és
Operación Triunfo.
Moltes gràcies per estar
amb nosaltres. Ha estat un
plaer.
El plaer ha estat nostre. Gràcies
per pensar en aquesta festa.

entrevista
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.

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

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

Sempre al seu servei

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

SERVEI PERMANENT LES 24 Hores

SERVEIS
FUNERARIS

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

passat festes

Sa corema ja se’n ve ....
Han passat els Darrers Dies i les disfresses es guarden de nou dins el calaix

Un any més els carrers del poble
s’han omplert de color i alegria
gràcies a l’originalitat de les
disfresses que s’han pogut veure
durant els Darrers Dies. Sens
dubte, un dels moments més
esperats d’aquests dies de
celebració és quan comença la
rueta infantil. Els alumnes de
les tres escoles d’Artà es posen
les disfresses que han preparat
amb entusiasme. Enguany la
temàtica de les ruetes ha estat
variada i ben vistosa. Els
alumnes de Na Caragol varen
retre homenatge al bicentenari
del naixement de Hans
Christian Andersen i, per això,
les disfresses confeccionades
estaven ambientades en alguns
dels contes més famosos que
va escriure l’escriptor. Per la
seva part, els alumnes del
col·legi Sant Bonaventura varen
donar continuïtat a la idea
iniciada l’any passat amb la qual
defensen que pels Darrers Dies
cada un ha de treure de la caixa
allò que té. Finalment, els
alumnes del col·legi Sant
Salvador varen dedicar les seves
disfresses al món dels capells.
L’originalitat de cada una de les
propostes va agradar molt al
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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

Floristeria
          Xisca

passat festes

públic assistent. La festa va
acabar damunt la plaça del
Conqueridor on enguany, com
a novetat, hi havia un conjunt
d’animació infantil que va
animar els infants que varen
quedar a la festa. N’hi va haver
molts, però, que decidiren
dedicar el capvespre anar a tirar
farina. Arreu es pogueren veure
estols de nins i nines
enfarinolats de cap a peus.
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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.

passat festes

La rua del Dijous
Llarder

Si bé és cert que la rua del
Darrer Dia no atravessa un
dels seus millors moments ja
que el nivell de participació
tendeix cap a la baixa, hem de
resaltar que la rua del Dijous
Llarder de cada vegada cobra
més força i més protagonisme.
Enguany la xifra de
participants ha estat ben
elevada i s’ha de destacar que
hi havia una gran quantitat
d’infants que sortiren
disfressats. Aquest fet és
esperançador ja que, al cap i a
la fi, els infants són els que, en
un futur, hauran de mantenir
viva la tradició. Potser la rua
del Dijous Llarder no sigui tan
espectacular ni vistosa com la
del Darrer Dia, el que ningú
no pot negar és que és la més
divertida i la que conserva més
arrelat l’esperit popular. Les
disfreses que es poden veure
representen bubotes. La gent
surt disfressada amb allò que
té més a mà i importa més
passar-s’ho bé que l’estètica
dels vestits.
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C/ Santa Catalina, 12
Telèfon. 971 83 56 48

passat festes

La rua del Darrer Dia

Enguany la climatologia no ha estat favorable amb la rua del dimarts i això ha fet que no es pogués
celebrar el passacarrers. Davant les inclemències atmosfèriques es va suprimir la rua. Tot i això es
va fer un fi de festa dins el mercat cobert de Sa Central. El grup d’Artà 40 Llamps s’encarregaren
d’encalentir i posar la nota musical a una nit freda i que no convidava gaire a sortir.
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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

Pídanos presupuesto
sin compromiso

C/ Rafel Blanes, 98 (Tel. 871 988 887)
07570 - Artà

noticiari

L ’ A j u n t a m e n t
Informa:

Artà té a partir d’aquesta
setmana una nova
infrastructura. És un petita
pista d’skate que està situada a
la Plaça del pes. Era una
reclamació ja històrica d’un
grup de nins i nines que
practicaven aquest esport de
forma contínua però amb unes
condicions una mica
rudimentàries. Des de la
regiduría de Cultura, esport i
joventut es va involucrar als
nins i nines perquè dissenyassin
juntament amb una empresa
especialitzada una pista així
com ells la volien i l’han
muntada aquesta setmana.
Aquesta infrastructura  ha
costat 2900 euros i ha estat
subvencionada amb el 50 %
per part del Govern Balear.
Pròximament la Colònia de
Sant Pere també tindrà aquesta
infrastructura perquè també és
una demanda dels nins i nines
de la colònia.
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Ctera. Santa Margalida, 57  -Tel. i Fax: 971 83 66 35
ARTÀ  (Mallorca)

PEC
Projecte Educatiu de Ciutat

Aquest projecte pretén ser un
procés d’intercanvi de punts
de vista de diferents ciutadans
en relació a temes educatius i
socials. Cal dir que, en aquest
cas, l’educació no es refereix
només a l’escola, sinó que
s’entén que tot el poble educa
(la forma com es resolen els
conflictes, les relacions entre
persones, el carrer, la brutícia,
l’interès de les persones perquè
al poble hi hagi una millor
qualitat de vida, etc.). En
aquests encontres els ciutadans
discutiran i decidiran les
propostes de futur del nostre
poble. També en sorgiran
projectes per dur a terme entre
tots i per a tots.

Una de les actuacions, dins el
marc d’aquest projecte, són els
grups de discussió, en què cada
participant té un espai per
opinar, discutir i impulsar

projectes en relació a un tema
concret que afecta directament
la vida en el nostre municipi.
La primera sessió del grup de
cohesió social va tenir lloc dia
12 de gener, a la qual hi assistiren
el batle i el regidor de Benestar
Social, i s’hi va fer la presentació
del Grup de Cohesió Social.

A la xerrada es tractaren temes
com els que s’enumeren a
continuació:

-  La manca de formació
ocupacional que  existeix al
municipi.
- Sobre els preus de lloguer
d’habitatge, és va comentar que
existeixen diferents preus,
segons la condició o no
d’immigrant. Sorgiren
propostes per iniciar contactes
amb projectes d’ajuda de
lloguers per a immigrants
(prohabitatge de Manacor).

-  En relació als joves d’Artà
amb risc d’exclusió social, es va
considerar que una alternativa
per aconseguir la seva
integració és mitjançant
l’esport.

A partir d’aquestes reflexions,
amb la col·laboració dels
participants en aquest Grup
de Cohesió Social, es
realitzaran propostes
d’actuació.

La Segona sessió del grup de
Cohesió Social TENDRà lloc
dia 16 de febrer, a les 19 hores,
a la sala de reunions del Teatre
d’Artà.

Per a més informació, adreçau-
vos a l’edifici del Pes, telèfon
971 83 56 24 o a l’adreça
electrònica aduran@arta-
web.com .

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

Guanya doblers extres en
el teu temps lliure i de

forma divertida

Tel. 666 226 232
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BICENTENARI DE
L’ERMITA DE BETLEM

A uns 10 Km del nucli d’Artà, l’ermita de Betlem està
situada dins l’antiga possessió de ferrutx. Va ser fundada
l’any 1805 per membres de les comunitats eremítiques de
Randa i Valldemossa, a partir de la donació d’una petita
extensió de terra, que va fer Jaume Morei als ermitans i
amb l’ajut econòmic d’altres benefactors com el cardenal
Antoni Despuig.
El conjunt arquitectònic es va completar al segle XIX
amb la construcció de les cel·les, el refectori, la cuina,
l’església i altres dependències. Els ermitans viuen de la
ramaderia, de l’agricultura i també dels donatius. Des del
mirador es contempla una meravellosa perspectiva del

paisatge que domina tota la badia d’Alcúdia.

Actes i activitats programades durant el 2005

Dia 1 de febrer de 2005,
recollida de subscripcions per
a la publicació de “Binialgorfa,
la tebaida artanenca”,
conferències del pare Rafel
Ginard i Bauçà” inèdites.
(Per subscriure-vos posau-vos
en contacte amb Antoni Gili i
Ferrer, Bartomeu Tous i Tous,
Pere Pep Gil i Jaume Cabrer).
Preu: 3 euros.

Dia 1 de maig de 2005,
excursió a peu a s’Ermita amb
activitats culturals, religioses,
musicals i esportives.
A les 14 hores, paella
monumental “tots solidaris
amb l’ermita d’Artà”. Preu: 10
euros.

Dia 24 de juliol de 2005,
exposició fotogràfica al Teatre

noticiari

d’Artà i presentació del llibre
de mossèn Antoni Gili i Ferrer
sobre l’Ermita de Betlem.

Dia 29 de juliol de 2005,
DIADA DEL BICENTE-
NARI. Celebració d’una
MISSA SOLEMNE amb
l’actuació de L’Orfeó Artanenc.
Hi haurà un petit refrigeri
després de la celebració.
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¡¡Nedar és salut!!

NATACIÓ D’HIVERN 04/05

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

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

Des de l’1 de setembre 2004.

NOCES D’OR
De Jaume Alzamora Bisbal i Maria Moyà Mercadal

El passat dia 9 de gener i a l’Església Parroquial
de Nostra Senyora de la Lactància es
commemoraren els 50 anys de matrimoni dels
nostres amics Jaume i Maria.
Jaume, antic subscriptor  i a voltes col·laborador
de Bellpuig, va néixer al nostre poble el 27
d’octubre de 1927 i Maria ho feu a Maó el dia 3,
també d’octubre, de 1932.
Es casaren a Maó el dia 12 de gener de 1955.
La cerimònia de commemoració es feu amb
una missa concelebrada pel Rector de La
Parròquia arenalera, assistit pels nostres paisans
Pare Bernat Nebot, Ministre Provincial de la
T.O.R., del Jesuïta Pare Nicolau Pons i del
Secretari Provincial de l’esmentada ordre.
Després de la missa, els vells nuvis i familiars
convidats es reuniren primer en un conegut
Restaurant de Ciutat per després seguir la festa
fins al vespre al domicili d’un dels seus fills.
Enhorabona a Jaume i Maria i que pugueu
arribar a fer les Noces de Diamant.

noticiari
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CONSULTORI MÈDIC

  Clínic Artà

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

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

Assegurances de:
Asisa, Novomedic i DKV Previasa

SA  Son  ELS     ERMITA   Colònia  
DATA CORBAIA Maganet OLORS BETLEM Sant Pere
diumenge, 2 1,2 1,5 2,5
diumenge, 23 1,6
dilluns, 24 4,4 3,6 5,1 1,0 1,8 2,0 5,0
dimarts, 25 1,2 0,8 2,2 1,2 0,6 0,5
dimecres, 26 1,2 1,2 2,0 2,6 1,5 0,5
dijous, 27 7,8 7,1 7,5 6,8 4,3 2,5 5,0
divendres, 28 2,0 0,7
dissabte, 29 3,0 1,5 4,2 1,4 2,1 3,0
dilluns, 31 2,4 0,5 2,1 1,2 1,9 1,5

MES 18,8 16,6 25,0 19,9 11,5 10,4 11,5
ANY NATURAL 18,8 16,6 25,0 19,9 11,5 10,4 11,5
ANY AGRÍCOLA 428,9 485,8 493,1 579,1 639,6 554,6 615,5

MES 18,6 21,4 25,2 21,0 12,7 12,3 19,5
ANY NATURAL 18,6 21,4 26,3 21,9 12,7 12,3 19,5
ANY AGRÍCOLA 462,9 491,1 506,8 463,2 425,0 418,4 451,0

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

COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERIODE DE L'ANY ANTERIOR (GENER DE 2004)

* Les estacions en majuscules són les oficials

MES GENER DE 2005
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noticiari
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QAIII

noticiari
     Temperatures Gener 2005
     Estació Meteorològica d'Artà

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 16,0 6,0 11,0
2 16,5 3,5 10,0
3 13,0 7,0 10,0
4 15,0 3,0 9,0
5 14,0 2,5 8,3
6 16,5 1,0 8,8
7 17,0 3,0 10,0
8 15,5 3,0 9,3
9 13,0 3,5 8,3

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

Màxima Mínima Mitjana
                 Mitjana 12,8 4,0 8,4

Temperatures de Gener de 2005

-5,0

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

Màxima Mínima Mitjana

Observacions:
Màxima del mes: 19,0ºC els dies 20 i 21.
Mínima del mes: -1,0ºC el dia 28. 

EMPRESA CONSTRUCTORA
DEUTSCH-
MALLORQUINISCHES
BAUUNTERNEHMEN

Realitzam tot tipus de construcció
i manteniment d’edificacions.
Som especialistes en restauració
de vivendes antigues.

Oferim servei integral de:
Fontaneria, electricitat, carpinteria i jardineria.
Demanau-nos pressupost sense compromís.

C/. Santa Catalina, 38 -- 07570 - Artà  Tel. 680 506 869
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(J. Caldentey)

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

L’Hivern

Els 25, 26 i 27 de gener foren dies de molt de fred. El vent bufà
de Tramuntana i ens feu arribar l’aire gelat de Sibèria que els
pronòstics ens havien anunciat. La mar anava alta amb ones de
més de dos metres d’alçada. La Serra de Tramuntana estava
coberta de neu de d’alt a baix. Tot plegat un espectacle que feia
molt d’anys no se ens era donat contemplar.
Dia 28, la neu, que havia cobert quasi tots els pobles i serres de
Tramuntana i Llevant, arribà, també, tímidament, a la Colònia i
encara que no la poguérem trepitjar ni veure-la ajaçada damunt
les teulades, sí que va cobrir, per unes hores, les nostres
muntanyes. El fred intens i l’aire
polar es van mantenir fins dia
30 i 31 de gener. El febrer ha
començat amb temperatures
més suaus durant el dia i
extremadament baixes durant
la nit. Ploure, el que es diu ploure,
ha plogut poc, però la poca saó
que ha fet ha estat ben arribada.
Els camps comencen a verdejar,
els ametllers han capejat com
han pogut el temporal i els
cirerers, pruneres, llimoneres,
tarongers i figueres esperen dies
més suaus per revestir-se de
primavera.
Els comentaris, al carrer, són
que l’Hivern es fa llarg. A mi,

de la Colònia

personalment, el febrer sempre me resulta
llarg i trist amb el record d’una al·lota
jove que deixà la nostra llar.
Miro els ametllers, són molt bonics. Veig
uns núvols passejar solitaris. Contemplo
unes fulles tendres, atrevides d’una
llimonera que tremolen. La mar i el cel
em suggereixen viatges plens d’il·lusions,
d’esperances de gent que ve i de gent que
retorna, també viatges llargs amb comiats
sense retorn.
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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

Obert a partir de dia 1 de febrer

Carnaval

L’Escola i l’Escoleta
celebren el Carnaval
Eren les tres del capvespre de
dimecres, dia 2 de febrer, festa
de la Candelària. La plaça de
Sant Pere estava, com de
costum en aquestes hores,
deserta. El sol s’amagava entre
els núvols i un airet d’hivern
convidava a estar vora el foc o
assegut a la camilla. La
monotonia tan típica del
hiverns a la Colònia ens podia
fer creure que era un dimecres
qualsevol, com tants d’altres,
un dia com un altre dia. I vet
aquí que, de sobte, del portal
del local del Centre Cultural
que dóna a la terrassa del Bar
Centre,  començaren a sortir
tota classe d’animals, animalets

i animalons, saltimbanquis,
domadors i domadores,
pallassos i tota classe de

de la Colònia

personatges de circ. El somni i
la fantasia es feren amos de la
plaça i dels carrers, que es
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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
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*Tancaments *Doble acristalament hermètic
*Persianes mallorquines *Correderes *Portes plegables
*Barandilles *Retxats ballesta *Mampares de bany
*Persianes Venecianes “Gradulux” *Gran varietat de
colors i imitació fusta

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

convertiren, per unes hores, en
una festa fruit de la il·lusió
dels nins i nines de l’escola i
escoleta i de l’afecte d’unes
mares i  d’uns pares, d’una
AMIPA i d’uns mestres que
han posat i posen dedicació i
capacitat creativa al servei de
l’escola.
Els nins i nines, principals
protagonistes de la festa,
s’emportaran, sens dubte, dins
els miralls màgics dels seus
somnis, aquests dies de festa
per les nostres places i carrers,
així com també els records
d’unes aules que trasllueixen
constantment les alegries i
inquietuds de cada festa, estació
de l’any i esdeveniment.
S’ha dit en altres ocasions que
a la nostra escola hi ha
mancances que s’han
d’esmenar , però hi ha, també,
una cosa que és certa i que es
percep en el mateix aire que un
respira en entrar en contacte
amb els patis, amb les aules,
amb els nins, mares i pares, i és
la sensació d’escola entesa com
a tasca compartida i que els
nins, i això és molt important,
duen i s’enduen, quan la deixen,
dins el cor.
Associació de Persones Majors

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

Programa d’activitats i informacions: Febrer 2005

de la Colònia

Festa del dia dels
enamorats
Diumenge, dia 20 de febrer, a
les 13’30, en el local del Centre
Cultural, es celebrarà amb
dinar gratuït pels socis la festa
de Sant.   Valentí patró dels
enamorats. La recollida de
tiquets serà els dies 4 i 11 de
febrer en el Club, de 17 a 18h.

Quotes 2005
Les quotes es poden pagar a la
CÀIXA, BANCA MARC o a
l’oficina del Club, els divendres
de 17 a 18h.

Eleccions per formar la
nova directiva
Dia 19 de març hi haurà
l’Assemblea General Ordinària
en la qual s’elegirà la nova
Directiva de l’Associació. Dels
terminis i requisits per a
presentar candidatures se’n
parlarà detalladament en el full
informatiu de Març.

Els tallers artesans de
llatra i macramé
Per una persona que no se
n’entén d’aquestes arts una
visita al Club de Persones
Majors un dimecres o divendres
capvespre pot ser un
descobriment. Un bon nombre
de senyores de tota edat, en un
ambient de concentració,
donen expressió i vida a cordes
i paumes que dins les seves

mans artesanes es converteixen
en làmpades, cortines,
tapissos... o senalles, senalletes,

capells, ventadors de foc,
estores, bosses, maletes, etc.
Ens referim, és clar, a unes
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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

activitats que organitza
l’Associació de Persones
Majors amb el suport del
Govern Balear.
El taller de l’obra de palma el
dirigeix N’Aïna Alzamora
“Cinta” i hi participen 12
persones. En el de Macramé,
dirigit per Na Maria Perelló
Cladera, hi ha 22 persones
inscrites.
Dins una societat amb una
cultura marcada pel consum
sorprèn gratament descobrir
grups de persones que empren
el temps lliure de forma creativa
i que, amb l’ajut de les mestres
i de l’habilitat i fantasia de cada
qual, són capaces de fruir
aprenent, donant vida i jugant
amb realitats tan petites i
senzilles com són uns brins de
fulles de garballó , uns fils o
unes cordes.
Són escenes colonieres on es
recuperen activitats ancestrals
que no fa molts d’anys es feien
a l’hivern a la cuina, al costat
del foc o al carrer a l’estiu i que
sovint passen desapercebudes.

Centre Cultural
El Centre Cultural ha
desarrollat aquests dies de
febrer una gran activitat. El
dissabte dia 5 de febrer es
feu el ball de carnaval amb
música en directa i xocolata
amb ensaïmada per a tots els

assistents.
Diumenge 6 de febrer tingué
lloc en els locals del Centre una
rueta infantil molt
concorreguda i simpàtica. Els
nins, nines i infants s’ho
passaren molt bé amb les seves
disfresses i ballant i jugant tant
com volgueren. No hi ha que
dir com s’ho degueren passar
també les mares i, sobre tot, les
padrines que mig omplien el
local.

Sopar a benefici dels
damnificats pel
TSUNAMI
La Directiva del Centre Cultural
Sant Pere convida en un
programa que s’és repartit per
tots els comerços i locals de la
Colònia a un sopar de pa
amb oli amb ball incluit que
té com objecte recaptar fons a
benefici de les víctimes del

TSUNAMI  del Sud-Est-
Asiàtic . El dit sopar tindrà lloc
al local del Centre Cultural,
dissapte, 12 de febrer, a les
20h.
El President del Centre, Pedro
Garau ha també dirigit una carta
personal a les institucions i
entitats ciutadanes amb el
mateix fi esmentat de recollir
ajuts per a fer costat a tanta
gent que ha quedat en la més
absoluta misèria a causa de la
desolació i destrosses causades
pel fibló que sacsejar la mar i
inundà ingents superfícies de
pobles i ciutats costaneres.
Amb aquesta iniciativa el
Centre Cultural St. Pere
assumeix el rol que li es propi
d’ésser aglutinador i portaveu
de persones i entitats en front
de problemes comuns i que
ens afecten a tots. No dubtam
que la resposta a aquesta crida
serà generosa.

de la Colònia
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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

FES-TE DONANT DE SANG

La vida comença cada dia
Fes que sigui per a
tothom

La Germandat de
donants de sang serà a
Artà els dies 10 i 11 de
febrer, de les 18 a les
21,30 hores.
Acudeix i molts t’ho
agrairan!!!

noticiari
MOVIMENT DE LA POBLACIÓ
MES DE GENER

NAIXEMENTS:
11-12-04 María Torres Ramis, filla de Miguel i Catalina. c/ Sos Monjos, 39.
19-12-04 Gerard Diago Font, fill de Carlos i Margarita. c/ Ca’n Metxo, 7.
29-12-04 Anselmo Pérez García, fill de Anselmo i Alicia. c/ Pista, 13-1.
04-01-05 Ricard Francesc Flórez Pascual, fill de Alejandro Francisco i Juana Ana. c/ Parres, 54.
04-01-05 Roger Miquel Flórez Pascual, fill de Alejandro Francisco i Juana Ana. c/ Parres, 54.
10-01-05 Kevin-Nicolás Páez López, fill de Henry Francisco i Verónica Montserrat. c/ Santa
Catalina, 20.
11-01-05 Joan Nadal Lorenzo, fill de Juan i de María Belén. c/ Marina, 6.

MATRIMONIS:
 29-01-05 Lorenzo Torres Roca amb Luz María Ayala Corzo.

DEFUNCIONS:
05-01-05 Francisca Ginard Ginard. 78 anys. c/ Teulera, 9.
20-01-05 Margarita Ginard Servera. 89 anys. c/ Sant Joan, 49.
24-01-05 Luis Sureda Massanet. 91 anys. c/ Jaume III, 3.
27-01-05 Ronald Lewis Davies. 71 anys. Colònia de Sant Pere. Artà.
31-01-05 Antoni Fuster Picó. 95 anys. c/ Major, 48.



11 febrer 2005
Número 721

22
 126

Elements de debat per al nou Museu d’Artà

col·laboració

Tots coneixem la realitat més
evident del Museu d’Artà.
Aquella porta tancada
representa talment l’esperit
d’un geni enclaustrat i impedit
que un temps fou inquiet i
avantguardista. Som moltes les
persones que veiem en el museu
alguna mena d’oportunitat
tudada. Pose’m-hi remei.
Aquesta lletra pretèn posar en
comú disposició algunes de les
conclusions del treball
acadèmic de proposta
museològica i museogràfica que
vaig presentar a la Universitat
de Barcelona pel que fa al
Museu d’Artà el proppassat
mes de setembre. Els objectius
del mateix van ésser fer un
estudi de les possibilitats
didàctiques de les col·leccions
del museu i fer una prospecció
de les possibles tasques
d’adequació a la museologia
actual. Així mateix aprofitaré
l’espai gentilment cedit, per
recordar o reivindicar, des de la
meva formació, alguns dels
ingredients que el debat a
l’entorn d’una suposada
reobertura del centre museístic
hauria de contemplar.

En la història del museu d’Artà
hi ha un abans i un després de
dia 19 de maig de l’any 2003.
En aquesta data es refundà el

patronat, fins aleshores
exclusivament privat, del
museu, integrant-s’hi la Sala,
que és l’organisme que hauria i
podria aportar part del suport
econòmic al centre.
Precisament, la manca
d’inversions econòmiques
durant els darrers trenta anys
és la causa més principal per la
qual el museu no ha pogut
posar-se al dia en
infrastructures i adaptar-se a
les noves teories de la
museologia. Des d’aquesta
òptica, no es pot obviar la
situació de la política municipal.
Els partits, -no he comprovat
si ben bé tots-, van integrar en
els respectius programes
electorals actuacions per
trencar la situació obsoleta del
museu d’Artà.

És bo de veure que la tasca de
reobrir el museu no és ni senzilla
ni breu. Per començar bé,
caldria tenir present la llei 12/
1998 de patrimoni històric de
la comunitat autònoma, la seva
precedent, la 16/1985 de nivell
estatal i les línies dictades per
l’International Council of
Museums depenent de la
UNESCO, actualitzades
periòdicament. D’aquests tres
corpus se’n desprèn la mateixa
definició i funcions del centre

museístic, que resumida de
forma senzilla en quatre verbs
resulta: protegir, conservar,
restaurar i difondre el patrimoni
cultural d’una comunitat.

Em cal de fer tres incisos en
aquesta sentència. Primer,
l’absència o discriminació de
qualsevol d’aquestes intencions
anul·la la correcta funció
deontològica de l’entitat.
Segon, el que s’ha de protegir,
conservar, restaurar i difondre
no és només el contingut del
museu i de les seves
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A g ro m e c à n i c a
Artà, S.L.

Tractors nous i d’ocasió
Venda, accessoris i reparació

Els ofereix un nou servei en
arrendament de tractors i
accessoris per a qualsevol feina de
jardineria, agricultura o derivats.

Útils i accessoris

Mini tractors, fresses, desbrozadores i
astilladores
Mini tractors amb pala davantera o de
darrera.

Útils
Motoserres
Desbrozadores manuals
Tallabranques
Tallagespa auto propulsats
Escanificadores cramer

Segadores
Mombes d’aigua
Motocultors
Carretilles mecàniques
Alternadores 2.500 KW
Radials
Remolcs
Hidronetejadores (Karcher)
Compressors elèctrics
Netejadores per arena
Martells perforadors de 7
KLG.SDS+MAX.

C/ Via Palma, 90
Tel. 971 552 235 Telf. Guillermo 629 808 517
Fax. 971 552236 Telf. Juan Manuel 659 906 848
Manacor

dependències, és el patrimoni
cultural d’una comunitat, en
termes globals. El museu hauria
de funcionar com un integrador
i distribuidor d’informació i
explotació dels recursos i
infrastructures culturals de tota
mena i de tot el municipi d’Artà.
Tercer, el patrimoni, objecte i
protagonista de l’entitat, és
l’històric, l’artístic,
l’arqueològic, l’etnogràfic, el
natural, l’intangible, el lingüístic,
etc. D’aquí la trascendència i
importància de reobrir el museu
amb un nivell acceptable de
seriositat científica i correcció
planificada. En conclusió, el
museu hauria de partir d’una
política, entesa globalment,
d’actuacions sobre el patrimoni
cultural d’Artà i s’haurien
d’assegurar les dotacions
econòmiques necessàries i

col·laboració
regulars per a mantenir tots els
seus propòsits.

Podríem establir diversos
objectius generals del museu i
d’altres particulars de cada
secció. Tots aquests, emperò,
es basen en un sol principi:
generar documentació, recerca,
debat social i dinamització
cultural.
Per al debat entre tècnics,
entesos i el poble a l’engròs,
podem aplicar el sistema
DAFO, és a dir, una descripció
de les Deficiències, Amenaces,
Fortaleses i Oportunitats que
presenta el museu. Segons la
meva opinió, les deficiències
del centre, ara com ara,
romanen a l’entorn de
col·leccions heretades des de
concepcions científiques no
actualitzades i una insuficient

interacció expositiva. Les
amenaces s’han de localitzar
en els cercles de l’entesa política,
pressupostària, ... En canvi les
fortaleses del museu provenen
de la societat que l’acull, prou
cohesionada, la tradició
historiogràfica del poble, el
carisme original del centre,
entre d’altres. Les oportunitats
que té al davant el centre són
les de convertir-se en un
contundent referent cultural i
identitari per a tota Mallorca
amb una interacció
vertaderament dinàmica amb
la comunitat. Només cal posar
fil a l’agulla: un calendari
d’actuacions i dotacions
econòmiques suficients.

Gabriel Carrió i Vives
(correcció lingüística de M.
Joan)
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA * TROFEUS

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

Cinquantenari de la mort de Fra Gabriel Tous Sancho

Agonitzava l´any 1954 i a tot
arreu ja es deixava sentir l´encís
de les festes nadalenques, quan
Fra Gabriel Tous Sancho,
TOR, que circumstancialment
es trobava a l´illa per motius de
gestió i de ministeri sacerdotal,
de sobte, va sentir afligida la
seva salut, aparentment sana i
robusta. D´immediat, retornà
sense demora al seu convent
de destí: Puente de Vallecas
(Madrid), on  pocs dies després,
el 5 de gener, moria a la capital
entre el desconsol i desconhort,
no sols de la feligresia vallecana,
sinó de quants havien gaudit
del plaer de la seva relació i
amistat.
El P. Gabriel Tous Sancho
“Jordi” havia nascut a Artà el
13 d´abril de 1893, essent un
dels components de la
promoció franciscana del 1916,
una de les més brillants de
l´Ordre i que amb ell
completaren el P. Guillem
Rigo, l´artanenc P. Mateu
Amorós i un altre “artanenc”-
llucmajorer, el P. Antoni Mòjer
Jaume. La seva vocació religiosa
fou prou precoç, ja que des de
les mateixes aules de l´escola
conventual passà a estudiar la
carrera del sacerdoci, rebent

l´hàbit de Sant Francesc el 1914
i cantant Missa Nova el 1916.
Després d´un pelegrinatge amb
estada a la Ciutat Eterna fou
destinat al Convent d´Inca, des
d’on, l´any 1923, marxaria amb
el P. Miquel Vidal a Amèrica
del Nord per fundar a Waco
(Texas), terra on encara eren

perceptibles les petjades que
havia deixat marcades aquell
gran missioner artanenc, el P.
Damià Massanet Gili,

colonitzador i evangelitzador
del florent estat americà.
De retorn a Mallorca, fou
destinat a Artà, la seva vila
nadiua, on es dedicà a exercir
l´educació i la predicació,
facetes que constituïen les seves
autèntiques vocacions. Com a
educador, el seu record segueix
viu i ressona com a símbol i
paradigma del ja centenari
col·legi de Sant Bonaventura,
essent el valedor i propulsor de
l’establiment dels primers
cursos del batxillerat al nostre
poble; la predicació fou l´altre
aspecte on mostrà tota la seva
immensa personalitat i innates
virtuts d´orador: veu clara i
potent, vehement i apocalíptic,
captivava d´immediat l´atenció
dels oients. Fou un dels escollits
per a predicar la Gran Missió
Popular de Palma de l´any 1940.
A la nostra vila encara són
recordats gratament els seus
emotius i sentits sermons:
verbigràcia, el Novenari a la
Mare de Déu de Sant Salvador
de 1939? o el Via Crucis de
camí a l´Ermita a les acaballes
de la Guerra Civil. I fou
precisament recent acabada
aquesta conflagració bèl·lica,
quan encara quasi fumejaven

col·laboració
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els canons i es sentien els
ressons dels trets dels fusells,
quan la TOR era requerida pel
Govern del nou Estat nacional
per anar a fundar als ravals de
Madrid a Puente Vallecas, una
barriada sense llei, miserable,
famolenca i habitada per
gitanalla, alcohòlics, fugitius,
aventurers i prostitutes i aïllada
de la capital per un extens
cinturó de “chaboles” i
barraques, mancades de tots
els serveis i on el sols intent
d´internar-se pel seu interior
constituïa tota una gosadia tant
temerària com suïcida. Enmig
d´aquest marginal suburbi
s´establia a la primavera de l´any
1940, l´ordre franciscana en les
persones del P. Gabriel Tous,
un altre artanenc, P. Francesc

Fornés, P. Francesc Amengual
i el germà Antoni Rafal.
La incansable labor
humanitària desenvolupada per
l´ambaixada mallorquina trobà
el premi del reconeixement
amb el progressiu recolzament
d´un considerable sector dels
moradors vallecans, que veren
aliviada o resolta bona part de
la problemàtica que patien. Les
exèquies del P. Tous foren una
constatació del dolor i de la
consternació d´aquest col·lectiu
cap al padrecito Gabriel,
contrastant tan emotiu comiat
amb la fredor i reticència amb
què es trobà a la seva arribada.
El P. Tous, a més d´autèntic
missioner, fou un autèntic
emprenedor: membre del
Consell Superior de Missions,

director del Secretariat Diocesà
de Suburbis; Delegat del
Ministeri de Justícia a la causa
de la canonització del
Venerable P. Juníper Serra,
estava en possessió del títol de
“Doctor Litterarum”, concedit
pel ”Saint Francis College” de
Loreto (U.S.A.), per la seva
tasca investigadora
desenvolupada entorn de les
Missions Franciscanes de
Texas.
Sigui aquesta modesta
col·laboració un senzill
homenatge pòstum a aquell
eximi artanenc als cinquanta
anys de la seva mort.

Jaume Casellas Flaquer

col·laboració

ELECTROMECÀNICA ARTÀ
BISCAI  -  CARAGOL, S.L.

Carrer 31 de març, 24
Tels. 971 83 53 47 – 699 41 62 53
Mòbil Miquel: 669 580 842
07570 – Artà (Mallorca)

També els oferim els nostres serveis
en vendes de vehicles d’ocasió.
Totes les marques i models.
Tot garantitzat per un any, inclòs
l’import del traspàs del vehicle.

Vendes
Maria Pastor: Tel. i Fax 971 83 51 20
Móbil 696 523 235
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PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4
tel. 971 83 56 88           Fax: 971 56 52 67
       971 836 461

Una Constitució per Europa

El proper dia 20 de febrer tendrà lloc un referèndum per conèixer l’opinió dels
ciutadans sobre la possibilitat d’aprovar una Constitució Europea.

no servirà ni per dir sí ni per dir
no a la constitució. La ratificació
final del text dependrà dels
parlamentaris i no dels
ciutadans.

Origen i elaboració de la
constitució

El tractat pel qual s’institueix
una Constitució per a Europa

Amb la signatura a Roma, el 29
d’octubre de 2004, del Tractat
constitucional per part dels
Caps d’Estat i/o de Govern,
s’obre una nova fase del procés
que ha portat a la Constitució
Europea. El Tractat, a partir
d’ara, i en un termini de dos
anys, ha de ser ratificat pels
Estats membres que l’han
signat, d’acord amb les seves
respectives normes
constitucionals, és a dir, ja sigui
per referèndum o per via
parlamentària. A Espanya, se
celebrarà un referèndum el dia
20 de febrer, amb la finalitat
que els ciutadans puguin
pronunciar-se sobre el projecte
de Tractat abans de la seva
ratificació formal. En alguns
casos, com a Irlanda o
Dinamarca, el referèndum
tindrà caràcter vinculant; en
altres, com en el Regne Unit,
els Països Baixos o Luxemburg,
igual que a Espanya tindrà
caràcter consultiu. Això vol
dir els ciutadans tendran
l’oportunitat d’expressar la seva
opinió sobre el text proposat
de la Constitució Europea, però
tanmateix, el resultat dels vots

noticiari
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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

fou adoptat pels vint-i-cinc
caps d’estat o de govern, reunits
a Brussel·les els dies 17 i 18 de
juny de 2.004. Aquest tractat
ha estat elaborat a partir d’un
primer projecte redactat per la
Convenció Europea i presentat
al Consell Europeu de Salònica
el 20 de juny de 2.003. El text
de la Constitució es divideix en
quatre parts en les quals s’hi
presenten respectivament
l’arquitectura constitucional de
la Unió Europea, la Carta dels
Drets Fonamentals de la Unió,
les polítiques i el funcionament
de la Unió i, finalment, les
disposicions generals i finals.

Antecedents

El febrer de l’any 1986 es va
signar l’Acta ünica Europea la
qual va permetre als països
membres de la Unió Europea
crear un mercat únic i establir,
en el seu territori la lliure
circulació de mercaderies,
serveis i capitals en benefici de
les empreses i dels ciutadans
europeus. El Tractat de
Maastricht, signat sis anys
després (febrer de 1992) va

permetre a la Unió progressar
en diversos àmbits: la
introducció d’una moneda
única, una política exterior
comuna i la cooperació en
l’àmbit de la justícia i els
assumptes d’interior. El 15 de

desembre de 2001, el Consell
Europeu es va reunir a Laeken
i va adoptar la Declaració sobre
el futur de la Unió Europea,
per la qual la Unió es
comprometia a fer-se més
democràtica, transparent i
eficaç i a obrir una via cap a una
Constitució per donar resposta
a les expectatives dels ciutadans
europeus.

Entrada en vigor de la
Constitució

El tractat constitucional parteix
del principi de la seva ratificació
per tots els estats membres
mitjançant aprobació
parlamentària i/o referèndum.
Una vegada que s’hagi produït
la ratificació del Tractat pels
Estats membres signants,
aquest entraria en vigor l’1 de
novembre de 2006, sempre
que en aquesta data s’hagin
dipositat tots els instruments
de ratificació davant de la
República italiana. En cas
contrari, el Tractat entrarà en
vigor el primer dia del segon
mes següent al dipòsit de
l’instrument de ratificació per
part de l’últim Estat que
compleixi aquest requisit.
Davant de l’eventualitat que
alguns Estats tinguin dificultats
en els seus processos de
ratificació, es preveu que, si
transcorreguts dos anys des de
la seva signatura, l’haguessin
ratificat només les quatre
cinquenes parts dels Estats
membres, el Consell prendrà
coneixement de la qüestió.

El resultat del
referèndum només
tendrà caràcter
consultiu. Serà
responsabilitat del
parlament donar el
sí o el no definitiu.

noticiari
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Incoherència i contradiccions. Preocupació i agraïment. (Primera part)

Amb la llibertat que em dóna la
situació actual vull fer arribar als
que s’han interessat pel
cessament de la meva relació
professional amb l’Ajuntament
d’Artà la narració d’uns fets per
què cada un formi la seva opinió.
El mateix dia que els caps de
llista dels tres partits que
governen a La Sala varen
recórrer les oficines municipals
per presentar-se als empleats, el
batle i el tinent de batle
d’urbanisme, Rafel Gili i Josep
Silva, em varen comunicar que
començarien a cercar un
arquitecte per a substituir-me i
que, quan el trobessin,
rescindirien el meu contracte de
treball. Al mateix temps em
varen anunciar que no pensaven
rescindir el contracte de redacció
de les NS i que volien que l’equip
del qual jo en som el cap seguís
amb aquesta tasca encarregada
per l’equip de govern de
l’anterior legislatura. Això era
d’una gran incoherència, però la
conveniència de l’equip de
govern, des del caire econòmic i
de temps,  passava per sobre
d’ella.
El tercer cap de llista, el regidor
d’EU-EV, ni tan sols va entrar al
meu despatx. Vaig ser jo l’únic al
qual no es va dignar presentar-
se com a nou responsable del
govern municipal. Per cert, els
dos primers es varen interessar
d’una manera sospitosament
especial sobre la marxa del
procés judicial que tenc pendent
en contra d’aquell. Semblava que
tenien ganes que una possible
sentència els alliberés, quan
abans millor, del seu soci de
govern.
Si vaig seguir treballant a
l’Ajuntament cada dilluns, com

havia fet des de feia vint-i-set
anys, en contra de la meva
apetència i suportant una
situació cada dia més incòmoda,
va ser per no deixar desateses les
funcions d’arquitecte municipal
i per no crear un problema
immediat a l’equip de govern.
Al cap de més de tres mesos, un
dilluns, l’equip de govern em va
comunicar que ja havia trobat la
meva substituta i per tant
rescindirien el meu contracte
dues setmanes més tard. Això
l’equip de govern ho va
comunicar de seguida a la
premsa i el dimecres següent va
sortir com a una gran notícia,
com a un gran aconseguiment
seu, a tots el diaris locals. La
notícia va produir efectes tan
estranys com la telefonada
anònima, el mateix dimecres
matí, d’un mal parit a la meva
mare, una dona de vuitanta anys
que estava al marge de
l’assumpte, dient-li en to
alarmista i fent befa: Que no saps
el que li ha passat al teu fill? i
penjant tot seguit. Qualsevol pot
imaginar l’ensurt que li va
provocar a ella.
Encara se’m va demanar
continuar treballant a
l’Ajuntament tres setmanes més
del que m’havien dit, i vaig tornar
a accedir a les seves
conveniències, en contra de les
meves, ja que a les hores ja
m’havia contractat l’ajuntament
de Bunyola. També em varen
ratificar de manera oficial i per
escrit l’encàrrec de redacció de
les NS, per acord unànime de la
Junta de Govern Local, inclòs el
regidor d’EU-EV.
Jo crec realment amb l’estat de
dret, i per tant respecto el dret
que té el batle de rescindir el

meu contracte. He de pensar
que ell i la resta de l’equip de
govern també hi creuen i que
actuen d’acord amb aquesta
creença. Per això m’estranya
molt que s’hagin sorprès tant i
que hagin reaccionat de la
manera que ho han fet quan els
he sol·licitat intentar aclarir junts
el grau de legalitat de la rescissió
del contracte que em vinculava
amb l’Ajuntament. Si han
rescindit un contracte és perquè
aquest contracte era vigent i per
tant penso que alguns drets em
corresponen. I és això el que
vull saber. He de suposar que no
han adoptat una decisió sense
tenir en compte les
conseqüències. Si estan segurs
que no hi ha d’haver cap perjudici
per a ells no s’han de preocupar
que jo ho vulgui aclarir. O pot
ser no ho tenen tant clar?
La reacció de l’equip de govern
davant la meva voluntat d’aclarir
si tenc aquests drets ha estat
invocar la coherència lesionada
en un principi i rescindir també
el contracte de redacció de les
NS, el qual havien ratificat pocs
dies enrera, pel fet de no voler
retirar la demanda de caire
laboral que he interposat. Sembla
que tot l’equip de govern s’ha
contagiat de les contradiccions
d’EU-EV, que a la pàgina web
de l’Ajuntament, en el full de
presentació del seu regidor,
manifesta que “hem defensat les
reivindicacions dels treballadors
municipals”. Pel que he constatat,
per a ells jo som una excepció.

Palma de Mallorca, 10 de febrer
de 2005.
Mateu Carrió i Muntaner

carta al director
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Premi al programa Els aliments a les escoles de SEMILLA.
El programa Els aliments a les escoles de SEMILLA guanya l’accèssit de “Millor acció promocional
en territori nacional” del MAPA.

L’empresa pública Serveis de
Millora Agrària, SEMILLA,
dependent de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, ha estat
premiada amb l’accèssit del
premi “millor acció
promocional en territori
nacional” del certamen
“Alimentos de España” per la
seva campanya “Coneix els
aliments de les Illes a les
Escoles”. Aquest certament,
promogut pel Ministeri
d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, és un dels més
prestigiosos a nivell nacional i
reconeix tasca d’empreses i
institucions en la promoció
agroalimentària de productes
de qualitat. La campanya
“Coneix els aliments de les
Illes” s’ha desenvolupat a 184
col·legis de Balears durant el
primer semestre de 2004 amb
la direcció tècnica de l’Institut
de Qualitat Alimentària, IQUA,
i l’execució de SEMILLA.
L’objectiu principal d’aquesta
iniciativa, que ha arribat a 7.061
alumnes de sisè de primària, és
donar a conèixer les
característiques definitòries dels
aliments tradicionals de les Illes

a través de xerrades als alumnes,
en les quals s’intenta involucrar
al professorat i pares, i diferents
degustacions.
 El sistema dissenyat permet
ensenyar els aspectes més
importants dels aliments com
són les característiques
sensorials, químiques i físiques
com també l’origen, la història,
les zones de producció i la
forma de consum i de
conservació. Les sessions
consten de diverses unitats
didàctiques fonamentades

bàsicament en el
mapa alimentari de
les Illes Balears —
amb especial
menció a les
hortalisses, fruites,
peix i carn— i cinc
p r o d u c t e s
específics: el
formatge de Maó,
la sobrassada de
Mallorca, l’ametlla,
l’oli i la producció

agrària ecològica.
Altres objectius que es pretenen
aconseguir amb aquesta
campanya divulgativa són
reduir la distància entre el
consumidor i el productor, i
afavorir el coneixement de la
relació entre els productes
alimentaris i l’existència d’un
sector agrari i d’una indústria
agroalimentària molt arrelats
al nostre entorn i tradició així
com facilitar que l’alumnat que
participi en la campanya
aprengui a valorar de manera
adient les propietats d’aquests
productes com també a
diferenciar-los d’altres similars
que es troben al seu abast en el
mercat. Aquesta activitat s’ha
complementat amb 42 visites a
indústries agroalimentàries en
les quals 1.596 alumnes han
pogut aprendre el procés
d’elaboració dels aliments. El
lliurament de l’esmentat premi
es produirà el pròxim mes
d’abril a Madrid.

col·laboració
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Neix FOGAIBA
(Fons de Garantia i Orientació Agrària de les Illes Balears)

Els bons resultats obtinguts i
l’experiència guanyada amb la
gestió d’ajudes i subvencions a
través d’IBABSA i SEMILLA
S.A., han animat a donar una
passa més, no es conformen a
traslladar part de la gestió
d’ajudes i subvencions a
IBABSA i SEMILLA S.A., sinó
que, amb la Llei
d’Acompanyament dels
Pressuposts per al 2005,
s’autoritzarà la creació d’una
entitat de dret públic, que
ajustarà la seva activitat a
l’ordenament privat, i que
tendrà per finalitat la tramitació
integral de totes les ajudes en
matèria agrícola, ramadera i
pesquera de les Illes Balears, de
la manera més àgil i eficaç
possible.
FOGAIBA tendrà les següents
finalitats: a) Executar la política
de la Conselleria en tot el
referent a l’aplicació de les
mesures de foment i millora
dels sectors agrari i pesquer. b)
Constituir-se com a Organisme
Pagador. c) Gestionar el
Registre General
d’Explotacions Agràries. El
traspàs de la gestió de les
diferents línies d’ajudes i
subvencions al FOGAIBA es
farà de forma pausada i
escalonada.

Durant l’any 2005 es
traslladaran les ajudes i
subvencions corresponents al
sector agrícola i ramader, llevat
de les destinades a les empreses
públiques IBABSA i SEMILLA
S.A., que en els Pressuposts
que hem presentat s’han
centralitzat, agrupant-les en el
“centre de cost 207.- Fons
d’Orientació i Garantia Agrària
de les Illes Balears”. El traspàs
escalonat i pausat de la gestió
de les diferents ajudes i
subvencions es farà,
previsiblement, per aquest
ordre: 1r. Línies d’ajudes

finançades íntegrament
amb fons de la CAIB. 2n.
Línies d’ajudes finançades
íntegrament amb fons del
MAPA, o cofinanciades
amb fons MAPA + CAIB.
3r. Línies d’ajuda
finançades total o
parcialment amb fons de
la UNIÓ EUROPEA. En
tots els casos s’esperarà a

fer el traspàs de la gestió de les
ajudes i subvencions al
FOGAIBA, fins al moment
que es tenguin establerts tots
els sistemes interns de control,
i es compti amb les
autoritzacions dels organismes
que financen les diferents línies
d’ajudes.
El traspàs al FOGAIBA de les
línies d’ajudes i subvencions al
sector pesquer s’efectuarà,
previsiblement, al llarg de l’any
2006. FOGAIBA, durant l’any
2005, gestionarà ajudes i
subvencions per un import
total de 46.466.498,02 euros,
que rebrà mitjançant
transferència des dels següents
orígens, i pels següents imports
: - 37.270.346,42 euros, des del
pressupost de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, amb
origen al centre de cost 207. -
2.407.000,00 euros, des del
Capítol 4 de SEMILLA S.A. -
6.789.151,62 euros, des del
Capítol 7 de SEMILLA S.A.

col·laboració
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de la parròquia
Pensaments

Carta del Sant Pare
Mane Nobiscum Domine I

El Sant Pare Joan Pau II ha
volgut declarar aquest any com
“l’any de l’Eucaristia”. Pot ser
interessant transcriure i publicar
el document en què ens anima
a recentrar-nos en aquest
sacrament.
1: “Queda’t amb nosaltres,
Senyor, que es fa tard.” Aquesta
fou la invitació afligida que els
dos deixebles, que anaven cap
a Emaús el vespre mateix del
dia de la resurrecció, van adreçar
al Caminant que se’ls havia
ajuntat al llarg del camí.
Afeixugats per pensaments
tristos, no s’imaginaven que
aquell desconegut era
precisament el seu mestre,
que havia ressuscitat.
Tanmateix, experimentaven
un íntim “abrusament”,
mentre Ell els parlava
“explicant-los” les
Escriptures. La llum de la
Paraula fonia la duresa del
seu cor i “els obria els ulls”.
Entre les ombres del dia
que ja declinava i la foscor
que els imbuïa en l’ànim,
aquell Caminant era un raig
de llum que reviscolava
l’esperança i els obria
l’esperit al desig de la llum plena.
“Queda’t amb nosaltres”, li
varen suplicar. I ell va acceptar.
Al cap de poc, el rostre de Jesús
desapareixeria, però el Mestre
s’havia “quedat” sota els vels
del “pa partit”, davant del qual
se’ls varen obrir els ulls.
2: La imatge dels deixebles
d’Emaús es presta ben bé per
orientar un any en què l’Església
es comprometrà particularment
a viure el misteri de la Santa

Eucaristia. En el camí dels
nostres interrogants i de les
nostres inquietuds, potser de les
nostres desil·lusions conscients,
el Caminant diví es continua
fent company nostre per
introduir-nos, amb la
interpretació de les escriptures,
a la comprensió dels misteris de
Déu. Quan aquest trobament
esdevé ple, la llum de la Paraula
és substituïda per la que prové
del “Pa de vida”, amb la qual
Crist acompleix de manera
summa la seva promesa d’estar

amb nosaltres dia rere dia fins a
la fi del món”.
3: La “fracció del pa” –com
s’anomenava al principi
l’Eucaristia- és des de sempre
al centre de la vida de l’Església.
Per mitjà d’aquesta fracció,
Crist es fa present, al llarg del
temps, el seu misteri de mort i
de resurrecció. Ell en persona
hi és rebut com a “pa viu baixat
del cel”, i amb Ell, ens és donada

la penyora de la vida eterna,
gràcies a la qual preguntam
l’etern convit de la Jerusalem
celestial. Molt sovint, i
recentment a l’encíclica
Ecclesia de Eucharistia, posant-

me en el solc de l’ensenyament
dels Pares, dels concilis
ecumènics i dels predecessors
meus, he invitat l’Església a
reflexionar sobre l’Eucaristia.
No intento, però, en aquest
escrit tornar a proposar
l’ensenyament que ja he ofert,
al qual remeto perquè sigui
aprofundit i assimilat.
Tanmateix, he considerat que,
justament amb aquest fi,
podria ser de gran ajuda un
any dedicat íntegrament a
aquest sagrament admirable.
4: Com és sabut, l’Any de
l’Eucaristia anirà de l’octubre
de 2004 a l’octubre de 2005.
L’ocasió propícia per a
aquesta iniciativa me l’han

ofert dos esdeveniments que
emmarcaran oportunament
l’inici i la conclusió: el Congrés
Eucarístic Internacional,
programat del 10 al 17
d’octubre de 2004 a
Guadalajara (Mèxic), i
l’Assemblea Ordinària del
Sínode de Bisbes, que tendrà
lloc al Vaticà del 2 al 29
d’octubre de 2005 sobre el
tema: “L’Eucaristia, font i cimal
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de la vida i de la missió de
l’Església”. Per orientar-me en
aquest pas no m’ha mancat,
tampoc, una altra consideració:
s’escau en aquest any la Jornada
Mundial de la Joventut, que
tindrà lloc a Colònia del 16 al
21 d’agost de 2005. L’Eucaristia
és el centre vital entorn del qual
vull que els joves es concentrin
per alimentar la seva fe i el seu
entusiasme. La idea d’una
iniciativa eucarística com
aquesta estava de fa temps en
el meu ànim: constitueix de fet
el desenvolupament natural de
la direcció pastoral que he
intentat donar a l’Església,
especialment a partir dels anys
de preparació del Jubileu, i que
després he reprès en els anys
que l’han seguit.
5: En aquesta carta apostòlica
em proposo de subratllar la
continuïtat en aquesta direcció,
perquè per a tots sigui més fàcil
recollir-ne el fruit espiritual. Pel
que fa a la realització concreta
de l’Any de l’Eucaristia, compto
amb la sol·licitud personal dels
pastors de les esglésies
particulars, als quals la devoció
per un misteri tan gran no
deixarà de suggerir-los les
intervencions que siguin
oportunes. Als meus germans
bisbes, a més, no els serà difícil
percebre que aquesta iniciativa,
que segueix a breu distància la
conclusió de l’any del Rosari,
se situa en un nivell espiritual

tan profund que no ve a
obstaculitzar de cap manera els
programes pastorals de les
esglésies particulars. Ben al
contrari, els pot il·luminar
eficaçment, inclinant-los, per
dir-ho així, cap al misteri que
constitueix l’arrel i el secret de
la vida espiritual dels fidels,
com també de tota iniciativa de
l’Església local. Per tant, no
demano que s’interrompin els
“camins” pastorals que les
Esglésies particulars estan fent,
sinó d’accentuar-hi la dimensió
eucarística, que és pròpia de
tota vida cristiana. Per part
meva, amb aquesta carta vull
oferir algunes orientacions de
fons, amb la confiança que el
poble de Déu, en els seus
diversos components, voldrà
acollir la meva proposta amb
prompta docilitat i amor
fervent.

Avisos de la
parròquia

Conferència quaresmal
El dissabte 12 de febrer, el
Senyor Bisbe pronunciarà una
conferència a Sant Llorenç
sobre l’Eucaristia i la Penitència.
Tots hi estau convidats.
Partirem a les 15.30 hores del
Collet (creuer entre Gran Via i
Santa Margalida). Els que
tenguem cotxe en durem i
acompanyarem els que no en

tenguin. La Conferència acaba
a les 18 hores, per tant hem de
preveure que a les 19 hores
serem altre cop a Artà.

Exercicis espirituals pel
poble de Déu
Com és costum, aprofitam la
quaresma per intensificar
d’alguna manera la nostra vida
espiritual. Un altre mitjà que
oferim des de l’Església d’Artà
són els exercicis espirituals.
Seran la setmana del 21 al 25 de
febrer. Només hi haurà missa
al convent els dies feiners i serà
a les 20 hores i a continuació hi
haurà la xarla. No hi haurà
missa al Centre Social tota la
setmana. Enguany, hi haurà
distints conferenciants: Mn.
Antoni Riutord Fullana, rector
del Seminari, i Mn. Francesc
Ramis i Darder, professor de
Bíblia. A més hi haurà dues
meditacions fetes per preveres
locals.

La parròquia informa
Col·lecta pel sudest asiàtic
El cap de setmana del diumenge
23 de gener, les col·lectes varen
ser destinades als damnificats
pels sismes del Golf de Bengala.
Es varen recaudar 635 euros
que han estat enviats a través
de Caritas. Moltes gràcies per
la vostra solidaritat a totes les
persones que col·laboràreu.

de la parròquia
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Es crea el Consell de la Joventut a Artà

Aquest dissabte un bon grup
de portaveus d’associacions del
nostre poble es van reunir al
Casal de joves  per tal de firmar
l’acta constituent i així crear el
consell de la joventut a Artà.
Aquesta ha estat una iniciativa
de l’agrupació de Joves d’Artà,
que va convidar a participar-hi
entitats com l’Agrupament
Escolta BP, l’Associació
Artanenca, Amics CJ i altres
grups de joves per tal de crear
un consell que reunís tots els
joves del municipi i allà poder
debatre molts de temes que
afecten els joves.
El seu portaveu, el jove
Salvador Sol, va informar que
el CLJ tendrà com a prioritats
i funcions: ser l’òrgan de
consulta en els processos
d’elaboració d’ordenances,
reglaments o programes que
afectin els joves i en aquells
assumptes que tinguin especial
incidència en aquest, informar
en temes transcendents per a la
planificació i gestió de
programes, especialment en
aquells que contemplin la lògica
juvenil, valorar i debatre els
elements de proposta que
l’Ajuntament d’Artà faci en
relació amb l’àmbit de la

joventut, proposar solucions a
problemes concrets dels joves,
proposar i col·laborar en els
estudis i elaboració de
programes i projectes, fer el
seguiment dels programes i
projectes que es duguin a terme
en l’àmbit de la joventut, vetllar
perquè tots els serveis i recursos
considerin la lògica juvenil,
vetllar per l’elaboració,
l’actualització i l’aplicació del
Pla Integral de Joventut,
proposar les prioritats en relació
amb la política municipal –
especialment en allò que afecti
els joves- i en l’elaboració dels
pressupostos, fomentar

l’associacionisme juvenil. 
Ara el consell es reunirà cada
quinze dies al Casal de joves i el
seu primer debat serà els
pressupostos de joventut, així
van informar el regidor de
joventut el qual juntament amb
el president del consell de
joventut de les Illes Balears
assistí a la reunió. Si voleu
participar o vos interessa més
informació del CLJ podeu
enviar les vostres dades a:
http://casaldejoves@arta-
web.com

Joves d’Artà

noticiari
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Grup excursionista un raig d’artanencs

Es Penya –Segats de Son Nebot

Aquesta excursió, que cap de
nosaltres havia fet abans, va
tenir dues parts, una difícil i
l’altre mes difícil.
L’autobús ens va deixar al
restaurant d’Escorca, just allà a
on comença el camí cap al
torrent de Pareis però aquest
diumenge no tocava al torrent
sinó cap a l’altre costat de la
carretera, cap a les cases de neu
d’en Galileu, però abans
havíem de suar la camiseta.
Primer havíem de trobar una
canaleta que actualment es
troba entubada i que es  l’inici
d’una llarga i costosa pujada
que ens va fer aferrermos-hi de
valent a n’es carritxs que
trobàrem i que eren , per sort
nostre, abundants en aquests
indrets. Desprès de sortir d’un
alzinar i atravesar dues
rossegueres, el camí es va anar
empinant ,encara mes!, fins
arribar a una canal amb blocs
de roca que ens va obligar a fer
alguna grimpadeta. Passat
aquest “tubo” el terreny es
replana i arribàrem en pocs
minuts a les cases de neu d’en

Galileu, on ja hi trobarem un
bon grup d’excursionistes que
hi havien arribat pel camí de
Son Masip. Aquestes cases de
neu, n’hi ha dues, són de les
més grans que hem vist, sobre
tot una.
Les cases de neu són
construccions relativament
habituals al cims més alts de la
Serra de Tramuntana. Fins a
principis del segle vint l’única
manera d’obtenir gel a Mallorca
era mitjançant aquestes cases
de neu, constituïdes per un
dipòsit normalment excavat a
la roca que el nevaters, persones
que es dedicaven en aquesta
tasca, anaven omplint , quant
la neu feia acte de presencia, en
capes i trepitjant després per
convertir-la en gel, així fins que
tenien el dipòsit ple o s’acabava
la neu dels voltants. Després i
generalment de nit es
transportava el gel en bolles o
pans de cinquanta quilos
generalment amb mules o si el
camí era  prou bo en carro cap
a la vila. L’any 1925 es va obrir
la primera fàbrica de gel a

Mallorca i aquests
procediments es varen
abandonar.
Bé, nosaltres continuàrem fins
trobar un lloc per dinar, aquí
un lloc amb vistes
panoràmiques no té grans
dificultats de trobar i el
trobarem amb una vista del
Puig Major en front i el Gorg
de Cuber abaix , millor
impossible. Dinàrem i després
de dinar i com el cel començava
a ennuvolar-se, fins aleshores
havíem tingut un dia molt bo,
partirem cap a vall.
Després la baixada per dins un
alzinar va ser com la pujada, és
a dir en forta pendent i una
mica perillosa amb diverses
patinades i culades, com a
conseqüència d’una d’elles en
Bernat Malet es va trencar un
os de la ma, però va aguantar
com un valent fins que
arribarem Artà. Així mateix una
part del grup ens vàrem
despistar i prenguérem per on
no tocava, però retrobàrem el
camí i tots arribàrem el autobús
que ens va dur cap a la Vila.

esports
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Volei

Escola de Volei
El passat dissabte dia 5 de febrer,
al polisportiu «Na Caragol»
d’Artà, va tenir lloc una diada de
volei de la Comarca de Llevant.
Hi participaren equips de
Manacor, d’Artà i un de Son
Servera. Es varen muntar cinc
camps: 3 de minivolei, on jugaven
4 x 4;  1 de 2 x 2, i un de volei 6
x 6. La diada va ser tot un èxit,
tant d’organització,  participació,
com de nivell, on ja es varen
veure els progressos respecte a la
primera celebrada a Manacor.
L’Escola del Club Volei Artà,
patrocinada per Fusteria Alzina
Artà,  hi participà amb dos equips
alevins, que jugaven 4 x 4; 2
benjamins, que ho feien en el 2 x
2 i un infantil que ja jugava en el
camp gran i amb 6 jugadors. La
part més jove del Club Volei
Artà gaudiren de la diada, així
com els pares que pogueren veure
els progressos d’aquests joves
jugadors/es.

Infantil femení
29-01-05
Alaró 0
BAR POLIESPORTIU ARTÀ
3
6-25 / 3-25 / 11-25
Bar Poliesportiu Artà: J. Galván,
A. Bernat, X. Puigserver, A. Riera,
M. M. Artigues, A. Rocha, F.
Jaume, C. Sansó, A. Ferragut, R.
Llaneras i N. Ferragut.
Partit sense complicacions per

l’equip infantil femení que acabà
la primera volta invicte amb 10
partits jugats, 10 victòries i tan
sols amb 2 sets amb contra.
L’Alaró no posar massa
resistència a les artanenques, que
amb un bon servei decidiren gran
part del partit.
03-02-05
Vilafranca 0
BAR POLIESPORTIU ARTÀ
3
11-25 / 8-25 / 8-25
Bar Poliesportiu Artà: J. Galván,
P. García, A. Bernat, X.
Puigserver, A. Riera, M. M.
Artigues, F. Jaume, C. Sansó, A.
Ferragut i N. Ferragut.
Primer partit de la segona volta i
nova victòria de les infantils. Com
ja ha passat en molts partits, el
servei artanenc va impossibilitar
qualsevol intent d’actac del
contrari i les donà molts punts
directes.

Infantil masculí
28-01-05
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 3
Sant Josep 0
25-3 / 25-14 / 25-7
Fusteria Alzina Artà: T.
Massanet, M.A. Tous, R. Gili, S.
Franco, M. Pastor,  T. X. García
i T. Llabrés.
Victòria fàcil per l’equip artanenc
que no trobà massa dificultats
per superar al Sant Josep. Els
col·legials es presentaren amb un
equip molt jove que no inquietà

en cap moment als d’Artà, que
dugueren sempre la iniciativa del
partit.

Cadet masculí
05-02-05
Manacor 0
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 3
13-25 / 13-25 / 17-25
Fusteria Alzina Artà: T.
Massanet, M.A. Tous, R. Gili, S.
Franco, M. Pastor,  T. X. García
i T. Llabrés.
Segueixen els cadets sense cedir
un sol set i per tant comandant
amb autoritat la lliga. A Manacor
resolgueren el partit sense
complicacions, tot i tenir certs
problemes per construir atacs
fàcils.

29-01-05
Manacor B 1
DUPLICAT ARTÀ 3
16-25 / 20-25 / 25-23 / 18-25
Duplicat Artà: A. Servera,
C. Sancho, M.C. Carrió, M.
Llull, C. Ferrer, M. Navarro,
M. Siquier, G. Salort, V.
Piñol i S. Saavedra
Darrer partit de la lliga regular de
l’equip cadet i nova victòria, el
que les situa en la primera
posició del seu grup amb uns
números excepcionals: 10 partits,
10 victòries, 30 sets a favor i 4 en
contra. L’equip artanenc jugà
estones de bon joc on dominà a

esports



11 febrer 2005
Número 721

36
 140

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

l’equip local, però també en va
tenir d’altres amb molts
problemes per construir atacs
fàcils. El primer set el va dominar
amb claretat, portant sempre la
iniciativa dels punts. En el segon
va haver de remontar un 17 a 13
per guanyar el set i el seu joc ja no
era tan consistent com en el
primer set. En el tercer, tot i
començar bé i disposar d’un
avantatge de 14 a 17, començaren
els problemes en recepció i les
manacorines capgiraren el
marcador imposant-se 25 a 23.
El quart va anar igualat fins el 17
a 17, però les d’Artà desplegaren
tot el seu joc atacant i s’imposaren
18 a 25. Ara l’equip tendrà el mes
de febrer per preparar el
Campionat de Mallorca, a
l’espera que acabin els partits de
l’altre grup.

Juvenil femení
30-01-05
Alaró 1
TOLDOS ARTA 3
Toldos Artà: C. Maria, Mar
Danús, M.C. Carrió, Mar Zafra,
I. Cantó i C. Valero.
Cinquena victòria consequtiva
de l’equip juvenil que el situa en
els llocs alts de la classificació.
Les d’Artà jugaren un bon
encontre, exceptuant el segon
set on perderen per un marcador
ajustat. La clau del partit va ser
en la concentració de les
artanenques amb un gran treball
en defensa i recepció, que les va
permetre construir bons atacs.

On no varen estar tan encertades
va ser en el servei, sobretot en el
tercer i quart set, on regalaren
molts punts a l’Alaró.

05-02-05
TOLDOS ARTA 1
Sóller 3
25-20 / 14-25 / 21-25 / 20-25
Toldos Artà: C. Maria, Mar
Danús, M. Riera, M.C. Carrió,
Mar Zafra, I. Cantó i C. Valero.
 Lliure, Mar Fernández.
Les jugadores juvenils se’n
dugueren un cop baix de moral
amb el partit del Sóller, ja que
tenien moltes ganes de guanyar-
lo després de l’ensopegada de la
primera volta, però no varen estar
encertades en els moments claus

i ho va saber aprofitar molt bé el
Sóller per endur-se’n un partit
que tampoc hi comptaven. Les
nostres començaren el partit
adormides, pensant que seria fàcil
i quan se’n adonaren el primer
set estava pràcticament perdut,
però un parcial de 17 a 5, capgirà
el marcador i de perdre 8 a 15,
s’imposaren 25 a 20. Semblava
que després d’aquest ensurt, es
«posarien» les piles en els altres
sets però no va ser així. El segon
set va ser desastrós i el Sóller el
va guanyar amb total autoritat.
El tercer i el quart varen ser
calcats; les artanenques cobraren
un avantatge important, 17 a 13
en els dos sets, reacció del Sóller,
enfonsament de les nostres i

esports
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partit per a les solleriques.

Sènior masculí
29-01-05
Manacor 3
C.V. ARTÀ 0
C.V. Artà: P. Cabrer, Ll. Terrassa,

X. Rigo, P. Piris, J. Moyà, E.
Piñeiro, T. Massanet i J. Mercant.
Lliure, LL. Alcover.
 Tot i la derrota per 3 a 0, no jugà
un mal partit l’equip artanenc
però si que errà en els moments
claus. Tots els sets començaren

molt igualats, amb intercanvis
constants en el marcador i cap
dels dos equips aconseguia obrir
forat, però quan s’acostaven als
20 punts l’equip manacorí sabia
resoldre millor i no errava, cosa
que li va permetre guanyar els
tres sets, i per tant l’encontre.

esports

Futbol

Preferent
Cardassar 1 – Artà 1
Gol: Oliver
Alineació: Nofre, García, Sirera
(Ramon), B. Cursach
(Femenias), Víctor, J.Tous,
Oliver (Jordi), Nieto, Gayà,
Dalmau, Brunet

Artà 1 – Margaritense 2
Gol: Gayà
A: Nofre, García, B. Cursach
(Ferrer), Víctor, J. Tous
(Femenias), Oliver, Ramon,
Nieto, Gayà, Brunet, Jordi
Segon encontre, després de
moltes temporades, de partit
de rivalitat comarcal contra el
Cardassar. Abans va ser a la
primera volta a Ses Pesqueres.
La veritat és que va decepcionar
un poc ja que la vertadera
rivalitat i emoció d’antany s’ha
perdut. El partit no va ser massa
bo, quedant ja decidit a la
primera part amb l’empat a un,
i a la segona, malgrat que els

dos equips, en els inicis els
locals i al final l’Artà, intentaren
desfer l’igualada, ja no es mouria
el marcador i qui millor ho
tengueren foren els llorencins
ja que disposaren d’un penal a
favor, però Genovard Liso el
va tudar, tirant la pilota per
damunt del travesser. Per
acabar: resultat just.
Després de vàries jornades es
va tornar a perdre a Ses
Pesqueres contra el
Margaritense, sense que aquests
fessin massa mèrits per guanyar.
Els dos equips varen estar molt
semblants pel que fa al joc però
els visitants tengueren en el seu
jugador Cladera a l’home
decisiu ja que va fer els dos gols
a pilota aturada, sense que
Nofre ho pogués evitar. A partir
d’aquí control·laren als locals
que, a més, els expulsaven Jordi
i Ramon, cosa que feia més
difícil encara la remontada,
malgrat que Gayà va reduir el

marcador en el minut 85 i ja era
massa tard per, al menys,
empatar.

III Regional
Artà 2 – Montaura 2
Gols: Ferrer, Bernat
A: Pedro, Femenias (Moll),
Cabrer (Ginard), R.Mayal
(Ferragut), Ferrer (Joan
Andreu), Mascaró, Bernat,
López, Riera (Gil), Gamaza,
Juanlu

Patronato 4 – Artà 1
Gol: López
A: Pedro, Femenias, Pascual
(Raul), Ferrer, Ginard
(Ferragut), Moll, Bernat,
López, Riera, Gamaza (Rufo),
Juanlu (Enrique)
Partit tens, amb polèmica
actuació arbitral i resultat,
potser tal i com va transcórrer,
just l’empat final. L’Artà va
acabar amb dos jugadors menys
per l’expulsió de Joan Andreu i
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Mascaró, la qual cosa el va
deixar amb una inferioritat
numèrica manifesta i va
propiciar probablement
l’empat dels visitants en els
darrers compassos del partit.
Contra el Patronato, partit
bastant fluix dels artanencs que
mai no varen estar mínimament
ficats en el partit, cosa que va
facilitar bastant el joc dels locals,
que varen obtenir una còmoda
i clara victòria, quedant patent
el lloc que ocupen en la
classificació.

Juvenils
Artà 3 – Petra 2
Gols: Antoñito (2), Ruz
A: Pere Miquel (Cantó),
Bernad, Endika, Sureda,
Rocha, Alfredo, Antoñito
(Grillo), Carrió (Jordi),
Obrador (Cruz), Massanet, Ruz

Artà 3 – P. Ramon Llull 3
Gols: Endika, Massanet, Ruz
A: Pere Miquel, Bernad,
Endika, Sureda, Rocha,
Antoñito (Grillo), Carrió
(Alfredo), Obrador, Massanet,
Ruz, Jordi (Borja)
Duen bastants partits els
juvenils sense perdre, cosa que
els ha duit a acostar-se als
primers llocs de la classificació.
Realment estan realitzant una
molt bona campanya. Justa
victòria contra el Petra i també

l’empat contra el Ramon Llull.
Els dos partits varen ser molt
similars, disputats amb ardor i
bon joc pels contendents i
emocionants de cara al
marcador. Potser en el qual
pecaren un poc de confiança
va ser contra el Ramon Llull i,
a més, poca atenció, ja que els
dos darrers gols i principalment
el que va segellar l’empat final,
foren marcats a la sortida de
dos córners idèntics. El darrer
va ser sobre la xiulada final i no
va donar ni temps a treure de
mig camp, amb la qual cosa va
tenir un regust amarg pels
artanencs. Encara que,
repetesc, l’empat final no va
ser gens injust.

Cadets
Artà 7 – Son Servera 2
Gols: Aitor (4), Juanfran, Felip,
Nadal
A: Alba, Serra, Juanfran,
Carabante (S. Coll), Ismael,
Aitor, Felip, Bajo (Molina),
Marc (Valle), Font, Nadal

Can Picafort 1 – Artà 6
Gols: Marc (2), Nadal (2), Serra,
Ismael
A: Alba, Serra, Juanfran (Aitor),
Carabante (Bajo), Ismael, Coll,
Felip, Marc, Font, Nadal,
Molina
No els va afectar gens la primera
derrota encaixada contra el

Rafal ja que aquests dos partits
els han resolt amb victòries
clares i contundents. Contra el
Son Servera, malgrat l’amplitud
del marcador, l’actuació no va
ser massa brillant. Els set gols
es degueren mñes a la
individualitat que al joc d’equip
i també a la feblesa del rival. A
Can Picafort milloraren bastant
el seu joc, principalment en la
primera part on ja deixaren
resolt el resultat ja que va acabar
amb un clar 1-5 favorable. En
la segona baixaren un poc, això
sí, sense deixar que els locals
prenguessin el control del partit
i es limitaren més a mantenir el
resultat que a augmentar-lo.
Com és natural, segueixen al
capdavant de la classificació
amb un cert avantatge.

Infantils
Artà 2 – P. Ramon Llull 1
Gols: Coll, Torreblanca
A: Reunés (Ignasi), Flaquer,
Prol (Cantallops), Riera,
Alzamora, Coll, Torreblanca
(Franco), Abdon (Jordi), Gil,
Gualda (Jeroni), Valle
Bon partit el que disputaren els
dos equips. Una primera part
amb major domini dels locals
fent els seus dos gols, cosa que
els va donar certa tranquil·litat.
Però a la segona foren els
visitants els que dugueren el
trui, retallant el marcador amb
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el seu gol i fent passar alguna
que altra angúnia a Ignasi. Però
els artanencs saberen defensar
amb ordre i al final
s’endugueren els tres punts.

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

Artà 2 – San Francisco 1
Gols: Sergi, Cassellas
A: Jon, Llull, Sem, Zafra, X.
Cursach, Sergi, Alzamora,
Carrió, Arto, Adrian, X.
Darder. Massanet, Cassellas,
Fiol
No perden comba els alevins
seguint l’estela del líder,
Campus Sport, indiscutible del
grup. En aquests dos partits
s’han enfrontat a equips forts
també. Més el San Francisco
que és el tercer, que el Ramon
Llull. En aquest partit va fer
justícia el resultat d’empat final
que que el joc va ser molt
semblant i les ocasions en les
dues porteries també. El San
Francisco era esperat amb
recança ja que, repetesc, és el
tercer de la classificació. L’inici
del partit va ser fulgurant per
part dels locals ja que als 10
minuts ja havien fet els seus
dos gols i dominant la major
part del primer temps, però
sense més gols. A la segona
control·laren més el joc els
visitants però no tengueren
premi fins als darrers minuts
quan acurçaren el marcador
quasi ja sense temps per igualar
el partit. Bona, molt bona
victòria pels locals que els
referma en el segon lloc.

Alevins F-7
Algaida 10 – Artà 1
Gol: Garau
A: Sevillano, Oca, Riera, Garau,
Bonnin, Merenciano, Christian.
Massanet
Artà 1 – Ses Salines 3
A: López, Oca, Riera, Fiol,
Bonnin, Christian, X. Darder.
Sevillano, Garau, Arto
Complicat ho té aquest equip
per guanyar algun partit, ja que
els rivals que tenen en el seu
grup, la majoria dels que hem
vist, tenen una major
corpulència física i un poc més
de qualitat en el seu joc. Els
artanencs, i això és d’agrair,
malgrat els inconvenients, poser
ardor i el que saben i malgrat
que els resultats els siguin
adversos s’animen i intenten
millorar.

Benjamins F-7
Escolar 3 – Artà 0
A: Riutort, Tous, Ferragut,
Danús, Riera, Artigues, Carrió.
Quintanilla, Seguí, Amer,
Carmona

Artà 0 – Cardassar 2
A: Riutort, Ferragut, Danús,
Artigues, Carmona, Donoso,
Navarro. Amer
Gens bé els ha anat als
benjamins aquests dos partits
de rivalitat, ja que han estat

dues derrotes seguides i sense
fer cap gol. Feina tendran els
seus entrenadors per conjuntar-
los i aprendre a fer córrer la
pilota i no ells. Com que tots
són de primer any aquesta
missió és difícil però amb
paciència i ganes segur que es
pot millorar.

Pre-Benjamins F-8
Cardassar 4 – Artà 2
Gols: Bisbal, Ojeda
A: Vega, Pascual, Massanet,
Bisbal, Moll, Tous, Ojeda,
Sansó. Ginard
Ses Salines 4 – Artà 4
Gols: Tous (2), Vega, Massanet
A: Pascual, Massanet, Bisbal,
Moll, Tous, Ojeda, Sansó,
Ginard. Vega
Dos partits bastant acceptables
han disputat els més petits.
Malgrat la derrota encaixada a
Sant Llorenç jugaren un bon
partit i millor el jugat a Ses
Salines amb bastants gols i
alternances en el marcador,
cosa que va fer que fos
emocionant ja que cap dels dos
equips no llençava la tovallola
quan es trobava per darrera en
el marcador i reaccionava fent
gols al seu favor fins a la
igualada final amb major alegria
pels artanencs que actuaven de
visitants.

Altres notícies
El C. E. Artà solidari amb el sud-est asiàtic

El C. E. Artà, en el partit jugat a
Ses Pesqueres contra el
Margaritense, va decidir la
recaptació i solidaritzar-se i ajudar
a paliar, amb el seu granet d’arena,
els danys causats pel tsunami en el
sud-est asiàtic. Per la seva
magnitud, ja molt comentada en
tots els mitjans de comunicació,
tota l’ajuda que hi vagi no serà

suficient, ja que pel que s’ens ha
mostrat i s’ha escrit, sembla
impossible que es puguin valorar
els danys causats. A part de la
taquilla també es va col·locar una
vidriola a l’entrada per a que els
aficionats que volguessin, també
hi poguessin aportar algun dobler.
En total es recaptaren i entregaren
378 euros.
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Del pou de la memòria
Era un temps molt especial. Vist
d’enfora només ho pot entendre
qui en fou protagonista
d’aquella etapa de la nostra
història, que avui forma part del
que som tots nosaltres
Mentrestant, passaven les
primaveres en tons de colors de
roses musties i altres flors del
mes de Maria, però les
imaginàvem lluïdes com les que
ens anuncia aquests dies la
propaganda d’uns grans
magatzems, A la nostra
generació li tocà un paper molt
mal d’interpretar. Érem rels fills
de la guerra, una trista i
lamentable confrontació entre
germans. És ver que ja havia
acabat feia més de dos llustres,
però vàrem ésser hi bé a temps
a tocar-ne les conseqüències.
La infància i pubertat es
desenvolupaven dins  aires de
tristor. Ningú gosava dir res  i si
ho feien era amb veu baixa i
tremolosa, sabent al que
s’exposaven; sense altre remei
que dir amén a tot. Ens va tocar
fer coses sense poder plantejar
nos si en realitat eren les que
havíem de fer. I així, ens
deixàvem dur per un fanatisme
i una religiositat digne de fer un
ample estudi psicològic. Però
era la fruita del temps, que estava
en camí de maduració, enmig
de tant de podriment. Un temps
tan llunyà que ja els records
romanen adormits dins el pou

de la memòria.
Fent voltes pels
carrerons interiors
revivim amb
objectivitat tot allò
que ens fa pensar si
fou veritat o tal volta
és ocasionat per un
llarg somni.
Devíem fer cara de
desanats, perquè
els nord-americans
notaren amb
n o s a l t r e s ,
mitjançant el Pla Marshall, que
ens van voler “ajudar” enviant
caixes i més caixes de llet amb
pols, formatge... a les nostres
escoles. La llet tenia gust de
cosa rara i el formatge semblava
més mengívol per tenir la closca
vermella. D’una manera
especial l’escola que rebia més
caixes eren les Escoles
públiques anomenades
nacionals
Aleshores no pensàvem en
moltes coses que al cap dels
anys, ja immergits en la tardor,
hem descobert el seu encant i
embruixament.
Els nostres anys joves es
caracteritzaven per la manca de
claror i perspectives. Es vivia
amb dificultats, i els queviures
escassejaven, amb rebots de
pocs companatges. I sobretot,
no hi havia estímul per la manca
d’un horitzó.

La monotonia era sinònim del
nostre entorn, on no passava res
mai; Només qualque turista que
havia vengut sense saber perquè
i, de passada, visitava les Coves,
imatge de l’esplendor de la
natura, que no creia ningú que
l’adornessin amb tant de ciment
i artificialitat.
Aquelles escoles, folrades de
pedra, amb grans sales i que
foren construïdes durant el
període de la Segona República,
amb les visites que sovint es
rebien de la inspectora, les
solemnes visita del Bisbe Enciso
de Viana, l’ofrena de flors als
caiguts al front, (només als
nacionals, és clar), l’alçada del
braç davant la bandera i el
constant cant del Cara al Sol,
amb el patriotisme fora mida. I
d’aquesta manera, amb els graus
del mètode d’en Porcel, molta
lletra i manca de gravats, anàvem
adquirint unes bases culturals,
sempre lligades a la “formació

col·laboració
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del esperit nacional”.
 Per damunt totes aquestes
imatges, uns mestres que, molts
dels quals  foren simplement un
bons pedagogs, que ens
deixaren un encertat exemple
de prudència, serenitat,
senzillesa...Uns homes amb una
capacitat intel·lectual que
complien  amb exactitud i
responsabilitat la seva vocació
d’ensenyar, en general
enamorats de la seva tasca., Però
dins el seu interior hi bullien
uns calius que contrastaven amb
el foc de ressentiment i confusió.
Tal volta, ens hauria agradat

col·laboració
donar-lis les gràcies per tantes
de coses sobretot per la seva
labor desenvolupada amb
silenci.
S’han escrit moltes pàgines en
vers la Guerra Civil espanyola i
els llargaruts anys posteriors..
Sobretot una vegada closa la
Dictadura, ho feren els que se
sentien marcadament ferits,
doncs durant aquell llarg període
‘la lluita per exterioritzar el que
en el fons se pensava, eren
ofegades pels triomfadors.. A
més la jerarquia catòlica es
posava en acció per reprendre
qualsevol intent de protesta. El

sacerdot tenia un paper rellevant
i com sovint sol passar molts
d’egoismes  romanien
disfressats de caritat. Es podria
reflexionar més encara damunt
aquest tros d’història que
respongué primordialment a
l’exaltació entre el bé y el mal;
entre la veritat i la mentida;
entre Déu i el dimoni..., per
això el Moviment adquirí una
transcendència universal . Uns
anys i uns fets que no s’haurien
de repetir mai més.

Cristòfol Carrió i Sanxo

Recordant l'amic Pere Pujol

Ja s’ha complit el tercer
aniversari de la mort de l’amic
escultor Pere Pujol. Eren
damunt les deu del vespre de
Cap d’any quan ens disposàvem
a menjar un poc de torró i
algunes altres llepolies, per allò
d’acabar l’any amb bon sabor
de boca, quan sonà el telèfon
per donar-me la nova que en
Pere havia mort a l’hospital de
Manacor. Sobra dir que
m’afectà de manera especial ja
que es tractava d’un dels millors
amics. Una amistat de quasi
tota la vida i que ens du a fer
una recordança, una salutació
pòstuma envers a Pere Ferrer i
Pujol, conegut per tot arreu

amb el seu segon llinatge.
Si bé és ver que sovint em
mostrava els seus projectes,
dibuixos i maquetes, i que
després anava seguint de prop
les corresponents realitzacions
és prou cert que un gran
nombre de plomes més fines
que la meva, plasmaren amples
estudis i criteris ben
documentats de la vasta obra
de l’escultor artanenc.
Per tant, la meva aportació se
centra en manifestar el
testimoni referent a un home
singular, que es va realitzar fent
molta feina, sense aturall i amb
la il·lusió d’un aprenent, que
quan rep un raig d’inspiració

bota d’alegria. Passà per aquest
món intensament entregat a
fer amb pulcritud tot allò que
havia après tot sol, amb plena
dedicació, constant i entusiasta,
constituint un clar exemple
d’allò que pot fer la voluntat
humana quan està ben
encaminada.
La sensibilitat d’en Pujol el duia
a cuidar els més petits detalls,
com ho demostrava quan es
tractava de fer el muntatge
d’una exposició, posant-hi el
tot per a tot, tant si les obres
s’exposaven a Ciutat, a Eivissa
o a d’altres petites poblacions
com a Son Carrió. Hi posava la
mateixa entrega, doncs era un
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col·laboració
mestre de consecucions ben
fetes. I quan desfilava la seva
Rondalla, quanta serietat duia
amb el trull que suposava fer
moure per carrers i places tot el
llarg estol de figures mítiques a
les quals ell havia donat vida!
Són tantes les figures sortides
de les seves mans, que seria
molt difícil inventariar-les,
malgrat això es poden admirar
les creacions d’en Pere Pujol
per qualsevol indret de
Mallorca, on es
dispersà la major
part de l’obra.
Dins el camp del
c o s t u m i s m e ,
tema prioritari de
les escultures que
va crear, es pot
veure la marca
inconfusible del
seu estil personal,
sempre interessat
pel moviment i la
fluïdesa de
formes amb el
modelat de fang.
Tenia una
obsessió per analitzar els
moviments de la gent de
foravila i era habitual trobar-lo
en el seu estudi de ca mumare,
traçant formes de la
musculatura humana.
En Pujol visqué immers dins
un món farcit de realitzacions,

un món al qual va ser fidel
durant tota la seva existència.
Del seu enamorament per Artà
i tot el que fos de la contrada,
sorgiren una gamma
amplíssima de personatges en
bronze, pedra o terracota.
Artanencs notables i persones
senzilles quedaren per la
posteritat.
Avui que sembla que tot es pot
comprar a pes, potser sigui mal
vist fer justícia a un amic, en

aquest cas a un admirat amic,
convertit en un artista
excepcional sense deixar de ser
senzill i modest. D’ell, el seu
paisà Josep Melià digué: Com a
bon escultor en Pujol té mans
de cirurgià i fa meravelles amb
la pedra de caramel de les

muntanyes de Binialgorfa.
Pere Pujol va néixer en bressol
humil l’any 1934 i quan tengué
32 anys va haver de començar
a suportar una greu malaltia,
que aguantà amb molta
paciència, virtut que reflectia
amb els acabats dels detalls de
les seves creacions.
Dins uns aires de superficialitat,
que ens ha tocat respirar, les
realitzacions escultòriques d’en
Pere Pujol són com un miracle.

Com deia, he
contemplat bona
part de la creació
d’en Pujol i
m’adonava de les
seves inquietuds, de
les pròpies curolles
estètiques i la bona
qualitat del seu
treball.
Pere Pujol fou un viu
testimoni de
tenacitat, un bon
home que lluità amb
les mans, el cervell i
el cor, o sigui un
vertader artista que

visqué en un estat filosòfic,
immers entre ferides recòndites
del seu ésser humà, d’on va
saber extreure tota la força
creadora.

Cristòfol Carrió i Sanxo
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 Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703
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col·laboració
ROCK DE PAÏSSA

  Jo tenc una somera i un ruc pelut
Tenc vint-i quatre cabres i un boc barbut
Ses quiques que m’escainen de bon dematí
I es moix que m’escarrinxa es cubertor des llit

Tenc tot es ferratge que s’ha fet malbé
Sa darrera ventada em cremà es garrovers
Es braços de s’arada que ja estan podrits
Sa dona està empipada i em pega crits.

I si no plou tot se perdrà
Fent feina a foravila ningú quedarà
I aquí estic ‘segut an es “portal”
Pensant vendre sa finca i anar a fer feina a jornal

Ara s’agroturisme es sa solució
Posarem alemanys a viure dins sa soll
Instal.larem anglesos a dins sa boval
I tots a sa cisterna a beure amb un poal

I sanitat vendrà a veure es lloc comú
Per saber si en pixar se n’infecta qualcun
Es vespre un plat de sopes “rumbo” i ball
de bot
I quan es pou s’eixugui s’acabarà tot

I si no plou tot se perdrà
fent feina a foravila ningú quedarà
i aquí estic ‘segut an es “portal”
pensant vendre sa finca i anar a fer feina
a jornal

Autor: Biel Tous i Tous.
Del Cd I em salvaré! de l’Orquestra
Oassis.
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Preocupació dins l’Església
Catòlica
Davant l’estat de salut prou delicat
del nostre Pontífex, el Papa Joan
Pau II, ingressat fa prop de quinze
dies a l’Hospital Catòlic Gemelli
de Roma, a l’Església Catòlica
entram dins un parèntesi i
començam a fer-nos moltes
preguntes, per la qual cosa ens
preocupa, sobretot, allò que
passarà en cas que li arribi l’hora
desvolguda de la mort, tot i que,
evidentment, desitjam que es
recuperi el més aviat possible.
Però, si hem de parlar clars sense
voltar cantó, no hi ha dubte que
aquesta vegada, als seus 84 anys
—tenint en compte les altres
malalties que pateix el Sant Pare
des d’anys enrere—, aquest
entrebanc haurà suposat la
davallada d’un agre escaló que
haurà deteriorat seriosament la
seva salut encara més, malgrat que
té una mentalitat vigorosa i sana.
Però, segons els metges, per a una
persona amb la malaltia de
Parkinson, la grip, un simple
constipat o un refredament com
el que pateix o ha patit, poden
provocar que la salut del Papa
arribi a una situació clínicament
seriosa.
   Aquests darrers dies la
preocupació de l’Església Catòlica
s’ha fet notar cada dia més entre
els feligresos i, molt principalment,
dins la jerarquia del Vaticà, que ja
comença a temptejar, segons
sembla, noms de pes per succeir
aquest gran Papa Joan Pau II, que
ha garantit la continuïtat del
Concili Vaticà II segons l’esperit
de Joan XXIII. És parla d’una
possible dimissió del Papa, la qual
cosa, segons els cànons establerts
per l’Església, només depèn d’ell
mateix.
   Un dels motius principals pel

qual fou elegit el Papa Wojtyla a
l’octubre de 1978 —enguany
complirà 27 anys del seu
pontificat— fou la seva humilitat
i la seva personalitat, treballador i
home preocupat per l’Església,
molt especialment pels joves. És
considerat uns dels pontificats més
llarg de la mil·lenària història de
l’Església, el tercer després de Sant
Pere. Així, ha pogut realitzar el
seu somni d’acompanyar
l’Església en el pas del segon al
tercer mil·lenni cristià, en un canvi
de segle que ens ha estat donat per
celebrar, amb el mateix Papa
mitjançant el seu impuls, el gran
Jubileu de l’Encarnació de
Jesucrist, el Fill de Déu, l’any 2000.
   Però ara la pregunta és: com ha
de ser el nou Papa? No hi ha dubte
que pels corredors de la Cúria
Romana es fan llistes —supòs que
en secret— amb possibles noms,
com també, a la vegada, se’n
descarten d’altres. Però, en els
temps que correm, crec que
s’hauria de mirar amb lupa a l’hora
de fer una nova elecció en el futur
conclave. Les possibilitats semblen
ser moltes, des d’un papa africà,
Arinze, fins a un possible papa de
l’Església hispanoamericana,
Rodríguez Maradiaga, ja que
ambdós han guanyat gran pes en
l’àmbit internacional. Però, com
en el món de la política, els
cardenals italians són més
tradicionalistes i desitjaran que un
italià ocupi, un altre cop, la cadira
de Pere, com podria ser el cardenal
Diogini Tettamanzi, qui, segons
es diu, recorda molt la figura de
Joan XXIII, però seguidor
d’Escrivá de Balaguer i de l’Opus
Dei, organització que hauria de
quedar totalment al marge per a
sempre.
   A la resta d’Europa, hi ha també
altres candidats o successors de

DAMUNT S’ENVELADOR

Joan Pau II, com l’arquebisbe de
Viena, Schönborn, o el de Bèlgica,
Danneels, homes amb compromís
moral exemplar i grans
intel·lectuals seguidors de la tasca
de Wojtyla.
   Sens dubte, sigui qui sigui,
l’elecció serà difícil i dependrà de
l’aire renovador que es vulgui
donar a aquesta Nova Església.
En aquest cas, consider, i és la
meva opinió, que l’Església
Catòlica no pot ser conservadora
ni estancar-se a cap preu, i manco
estar integrada pels poders de
l’Opus Dei. L’Església d’avui ha
de ser progressista, jove, nova,
renovada, que miri endavant i que
no remiri mai més el passat. “Obriu
finestres, obriu portes!”, com va
dir de manera molt justificada el
Papa Joan XXIII en el Concili
Vaticà II, el qual, aleshores, fou
un dels papes més progressistes
del seu temps i preocupat per les
mancances de l’Església en el món.
   Allò que sempre està tancat
arriba a fer olor. “L’Església
Catòlica —em deia mon pare—
mai no ha sabut adaptar-se als
temps moderns”. Ara seria l’hora
per corregir aquesta tara. El perfil
del nou Papa ha de ser el d’un
home jove, fet enmig de la gent
del carrer, enmig dels problemes
reals del món, coneixedor del
tercer món, que s’adapti als nous
temps i que no es quedi autoexclòs
de qualsevol problemàtica social
d’avui dia. Ara bé, l’Església
Catòlica ha de defensar, en tot i
per a tot, sense por, la doctrina de
l’Evangeli, de la moral i de l’ètica
cristiana, i acceptar els grans reptes
de la ciència i de les investigacions
mèdiques, sense oblidar el SÍ a la
vida.

Toni Esteva

col·laboració
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Racó del poeta

DARÉ EL VERS A LA MAR

Caminant indecís pels oratges rients,
ara engany l’imprevist amb mentides, i em dol.
No em plau cridar socors, ni fugir cap enlloc:
que a l’obaga del cos s’acostumi el tirany.
Si m’encalça el destí, que em passi davant;
si puc veure on fineix, no em vindrà tan de nou.
Tot el més que puc fer és guardar, i no sé com,
les semblances d’ahir pels miralls de demà.

Tal vegada—qui ho sap?—faci un canvi vital:
abeurat de valor, i amb un to indiferent,
doni el vers a la Mar, el pinzell a la Llum...
Tanmateix, no conec si el silenci m’escau.

col·laboració

SEMENTERIANA

El sol d’agost esbaltia
l’or novell de les garberes,
i el portell s’entretenia
fent de la llum floravia
a un so i vol de caderneres.

Dalt el marge que patia
mal d’entranyes cargoleres,
ran del camí que fugia,
alletava bofagueres
un bleix de grocs al migdia.

Joan Mesquida i Muntaner (Recopilat
del seu llibre Atzabó).

EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE

c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Tels.: 971 83 69 36 - mòbil 629 605 285

Instal.lacions Sanitàries Artà
Esteban Matallana Fuster

Exposició i venda de: Fontaneria-calefacció,
Muntatge piscines, Manteniment Comunitats, Aire
condicionat, Hidromasatges-Saunes

C/ A. M. Alcover, 28, baixos 07570 - Artà Tel i iFax: 971 835 616 Mòbil: 659-14 29 57
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Artà ara fa 77 anys
Extracte de la primera quinzena de febrer de
1928, del periòdic Llevant
(Recopilat per G. Bisquerra)

Croquis artanencs, diada de
Sant Antoni Abat
Aquest era el títol de portada de
l’edició del 10 de febrer el qual
article omplia tota la plana, més la
segona a l’interior i que parlava
sobre la passada festa de Sant
Antoni.
És difícil fer un resum del que
conta l’autor d’aquesta crònica ja
que en un principi sembla maleir
els dimonis que pareix surten de
l’infern i també les cançons irreverents
que la gent canta el dissabte vers
els fogarons. Però després dóna
una volta de campana a les seves
primeres impresions per resaltar
el dia de Sant Antoni on detalla
l’ordre de les cavalleries de les
possessions artanenques que
varen prendre part a la cavalcada
i també elogia les impertinències
que els dos dimonis fan a la figura
de Sant Antoni.
Una cosa que ens ha cridat
l’atenció és la forma del vestir dels
cavallistes a la cavalcada. Diu que
tots anaven en cos de camissa
blanca i mocador de seda al coll
amb una punta a darrera i una
faixa vermella a la cintura amb el
fuet mestrivolment enflocat. Dèim
que ens ha sorprès però no tant, ja
que es diu que antany (potser faci
30 anys), els que participaven
ensillats a la covalcada, duien una
faixa al cos i un mocador de seda
de fantasia de colors sufrits, no
vermell com ara està de moda
sinó més bé de festa.
Però el que són les modes, ara
s’usa mocador vermell i fora faixa,
encara que enguany (2005), qualcú
s’atreví a dur el mocador de
fantasia.

De Ca Nostra
Defuncions: Dilluns passat va
morir madò Blanca del carrer de
Botovant. El temps: Fa dies de
rigorós hivern, ha brusquetjat i
feta com neu fusa amb un fred
intensíssim. Ben arribat:
Divendres va tornar d’Àfrica on
hi ha prestat servei militar el nostre
amic i tipògraf de la nostra
impremta en Climent Garau
Gelabert, al qual donam la
benvinguda i l’enhorabona com
també a tota la seva família.
Vetlada literari-musical
El pròxim diumenge dia 12 a les
vuit de la nit tendrà lloc al saló
d’actes de la Caixa Rural una
vetlada literari-musical que el Chor
St. Salvador donarà conforme el
seu programa i que inclou entre
d’altres les següents
interpretacions: Himne mallorquí,
La campana de l’ermita, La
primera amor, L’aubada, La
Balanguera, Moneda falsa, S’arada
mallorquina, La pastoreta, etc. etc.
De Son Servera
El corresponsal serverí destaca
les Quarenta Hores que tots els
anys celebren a Son Servera els
dies 31 de gener i 1 i 2 de febrer.
Des de principis de mes és el
batle de la nostra Vila el
propietari D. Joan Nebot, el qual
ja ha anunciat mesures contra
l’entrada als bars de les persones
menors i també l’adobament del
pis d’alguns dels carrers en mal
estat. Defunció: Ha mort Bàrbara
Sureda, mare del metge titular D.
Miquel Servera al qual donam el
nostre condol. També va morir

Salvador Bauzà, a) Barral.
Trasllat: El qui fins ara havia
estat el Cap de la nostra estació del
ferrocarril, D. Josep Riutord, ha
estat destinat a l’estació de Son
Carrió.

Artà, 20 de febrer de 1928
L’exemple dels humils era el
títol de la portada de la present
edició del Llevant. L’autor de la
crònica exposava l’existència d’un
dels talaiots més visitats i de més
anomenada del terme: El que es
troba a Ses Païsses dels Olors.
Teatre Principal
El Dijous Llarder es va representar
al Teatre l’obra D. Juan Tenorio.
Els actors eren tots artanencs i
s’en recorda d’alguns: D. Juan era
D. Antoni Massot, Lluís Mejia era
D. Joan Oleo, i altres personatges
eren Nicolau Pons, Xina, Joan
Flaquer, Mangol, etc. Els papers
femenins sí que foren d’afora.
La Congregació Mariana
La congregació va organitzar una
funció posant en escena el drama
en dos actes de la Galeria Salesiana,
El primer beso, i seguidament la
xistosa comèdia Don Papirio
Tondo. Per St. Josep preparen un
homenatge al director de la
Congregació el Rt. D. Josep
Sancho de la Jordana per ser la
seva festa onomàstica i li volen
regalar un rellotge que estarà
exposat al mostrador de c’an Paco
Miró, Argenté, el qual rellotge té
campana de vidre i corda per més
d’un any. Aquest obsequi serà
regalat per tots els congregants al
seu director en agraïment.

col·laboració



 47
11 febrer 2005
Número 721

47
 151

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

Feia temps que no passava
ens va fer arrufar el nas,
molta gent ja es cansava
frissava que s’acabàs.

Per altres indrets de fora
feia molt mal transitar,
la tele ens ho mostrar
no semblava cosa bona.

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

=7 =2 =0 =1

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10            

HORITZONTALS: 1. Saps quin batle que tenim! El batle i els
altres cercaran aquesta cosa d’aquí  poc. 2. Dia 4 d’octubre és
la de’n Francesc. 3. Nòduls. Taca rodona a les ales de qualques
insectes, que pareix un gran ull. 4. Com que ens agrada el
menjar italià, anirem a sopar a aquest lloc. 5. De foc. El
botifarró ens hi ha sortit un poc massa enguany. 6. Per Sant
Antoni qualcun la duia ben agafada. Que tenc de ganes de què
s’acabi el mes per què me’l donin! 7. Quants en vols? A moltes
cases tenen el de Mallorca dins la casa, penjat damunt la caixa
o el bufet. A la balança. 8. Sigui. Notable polític i escriptor de
l’antiga Roma. 9. Faci una cosa que abans no existia. Encara
que paresqui mentida, fora de Mallorca hi ha llocs preciosos
també, com aquesta vall amb tant de renom. 10. Aparell
astrònomic per fer fotografies celests (pl).
VERTICALS: 1. Estan un devora l’altre. Vocal. 2. Els
compostos químics que no contenen carboni. 3. Girant, com
el món. El dramàtic és la interpretació de teatre. 4. Produíem
un so. Així acaben molts d’infinitius. 5. Un d’alls al portal per
protegir-nos dels vampirs, segons diuen. De la tortada, el tros
que em toca. 6. Amb aquest no hi ha reis ni reines que valguin.
Animal africà parent de la girafa. Consonant. 7. Amb aquest
malnom a Artà hi ha molts de Ramons. Diuen que aquest
petitíssim animaló dorm amb nosaltres al matalàs, encara que
li tenguem al·lèrgia. 8. Tant ho fas a un nin que li consents tot,
com a tu quan fumes, beus i jugues. Qui no vol pols sap on no
ha d’anar. 9. La persona que estudia els oceans i mars. 10.
Qual. Muntanyetes.

Cercau el nom de les següents pedres precioses: maragda, rubí, diamant, safir, jade, opal,
lapislazuli, quars, topaci, turquesa.

T T C D E T I P L H G S Z G H J R O V U
O H L A P I S L A Z U L I E R Q I P G H
P V X C V B D G J Q B T D E S A U A S L
A V D Q G J H F T E S K I I X K A L X N
C B R G H Z L R J D Z R C B A A S L Y R
I O Y F K L C R A Q D U V H H M U F A F
P X K A E X Q F D F Z B R Q H D A R C A
B P A S M R G G E F Q I X R T C D N V Z
K Ç E C B M T V G R V N N F H I A G T Q
L I Z D Y W A E B T F M H I U U G Ç G W
C S O E G S J R R L M P C Q G F T G J R
F W S S H X K A A B O R Q U A R S R T F
I X S A F I R I A G R U R R N C D Y I L
S P A S R H G A S S D J Y F S I A G G V
P H T U R Q U E S A H A G D A N L Z Q T
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Autonumèric

Solució a l'endevineta publicada: La darrera nevada
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

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

=7 =2 =1

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

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

Fa 40 anys
Febrer del 65

A la primera plana del número
i dins l’apartat anomenat
Silueta del mes podíem llegir
aquest el següent text.- Hemos
visto como en la Iglesia llegan
ya aires nuevos de procedencia
conciliar y mientras el sacerdote
ya celebra de cara al pueblo,
esperamos ilusionados el
momento en que la lengua
vernácula “El Mallorquín” así
en mayúscula, empiece a
sentirse en el transcurso de la
misa.

Fa 25 anys
Febrer del 80

Un dels anuncis publicat deia
així: Le recomendamos
atención al presente
comunicado: 1 semana en
Madrid desde 4.000 ptas; 1 día
en Galicia desde 4.800 ptas; 1
semana en Galicia desde 11.685
ptas; 1 semana en Londres
desde 9.200 ptas; 1 semana en
Canarias desde 14.900 ptas.
Viajes de novios, Individuales
y colectivos. Estados Unidos,
Cuba, México y cualquier parte
del Mundo.

Fa 10 anys
Febrer del 95

La finca de Betlem es presenta
al poble. [...] el poble està
convidat a visitar les
instal·lacions.[...] Tot i que la
convidada s’ha fet a nivell
general, les APA’s de les escoles
han estat convidades
especialment pel fet que la finca
en qüestió pot ser un marc
idoni per a les acampades de
l’estiu i la seva implicació pot
ser fonamental a l’hora de fer-
hi segons quin tipus
d’intervencions.

C/ de Josep Sanxo

entreteniments
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De viatge per la xarxa

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

ELS COSINS DEL SAC, BALLS I
CONCERTS AMB MÚSICA
TRADICIONAL.
http://home.tele2.es/cosins/
Pàgina del grup de música tradicional Els cosins
del sac. Espectacles disponibles (balls i concerts),
discografia, espai lúdic pedagògic per als infants,
etc...

PRIMERA NOTA.
http://personal4.iddeo.es/primeranota/
Banda d’agitació folk. Informació sobre aquests
grups de folk i el que fan (concerts, balls,
cercaviles, etc). Components, espectacles la
discografia i les pròximes actuacions.

EL WEB DEL FLABIOL.
http://flabiol.trad.org/
Dedicat a aquest instrument, amb informació
del llibre «El Flabiol Tradicional» editat pels
Garrofers. L’instrument, afinació, tabulatura,
percussió, partitures, el flabiol de claus, festa del
flabiol d’Arbúcies, fulls ...

FOK TREUBANYA.
http://www.fortunecity.es/salsa/funky/278/
Neix una nit clara i tranquil·la. Neix d’un país i
de molts, quan recordar és reviure, quan somniar
és un acte gairebé clandestí. Neix com un petit
foc que acarona tonades ja oblidades.

entreteniments
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C/. M.I. Morell, 8
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215
07570 - Artà

També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:

Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax

Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color

Gran Via, 42  - 07570 - Artà
Tels: 971 836231-971 836332

Fax.971 836711

C/ Elionor Servera, 121-B
07590-Cala Rajada
Tel/Fax 971 564 302

C/ Major, 22 - 07530 Sant Llorenç
Tel/Fax: 971 569 199

Es fan cursets intensius

Dijous, 10 de febrer a
les 21 h.
Cinema club: MELINDA Y
MELINDA
EUA. 2004. Direcció: Woody
Allen. Actors: Radha Mitchell i
Will Ferrell. Durant un dinar,
dos dramaturgs decideixen
donar la seva particular visió
d’una mateixa història. Un ho
farà amb el drama. L’altre, amb
la comèdia. El punt de partida
és la inesperada arribada de
Melinda a un sopar entre amics.
Comèdia.
No recomenada per a menors
de 13 anys.
Duració aprox. 102 minuts.

Diumenge, 13 de
febrer a les 17 h.
Cinema: POLAR EXPRES
Director: Robert Zemeckis.
Intèrprets: Tom Hanks, Leslie
Zemeckis, Nona M. Gaye.
EUA, 2004. Un nen de 9 anys
passa una seriosa crisi de fe
quan comença a sentir rumors
que posen en dubte l’existència
de Santa Claus. Aquesta crisi el
conduirà a un increïble viatge
cap al pol Nord a bord d’un
espectacular tren, on es fa amic
del revisor, d’un fantasmagòric
rodamón i del mateix Pare Noel
abans de tornar als braços del
seu pare.

TOTS ELS PÚBLICS

Diumenge, 13 de
febrer a les 17 h.
MÚSICA EN VIU a la
Cafeteria «TAPA I TRUI»
GRUP DE GUITARRES
DE L’ESCOLA DE
MÚSICA

Diumenge, 13 de
febrer a les 19.30 h.
Cinema: MELINDA Y
MELINDA

Divendres 18, dissabte
19 i diumenge 20 de
febrer a les 21.30 h.
Companyia Desas3
presenta: L’HOSTALERA
Aquesta és una de les comèdies
més representades de Carlo
Goldoni, i també una de les
més divertides. Podria semblar
que aquesta obra és una simple
comèdia, sense cap més
pretensió que la de fer passar
l’estona a l’espectador.Però per
poc que entrem en el joc dels

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

De les 17 a 22 hores
Diumenges tancat

personatges, ens adonam que
el joc de Goldoni- la lluita de
sexes- no té res d’innocent i
divertit.
Goldoni retrata magistralment
uns personatges a cavall de dos
móns, l’antic i el modern, el
decadent i l’emergent, amb
totes les seves misèries.
Sota la direcció de Toti Fuster
acten Jaume Alzamora, Colau
Bordoy, Pep Forteza, Maria
Gili, Jesús Ginard, Ramon
Ginard, Carme Piris i Antònia
Quetglas.
Per a tots els públics.
Duració aprox. 95 minuts.
Entrades a la venda a partir de
dimecres 16 de febrer de 19 a
21 h.

Dijous, 24 de febrer a
les 21 h.
Cinema club: DIARIOS DE
MOTOCICLETA
Director: Walter Salles.
Intèrprets: Gael García Bernal,
Rodrigo de la Serna.
EUA-Alemanya-Regne Unit-
Argentina, 2004.
El 1952 dos joves argentins
imbuïts d’un romàntic esperit
aventurer emprenen un viatge
per carretera amb una
motocicleta Norton de l’any
39, amb la intenció de descobrir
la veritable Amèrica Llatina.
Adaptació del diari escrit per

Ernesto ‘Che’ Guevara quan
tenia 23 anys.
No recomenada per a menors
de 7 anys.
Duració aprox. 134 minuts.

Dissabte, 26 de febrer
a les 21 h.
DANSA
ABSUELTA
Companya absolut cia
balla Marga Llobera
Espectacle de dansa
contemporània que combina
imatges i dansa.
Entrades a la venda a partir de
dimecres 23 de febrer de 19 a
21 h.

Diumenge, 27 de
febrer a les 17 h.
MÚSICA EN VIIU
A la Cafeteria «TAPA I
TRUI»
URIS, GENÉ & DE LA
SIERRA
Sorgeix a Mallorca l’any 2003
com a iniciativa de tres
importants musics illencs. Un
repertori basat en temes de jazz,
pop i blues, instrumentals i
cantats esdevé eix de la
formació.

Diumenge, 27 de
febrer a les 19.30 h.
Cinema: ALEJANDRO
MAGNO
No recomenada per a menors
de 18 anys.
Duració aprox. 122 minuts.

oferta cultural
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TORNAREM EL DIA 25/II

cloenda
Racó

Fa pocs dies que s’ha acabat el
carnaval i enguany ha estat dels
anys que manco poc temps
han tengut els de la bulla per
poder fer festa perquè només
n’hi ha hagut 22 dies inclosos
el Dijous Llarder i el Darrer
Dia.
A l’acabar la dictadura del
general Franco, els artanencs
com segur que també els demés
mallorquins, es desmadraren
cansats de fer dijuni sense
corema, i es llançaren al carrer
a donar “broma” i a disfressar-
se cosa que feia molts anys no
podien.
Avui presentam dues
fotografies del nostre arxiu, que
immortalitzen més o manco la
dècada dels anys 80 en què la
gent va sortir en massa i feren
del carnaval una festa llarga i
ben preparada, i ho demostrà

l’elevat 20 % de la nostra
població que durant bastants
d’anys sortiren al carrer

sobretot el Darrer
Dia i feren molta
bulla donant un caire
molt festiu al nostre
carnaval, essent un
dels pobles de la
comarca en què
destacà en aquest
sentit.
No importen els
noms dels
personatges que
surten a les presents
fotografies sinó el
que volem destacar
és les ganes que la
gent jove i no tant
jove tenia de fer que
aquesta festa sortís
ben lluïda. Ho
aconseguiren durant
un bon grapat
d’anys, però tot té
unes èpoques i

aquesta no ha estat l’excepció,
i actualment aquesta bauxa ha
anat minvant i no se sembla a
anys anteriors.
La foto vertical (encara en blanc
i negre), vol demostrar la gran
varietat de disfressos que
sortiren durant molts anys i
com dèiem abans no importen
els noms, sinó les variades
vestimentes que portaven.
L’altra foto (aquesta ja en color
i més recent, potser del 90), és
una demostració de les grans
pandilles de jovent que amb
una fantasia fora de lloc
dançaven al ritme de la música
i s’ho passaven de lo més bé i
cuidaven de què els espectadors
(també molts aleshores), no
aturassen de riure en tota la
desfilada.
Esperem que tornin arribar
qualque dia les ganes de fer
bulla i els qui són del trui
enalteixin aquestes festes
carnavaleres.
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