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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

RESTAURANT
S’ESTACIÓ

- Especialitat en paelles i
cuina mallorquina.

   - Menjar per encàrrec.
   - Berenars.

   - Menú del dia
   Av. Costa i Llobera, 3 - Artà   07570 (Mallorca)
   Tel. 971 835985
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La Setmana Santa és a
punt de començar

Quan surti a llum la propera edició
del Bellpuig ja hauran passat les festes
de Setmana Santa, unes dates a les
quals molta gent participa activament
a les típiques processons del Dijous i
Divendres Sant. Folklorisme?
devoció? costum?, cada qual que li
posi el nom que més li convengui o
que cregui oportú.
És ver que molta gent aprofita els dies
de vacances per sortir de viatge o per
anar d’acampada i segur que cap
d’aquestes dues opcions tendran com
a fi l’assistència a cap acte programat,
però tot s’ha de respectar.
Un dels actes que fa molts anys
(concretament des de la supressió
dels famosos i tradicionals dotze
sermons) s’ha anat consolidant és
sens dubte el pregó que es llegeix al
santuari de Sant Salvador l’horabaixa
del dia del Ram i que mai repeteix
orador.
Els temes d’aquest acte són lliures i
sempre resulten prou interessants i
quasi del gust de totes les persones
que assisteixen a escoltar durant més
o manco mitja horeta el tema que
durant un any ha preparat l’orador.
També els actes litúrgics solen tenir
audiència, encara que no tanta com
els tradicionals de l’autosacramental
i sobretot l’Endavallament al qual
l’assistència és massiva sobretot de
gent estrangera. Així i tot i analitzant
les escriptures, sembla que la passió
és realment el bessó d’aquesta
commemoració cristiana.
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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

Morí el glosador d’Artà

Antoni Ginard Cantó, més
conegut per Antoni Butlé, va
morir el passat vint-i-cinc de
febrer a l’hospital de Manacor,
a l’edat de setanta-cinc anys.
Persona coneguda per tot arreu,
per la seva simpatia i per ser un
gran glosador.

En Toni Butlé era un artanenc
de soca rel. Una prova evident
fou l’homenatge que li varen
retre els seus paisans dia 14 de
setembre de 2001. L’acte fou
organitzat per l’Associació
Cultural Artà, en el nou teatre
de Na Batlessa, donant cabuda
a una aglomeració de gent que
va voler acompanyar al
glosador que, amb constància i
bon sabre, ha fet durant prop
de trenta anys ininterromputs
l’Argument, que ve a ser com la
història petita i casolana del
poble.

Per fer un resum biogràfic d’en
Toni Butlé, cal dir que obrí els
ulls al món l’any 1929. Fill i net
de glosadors. D’ofici fuster i
durant una llarga etapa de la
seva vida organitzava
excursions per terres
peninsulars i part d’Europa. Un
detall que diu molt a favor seu

és que els qui viatjaven amb ell,
tornaven joiosos, i contant
lloances, per que en Toni
mostrava a tothora la seva
singular  afabilitat.

Un dia ens contava que va fer
la primera glossada arrel d’una
anècdota molt especial...Va
anar amb son pare a foravila a
arrabassar faves i en Toni li
demanà si podia cercar qualque
niu, el seu pare li respongué:
“Te’n daré jo de nius, ruc més
que ruc”. Espontàniament en
Toni li amollà aquesta: “Vos
sou l’amo de la casa, perdonau
si vos remuc, en el món no hi
ha cap ruc que no sigui fill d’un
ase”. Son pare quan el va sentir
el cridà dient-li que hi anàs tot
d’una. En Toni creia que era
per reblanir-li les anques, però
veient que insistia s’hi atracà i
son pare li donà una abraçada.
I d’aquí en endavant ja no parà,
vers amb vers, n’ha fetes un
mala fi. I així en Toni Butlé es
va convertir amb un popular
glossador.

No hauriem d’oblidar que
aquesta cosa tan ximple que
pareix el construir glosses, és
una de les maneres que hi ha

per conservar la nostre llengua,
amb un català que te en conta
l’embruix de la metàfora
mallorquina, amb aquell parlar
tan fresc i vigorós tret del
vocabulari del poble que
nodreix el parlar del glosador.

Allà on hi havia en Toni Butlé
estava garantida l’alegria.
Pareixia que el seu objectiu era
escampar bon sabor. Sempre
tenia a punt la glosa oportuna,
expressant la nostre forma de
parlar. En general eren glosses
senzilles, com senzill és el poble
bo i humil, però qualcuna era
com espurna i amb molta força
mostrava les veritats més
punyents. Fins hi tot algunes
manifestaven tota una filosofia
de vida.

Ha mort l’autor de l’Argument,
que sens dubte constitueix un
distintiu molt especial i és un
tresor cultural pel poble d’Artà.

Descansi en pau, que bé s’ho
mereix.

Cristòfol Carrió i Sanxo.

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

AGRAÏMENT

El nostre agraïment
en es poble volem dar
molts ens vàreu acompanyar
en saber l’esdeveniment
tots amb molt de sentiment
bé ens vàreu consolar.

Ens va deixar en Butler
home de poble i de Déu,
no tenia mai res seu
era bo, sa i fester
si mai l’havien de mester
no li sabia gens de greu.

Gràcies per el Funeral
va esser de lo millor
molt amable el Rector
parlà del seu memorial
i també el Provincial
dins sa fosca feu claror.

Tots els que l’estimam
el trobarem a faltar,
era tan bo d’estimar
que molt ja l’enyoram
cada dia per ell pregam
mai el podrem oblidar.

Oh, Pare Celestial!
Oh, Verge del Sant Roser!
Cuidau en Toni Butler,
que era un home genial
per noltros molt especial
sense ell no sabem què fer.

Sant Antoni Gloriós
estimada  Sor Tomaseta
cuidau la seva animeta.
Oh, Déu Misericordiós!
Teniu-lo a prop de  Vós,
i vos farà qualque glosseta.

Ara ell ja té el repòs
no tenint cap patiment
tots el duim al pensament
d’ençà que son vida ha clos.
Eres Bon Pare i Espòs.
¡T’estimam immensament!

Familia Butlera

noticiari

In memoriam

La redacció de Bellpuig fa una recordança a la mort d’Antoni
Ginard, a) Butler, un dels millors glosadors locals del nostre temps
i gran recopilador de les notícies que han sortit durant l’any a la
nostra revista. Ell sempre les va tenir en compte a l’hora d’enllestir
l’argument de Sant Antoni i que va imprimir, cantar i fer arribar
als artanencs al llarg de més de vint i cinc anys.
Vagi el nostre més sincer condol a tota la seva família, esperant
siguin continuadors de la seva obra.
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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

Converses a Ràdio Artà
Extracte del programa emès a Ràdio Artà dia 22 de febrer de 2005.

LLUÍS GILI

Continuant amb les converses que cada dimarts condueix Toni Gili a través de les ones de Ràdio
Artà, en aquesta ocasió transcriurem una part de l’entrevista que va mantenir amb el seu fill
Lluís Gili. Lluís Gili és un jove d’Artà que viu d’una forma bastant activa el fet cultural. Actor,
director de teatre, creador de cançons.... L’any passat va publicar el seu primer treball
discogràfic com a cantautor.

Amb què et quedaries: actor,
director, músic, cantant,
compositor,…?
Crec que l’elecció seria difícil ja
que tot això forma part de la
meva personalitat. Com és
natural hi ha moments en que
m’estira més una cosa i, en canvi,
hi ha altres moments que ho
deixes tot. Actualment m’estira
més la part musical que la teatral,
però res no és definitiu.

Vares néixer un 15 de setembre
de 1973. Els primers anys de
vida els vares repartir entre el
col·legi de ca Ses Monges de
Cala Rajada i, a partir dels 5
anys, com alumne del Col·legi
Sant Bonaventura d’Artà.
Quins records guardes
d’aquells anys?
La naturalesa és intel·ligent i tenim
tendència a oblidar els mals
moments, supós que per això els
meus records d’aquella època són

agradables. Els anys viscuts a Cala
Rajada foren molt rics en vivències
“naturals”, per dir-ho de qualque
manera. Record les excursions a
les cales que feiem quan erem
infants, anar a cercar crancs, estar
enfilat tot lo dia damunt els
arbres,… De l’època pasada al
Col·legi Sant Bonaventura també
tenc molts bons records ja que és
on es va crear el meu primer cercle
d’amistats.

Les teves inquietuds
escèniques ja es varen posar
de manifest l’any 1988. Amb
només 15 anys vares
representar l’obra “Si ell
tornàs” al teatre del Convent.
Aquest mateix muntatge es
va representar a Binissalem i
al Teatre Principal de Palma.
Com va ser aquesta primera
experiència?
Realment abans de fer aquest
muntatge ja havia fet altres obres.

La veritat és que encara no tenia
massa “tables”, però ja havia
participat en petites cosetes. De
tota manera pens que “Si ell
tornàs” va representar molt per a
molta gent. Hem de pensar que es
tractava d’una obra feta dins un
ambient religiós que criticava
durament la societat actual i que
combinava la dansa amb el teatre.
Pens que va ser un muntatge molt
atrevit. El que sí record de “Si ell
tornàs” és el bon ambient que es
va crear. Erem un grup molt
nombrós de joves que tenguérem
l’oportunitat d’anar a altres bandes
a fer teatre.

Tornant una mica enrera,
també fores locutor a Ràdio
Artà entre els anys 1986 i 1996.
Quin tipus de ràdio es feia
abans?
Vaig tenir la sort conèixer el
naixement de ràdio Artà des de
ben a prop. En aquells temps es

entrevista
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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

feia una ràdio fresca i innocent.
Potser estava mancada de
professionalitat però cada una de
les persones que tenien un
programa hi posàvem moltes
ganes i il·lusió.

També has participat com a
monitor en diversos
campaments. Supós que
aquestes activitats varen
constituir una important
experiència en la teva
formació tant humana com
artística.
Sense cap dubte. Les coses que
passen a un campament ajuden a
créixer com a persona. Des del
punt de vista artístic, els
campaments em serviren per
ampliar el repertori de cançons i
per posar-les en pràctica amb els
infants.

Fou en aquells moments quan
la guitarra es va convertir en la
teva fidel amiga?
Potser sí. La veritat és que anar de
campament, de colònies o
d’acampada sense la companyia
de la guitarra se’m faria estrany.

Com a director de teatre també
has pogut estrenar diversos
muntatges. Què és més difícil
ser actor o director?
Director, sense cap dubte. Quan

ets actor la feina que fas depèn en
gran part de tu mateix, de la
dedicació que hi posis i del temps
que tenguis. En certa manera
només t’has de preocupar del teu
personatge. En canvi, quan ets el
director del muntatge, ets
responsable directe de la feina que
facin tots els actors i els tècnics.
Has de tenir ben clar quin resultat
final vols per aquella obra, quina
serà la il·luminació, l’escenografia,
la música, el vestuari, el disseny
dels llums,....

Des de l’any 1990 i fins l’any
passat vares formar part del
grup d’animació infantil
Serpentina, amb el qual vareu

enregistrar un CD anomenat
“A la fi!”. Què ens pots contar
d’aquesta experiència?
Crec que formar part de
Serpentina ha estat una de les coses
més importants i més enriquidores
que m’han passat en aquesta vida.
Gràcies a l’animació infantil he
tengut l’oportunitat de conèixer
molts de llocs, molta gent i passar
moments molt agradables amb
companyia d’unes persones, els
integrants del grup, que consider
bons amics i amigues. Estic
convençut que cap de les persones
que hem format part de Serpentina
podrem oblidar allò que vàrem
viure junts.

entrevista
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Costa i Llobera, 5-B -Tel/fax 971-829186 07570 Artà - E-mail: nova3000@teleline.es

Treballs realitzats per
picapedreria.

Demanin pressupost sense
compromís i els atendrem de

seguida

Informació: Rafel Corraliza García

Construccions i Estructures
NOVA 3000 S.R.L.

1998 fou un any de molta
activitat  musical ja que vares
quedar finalista dels
certàmens de cançó
mallorquina de Son Ferriol,
Sa Indioteria, Son Rapinya,
La Soledat i Ciutat de
Manacor. No vares guanyar
en cap de les ocasions però
ens consta que vares rebre
bones crítiques. S’han de tenir
padrins per guanyar en
aquests certàmens?
Tot ajuda a fer vots, però vull
pensar que no és així. Des del
moment que et presentes a un
certamen has d’assumir que el jurat
que ha de valorar la teva actuació
és format per persones amb uns
gustos musicals propis i, tal vegada,
diferents als teus. En el meu cas la
veritat és que no em va importar
massa no guanyar ja que realment
hi anava per disfrutar. En ocasions
vaig compartir el veredicte final i
en altres possiblement m’hagués
inclinat per uns altres guanyadors.

Has participat com a
cantautor en cada una de les
marxes que s’ha fet per
reclamar la tornada del tren al
Llevant de Mallorca. Creus
que arribarà el tren fins a Artà?.
Tot és qüestió de voluntat política.

Actualment es prioritza la
construcció de carreteres per
solucionar el problema de l’excés
de trànsit de cotxes a Mallorca.
Personalment pens que una
manera de reduir el trànsit rodat a
l’illa seria oferir un bon servei
públic de transport: autobusos i
tren. A hores d’ara tant un com
l’altre servei deixen bastant que
desitjar.

També has participat en les
distintes trobades de músics
per la llengua que s’han fet a
Mallorca i has estat finalista
en el primer i segon certàmens
de cançó de Vilafranca
celebrats els anys 2.002 i 2.003.
En les dues ocasions
aconseguires el premi a la
millor lletra per les teves
creacions “L’hivern” i “El sol
ha tornat a brillar”. Estàs
satisfet amb aquest resultat.
El fet que premiïn una cançó teva
és una forma de valorar la feina
que estàs fent. Si aquest premi el
rebs dos anys seguits de forma
consecutiva fa que la satisfacció
personal sigui doble.

El mes d’abril de 2.003 la
companyia Sirena Records
edita el teu primer CD com a

cantautor. Com va anar
“l’embaràs” d’aquest treball.
Jo diria que bé. He duit la sort de
poder treballar amb un gran músic
com és Juanjo Tur que es va
encarregar de la producció i dels
arranjaments de les cançons. A
més, la companyia Sirena Records
va decidir confiar en aquest treball
i m’ha donat l’oportunitat de poder
treure un CD al mercat i que la
gent conegui les meves cançons.

Què és més important, la lletra
o la música?
Depèn de l’estil de música i de
l’autor que la faci. En el meu cas és
molt important la lletra. Don molta
importància al missatge, a allò que
vull transmetre. Cerc la musicalitat
de la lletra. Intent que soni bé, que
tengui significat i que, allò que
cant, quedi estètic.

Et consideres un artista, entesa
aquesta paraula com a
“creador”?
No sabria que contestar. Crec que,
segons com es miri, tothom és
creador. Des del moment que fas
alguna cosa, que et mous, estàs
creant. El resultat final depèn una
mica de l’ofici que hi posis, de
l’experiència, de les ganes, ....

entrevista
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Moviment de la població
Mes de febrer

Naixements
15-01-05 Marta Ruedas Negre, filla de Miguel-Angel i Carmen, c/ M.I. Font, 32.
19-01-05 Aleix Massanet Fuster, fill de Sebastián i Magdalena, Pol. 14, parc. 126.
29-01-05 María del Carmen Servera Cobo, filla de Andrés i María del Carmen, c/ Pitxol,
14.
29-01-05 Pere Ferrando Cantó, fill de Xavier i Margalida-Ester, c/ Fondo, 13.
16-02-05 Marcel.la Perelló Martí, filla de Pablo José i María Francisca, c/ Jaume II, 41.

Matrimonis
 26-02-05 Rafael Bastos Pajuelo amb Purificación Hernández Martínez.

Defuncions
02-02-05 Juan Piris Gelabert, c/ Andreu Ferrer, 32, 74 anys.
04-02-05 Jerónimo Solano Martínez, c/ Joan XXIII, 19-1r, 73 anys.
06-02-05 Catalina Ginard Pomar, 74 anys.
07-02-05 Bárbara Soler Sancho, c/ Costa i Llobera, 81, 91 anys.
12-02-05 Damiana Ferrer Sancho, c/ Blanquers, 19, 97 anys.
14-02-05 Antoni Borràs Ribot, 60 anys.
16-02-05 Pere Riera Sureda, c/ Ramon Llull, 40, 16 anys.
19-02-05 Bartolomé Tous Carrió, c/ Alqueriot, 4, 84 anys.
22-02-05 Sebastià Cursach Bisquerra, 62 anys.
25-02-05 Antoni Ginard Cantó, Avda. de Costa i Llobera, 10 – 1r, 76 anys.
27-02-05 Antonia Torres Carrió, c/ Son Ros, 16, 72 anys.

noticiari



18 març 2005
Número 723

10
 218

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

Finalitza la restauració dels abeuradors del nostre
poble
Les obres de restauració dels
abeuradors del nostre poble ja
han finalitzat. Els abeuradors
restaurats són els del carrer de
Son Servera i el del carrer que
duu a les Pesqueres que han
recuperat part de l’encant que
tenien antany.

noticiari

Visita política a Alemania.
La regidora de Medi Ambient, Maria Francisca Servera, i el batle d’Artà va
visitar una planta depuradora d’aigua

Els passats dies 9 i 10 de març
una representació de
l’Ajuntament d’Artà va realitzar
una visita a la localitat alemana
de Geldern, a prop de
Dusseldorf. El motiu de la visita
va ser per observar com
funciona un sistema de
depuració d’aigua totalment
biològic i veure si pot ser
rentable i adequat per a la nostra
localitat. L’empresa
encarregada d’aquest sistema
és Dröppelmann, la qual té una
filial a Mallorca amb el nom de
Aguas Vivas, la qual ha estat la
que es va posar en contacte
amb l’ajuntament d’Artà per
oferir els seus sistemes al nostre

ajuntament.
El sistema de depuració d’aigua
consisteix en un canal d’aigua
subterrània la qual, en un
moment del seu circuit intern,
passa per davall unes plantes
que depuren l’aigua. Aquest
tractament és totalment
biològic i té l’aventatge que el
seu manteniment és bastant
senzill ja que només requereix
que cada any es llauri la zona en
qüestió. Els incovenients que
presenta aquest sistema és que
posar-lo en pràctica es necessita
una gran quantitat de terreny.
A més de la representació de
l’ajuntament d’Artà, entre els
quals es trobava el batle d'Artà

Rafel Gili i la regidora de Medi-
Ambient M. Francisca Servera,
també hi varen anar el director
general de Desenvolupament
Rural, Joan Damià Morell i
Marqués, la tècnica Isabel
Cardú i el gerent d’IBASAN,
Bernat Gri.
Aquest darrers seran els
encarregats de decidir si aquest
nou sistema de depuració
d’aigua és adequat a les
necessitats del nostre municipi.
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Ctera. Santa Margalida, 57  -Tel. i Fax: 971 83 66 35
ARTÀ  (Mallorca)

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

noticiari

L’Ajuntament d’Artà recupera l’ús de les cases de
Betlem
La promotora cedirà l’espai al poble durant les festes de Pasqua i l’estiu.

Aquesta setmana les claus de
les cases de Betlem han tornat
a mans del consistori artanenc.
La propietària de la finca de
Betlem, la promotora Cala Veya
SA ha realitzat un acte de bona fe
i cedirà, de nou, l’ús de les cases
durant aquestes vacances de

Pasqua i també permetrà que
s’hi puguin realitzar les
acampades escolars de l’estiu.
Aquesta cessió serà totalment
gratuïta, però temporal.
Les primeres persones que
gaudiran de l’ús de les cases
serà un grup de gent de la

Colònia de Sant Pere. Després,
a l’estiu, els distints grups dels
diferents centres escolars
podran acudir a les cases de
Betlem per poder realitzar les
acampades.

11-M, un any després

El passat dia 11 de març el poble
d’Artà va retre homenatge a les
víctimes dels atemptats de
Madrid i va fer un minut de
silenci per recordar el desgraciat
incident que va passar ara fa
exactament un any. La comunitat
escolar també es va adherir a
aquest minut de record.
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noticiari
Inauguració, a l’estació, del nou espai dedicat als
artistes locals

Com ja vàrem
anunciar al
n ú m e r o
a n t e r i o r ,
l ’Ajuntament
d’Artà va oferir
als artistes locals
d’Artà un espai a
l’edifici de
l’estació del tren
per poder
r e a l i t z a r
exposicions i
reunions entre
ells. Aquest
oferiment va ser
molt ben acollit
pel col·lectiu
d’artistes locals
els quals
acceptaren la
proposta del
consistori.
Aquest fet es va fer realitat el
passat dia 5 de març amb
presentació d’aquest espai, el
qual estarà ubicat als baixos de
l’edifici de l’estació. A l’acte hi
assistiren tots els artistes locals,
a més d’una representació de

l’equip de govern, entre els
quals no hi va faltar el regidor
de cultura D. Manolo Galán.
En el decurs de l’acte també es
va inaugurar la primera
exposició a aquest espai que
està conformada per una

representació col·lectiva dels
artistes locals, a més d’altres
artistes que, encara que no son
d’Artà, resideixen al nostre
municipi.
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Nous arbres i arbusts per a Artà

noticiari

JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA * TROFEUS

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

Els alumnes de 3r i 4t de
Primària del col·legi Sant
Bonaventura el passat dia 9 de
març anaren a sembrar arbres i
arbusts.
Dit així, no passaria més que
ésser una activitat escolar més.
Però, passa a ser notícia quan
explicarem la raó per què ho
feren. Resulta que abans de
Nadal, el dit col·legi participà
en un programa de reciclar
porespan, activitat promoguda
per l’empresa de reciclatge
AXA. Vet aquí que el premi va
ésser quatre planters d’arbres i
una varietat d’arbusts amb la

condició de què els plantassin i els cuidassin
fins que aferrassin.
El col·legi, en no disposar d’espai suficient,
els va cedir a l’Ajuntament, perquè decidís
on sembrar-los. Així que, ajudats pe’n
Tomeu i Gaspar de la brigada, anaren a
sembrar-los: tres lledoners a la plaça del
Progrés i una alzina i la varietat d’arbusts a
la zona ajardinada de Can Sard.
Enhorabona pel premi i per la iniciativa i
que això valgui perquè la nostra joventut
cuidi i respecti més el nostre entorn.
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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
dimecres, 2 1,6 1,4 1,1 9,8 0,5
dijous, 3 0,7 1,6 1 0,5 0,5 2
dissabte, 5 0,8 1 2 1,9 1 1
diumenge, 6 4,2 3 4,3 2,7 0,5
dilluns, 7 1,2
dimarts, 8 46,8 52,4 50 47,5 40 39 56
diumenge, 13 10,5 11,6 14 14,6 14 5,5 12,5
dimarts, 15 7,3 7,8 8 7,3 6 1,7 4
dimecres, 16 4,7 4,2 4,2 4,2 2,9 4
dijous, 17 0,8 0,6
divendres, 18 1,3 0,5 2,2 2,2 2
dissabte, 19 1,8 3,1 5,5 5,8 5,2 3,3
diumenge, 20 6,8 6,7 12 12,9 5,5 6
dilluns, 21 1,1 1,2 2
dimarts, 22 2,5 2,4 3 2 2,5 2,5
dimecres, 23 0,4 0,5 0,5
dijous, 24 10,1 4,6 5 8 9 7,5
divendres, 25 8,7 15,9 14 13,8 12,8 15,5 18
diumenge, 27 16,8 13,4 24 27,9 26,5 23 19
dilluns, 28 10,7 12,8 9,1 9,2 16,6 7,5 19

MES 136,5 141,8 161,2 163,3 131,1 124,0 150,3
ANY NATURAL 155,3 158,4 186,2 183,2 142,6 134,4 161,8
ANY AGRÍCOLA 565,4 627,6 654,3 742,4 770,7 678,6 765,8

MES 67,4 71,6 71,0 87,6 82,7 67,5 79,0
ANY NATURAL 86,0 93,0 97,3 109,5 95,4 79,8 98,5
ANY AGRÍCOLA 530,3 562,7 577,8 550,8 507,7 485,9 530,0

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

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

* Les estacions en majuscules són les oficials

MES FEBRER DE 2005

URBANA Es Pont

noticiari

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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     Temperatures Febrer 2005
     Estació Meteorològica d'Artà

Dia Màxima Mínima Mitjana
1 9,5 0,0 4,8
2 11,0 8,0 9,5
3 13,0 5,0 9,0
4 13,0 4,0 8,5
5 12,5 1,0 6,8
6 13,5 1,0 7,3
7 14,5 4,0 9,3
8 11,0 8,0 9,5
9 12,5 10,0 11,3

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

Màxima Mínima Mitjana
   Mitjana   >>> 11,6 4,0 7,8

Temperatures de Febrer de 2005
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Màxim a Mínim a Mitjana

Observac ions:
Màxima del mes: 18,0ºC el dia 13.
Mínima de mes: . 0,0ºC els  dies 1, 19 i 22.

A part de les temperatures, dels 28 dies que
consta el mes de febrer d'aquest any, la
nostre estació del Molí d'en Leu ha
enregistrat 22 dies de pluja. El dia que va
ploure més fou el dia 8 que s'enregistraren
54.0 l/m2 amb vents dominants de gregal.
El total enregistrat foren 152,5 l/m2.
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noticiari
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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

(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

Excursió a la Victòria

Malgrat el fred d’un dels hiverns més durs dels darrers 20 anys, 46
coloniers i colonieres  no es volgueren perdre l’excursió a la Victòria
organitzada per la Banca March.
Tots ells recordaren paisatges privilegiats de la nostra badia com Es
Mal Pas, Ermita de la Victòria, Aucanada, etc.
I després d’un passeig farcit de converses i de deixar delectar els
sentits amb els olors de tota classe de plantes del nostre litoral, l’aire
humit i sensacions visuals d’un paisatge on la mar juga amb el litoral,
res millor que un bon dinar calent a Cas Metge Monjo.
No faltaren ni el ball, ni els obsequis de la Banca March. Un dia,
doncs, per recordar i per agrair als responsables de l’activitat les
seves atencions i dedicació, perquè tot sortís a la perfecció.

de la Colònia
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Assemblea General Extraordinària del Club Nàutic

de la Colònia

Dia 26 de febrer de 2005, el
Club Nàutic va celebrar una
Assemblea extraordinària amb
els següent ordre del dia:
1.- Tema Bar- Restaurant.
2.- Tema cantina.
Oberta la sessió pel President
Agustí Espinoza, que va dirigir
unes paraules de benvinguda
als 45 socis assistents, agafà la
paraula el secretari per informar
sobre la voluntat de la Junta
Directiva de donar en
arrendament  el bar – restaurant
del Club, després de fer el
corresponent concurs. Aquesta

decisió es pren degut el fracàs
econòmic de l’any 2004-05 en
què la gestió d’explotació del
mateix ha estat a compte de la
Directiva del Club. Un anàlisi
acurat de les causes d’aquest
fracàs no s’ha fet encara i serà
tema, sens dubte, de la pròxima
Assemblea Ordinària del Club.
Seguidament el secretari va
procedir a la lectura del Plec de
Condicions per a l’arrendament
del bar – restaurant, per tal que
els socis poguessin dir la seva
sobre les clàusules estipulades
en aquest Plec.

Una vegada llegit i després de
la intervenció del socis que
volien algun aclariment es va
passar a la votació.
La proposta de la Directiva
d’arrendament del bar –
restaurant, es va aprovar per
unanimitat.
Pel que fa al tema de la cantina,
els socis, també per unanimitat,
acordaren l’arrendament de la
mateixa i donaren un vot de
confiança a la Directiva per fer
les gestions que creguin més
oportunes i convenients pels
interessos del Club i dels socis.

Inauguració del Centre Públic “Rosa dels Vents”

El passat dijous, 3 de març
s’inaugurà oficialment el centre
escolar d’educació infantil i
primària de la Colònia de Sant
Pere. El nom del centre esdevé
a partir del moment en “CP
Rosa dels Vents” pel lligam
amb l’entorn de la Colònia i la
tradició marinera de la zona.
També cal destacar que s’ha
procedit a donar nom al carrer
el qual s’anomenarà “Ponent”
esperant així que la resta de
travesses de la urbanització
rebin els noms que resten de la
Rosa dels Vents.
A la inauguració hi acudiren
destacades personalitats del
món de la política i la cultura
com l’Excm. Delegat del
Govern Central Sr. Ramon
Socias, l’Oble. Conseller
d’Educació i Cultura Sr.
Francesc Fiol, l’Il·lm. Batle
d’Artà Sr. Rafel Gili, a més del
Delegat de Batlia a la Colònia
Sr. Jeroni Cantó i quasi tots els
regidors i regidores del
Consistori d’Artà.

Hi hagué, així mateix, una
nombrosa assistència de mares
i pares dels alumnes i de
representants d’entitats
ciutadanes de la Colònia.

Els nins i nines, principals
protagonistes de la festa, es
varen passar un matí molt
entretingut, sense entendre
molt bé a què venia tot aquell
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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

de la Colònia

sarau d’inauguració d’un centre
que frueixen ja fa més d’any i
mig. Coses de la gent gran
pensarien i seguiren jugant.
Els parlamentaris destacaren
la importància de donar
continuïtat a tot el projecte
que s’ha engegat. Remarcaren
també les magnífiques
condicions d’ubicació del
centre i que poden esdevenir
recurs fonamental en el procés
d’ensenyament i aprenentatge
dels alumnes.
A continuació tingué lloc un
refrigeri ofert per la Conselleria
d’Educació i Cultura.
Durant la tertúlia del refrigeri
es parlaren de temes com
necessitat d’ampliació de
plantilla de mestres, dels
recursos que fa falta completar,
dels grups que hi haurà l’any
vinent, etc.
La festa va ser lluïda i amb
molta i distingida
representació. Algun
espectador va comentar que
havent-hi moltes personalitats
en notava a faltar algunes de
significatives tals com l’ ex-
batle Montserrat Santandreu i
l’ ex- Conseller d’Educació i
Cultura Sr. Damià Pons els
quals tingueren un paper molt
important en la concepció i
execució del projecte.
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de la Colònia

 CLASSIFICACIÓ 1ª REGATA: 
 

Pos Nr.Vela  Iot Armador  TCC  Classe Invertit  Corregit  Obs  Punts 
1 ESP5781  TRAP  NICOLAU SITJAR  0.9130 2  01:15:20 00:00:00    1.00 
2 361  IDEFIX  BERNARD WEIDMANN  0.9270 2  01:23:23 00:08:31    2.00 
3 ESP6511  AIA IV  MIQUEL OLIVER  1.0470 1  01:13:52 00:08:33    3.00 
4 ESP808  CAPSA DE MIXTOS  JAUME FULLANA  0.9110 2  01:26:00 00:09:34    4.00 
5 ESP5152  HESPERIDES  TONI MASSANET  0.9700 1  01:23:35 00:12:18    5.00 
6 ESP5491  KAYA  CANTO/ JOFRE  0.9420 1  01:29:25 00:15:27    6.00 
7 ESP5089  TIVOLI  FRANCISCA PASTOR  0.9650 1  01:50:22 00:37:43    7.00 
8 27  LLUM DARTA  JESUS SOLIS  0.8110 2        DNS  16.00 
9 235  TACUMA  ANTONI LLINAS  0.8400 2        DNS  16.00 
10 ESP5267  SES XESQUES  X.SASTRE/ X.FIOL  0.8800 2        DNS  16.00 
11 F8189  NADIR  FRAN€OIS AUCLAIR  0.8830 2        DNS  16.00 
12 312  ANGELS  RAFEL ROIG  0.8940 2        DNS  16.00 
13 217  NESCAPAT  SEBASTIAN ROMAGUERA  0.8950 2        DNS  16.00 
14 39  MADRUGADA  GINO CRESCIOLI  0.9640 1        DNS  16.00 
15 FRA9068  NEW WAVE  ROGER MENDIELA  0.9640 1        DNS  16.00 

 

 CLASSIFICACIÓ 2ª REGATA: 
 

Pos Nr.Vela  Iot Armador  TCC  Classe Invertit  Corregit  Obs  Punts 
1 ESP5781  TRAP  NICOLAU SITJAR  0.9130 2  01:03:44 00:00:00    1.00 
2 ESP6511  AIA IV  MIQUEL OLIVER  1.0470 1  00:59:27 00:04:04    2.00 
3 F8189  NADIR  FRAN€OIS AUCLAIR  0.8830 2  01:20:03 00:12:30    3.00 
4 ESP5152  HESPERIDES  TONI MASSANET  0.9700 1  01:14:39 00:14:14    4.00 
5 ESP5491  KAYA  CANTO/ JOFRE  0.9420 1  01:17:18 00:14:38    5.00 
6 ESP808  CAPSA DE MIXTOS  JAUME FULLANA  0.9110 2  01:22:26 00:16:55    6.00 
7 ESP5089  TIVOLI  FRANCISCA PASTOR  0.9650 1  01:19:59 00:19:00    7.00 
8 ESP5267  SES XESQUES  X.SASTRE/ X.FIOL  0.8800 2  01:30:40 00:21:36    8.00 
9 235  TACUMA  ANTONI LLINAS  0.8400 2  01:44:57 00:29:58    9.00 
10 27  LLUM DARTA  JESUS SOLIS  0.8110 2        DNS  16.00 
11 312  ANGELS  RAFEL ROIG  0.8940 2        DNS  16.00 
12 217  NESCAPAT  SEBASTIAN ROMAGUERA  0.8950 2        DNS  16.00 
13 361  IDEFIX  BERNARD WEIDMANN  0.9270 2        DNS  16.00 
14 39  MADRUGADA  GINO CRESCIOLI  0.9640 1        DNS  16.00 
15 FRA9068  NEW WAVE  ROGER MENDIELA  0.9640 1        DNS  16.00 

 CLASSIFICACIÓ GENERAL: 
 

Pos Nr.Vela  Yate  Armador  TCC  Clase 1  2  Puntos 
1 ESP5781  TRAP  NICOLAU SITJAR  0.9130 2  1.00 1.00 2.00 
2 ESP6511  AIA IV  MIQUEL OLIVER  1.0470 1  3.00 2.00 5.00 
3 ESP5152  HESPERIDES  TONI MASSANET  0.9700 1  5.00 4.00 9.00 
4 ESP808  CAPSA DE MIXTOS  JAUME FULLANA  0.9110 2  4.00 6.00 10.00 
5 ESP5491  KAYA  CANTO/ JOFRE  0.9420 1  6.00 5.00 11.00 
6 ESP5089  TIVOLI  FRANCISCA PASTOR  0.9650 1  7.00 7.00 14.00 
7 361  IDEFIX  BERNARD WEIDMANN  0.9270 2  2.00 16.00 18.00 
8 F8189  NADIR  FRAN€OIS AUCLAIR  0.8830 2  16.00 3.00 19.00 
9 ESP5267  SES XESQUES  X.SASTRE/ X.FIOL  0.8800 2  16.00 8.00 24.00 

10 235  TACUMA  ANTONI LLINAS  0.8400 2  16.00 9.00 25.00 
11 217  NESCAPAT  SEBASTIAN ROMAGUERA  0.8950 2  16.00 16.00 32.00 
12 27  LLUM DARTA  JESUS SOLIS  0.8110 2  16.00 16.00 32.00 
13 312  ANGELS  RAFEL ROIG  0.8940 2  16.00 16.00 32.00 
14 39  MADRUGADA  GINO CRESCIOLI  0.9640 1  16.00 16.00 32.00 
15 FRA9068  NEW WAVE  ROGER MENDIELA  0.9640 1  16.00 16.00 32.00 

 

VELA

2ª REGATA DE LA LLIGA 2005

El passat dissabte, dia 5 de març, es
va celebrar la segona regata de la
lliga 2005 de vela i les condicions
meteorològiques foren molt
semblants a les de la regata anterior,
que havia estat dia 19 de febrer:
vent de ponent (força 3-4), rolant
en tot moment, i amb unes ratxes
de fins i tot força 4-5. El recorregut
de la prova fou un TRIANGLE
OLÍMPIC (sense la darrera
cenyida), d’unes 5 milles de longitud
i el primer vaixell en acabar-la –
l’AIA de Miquel Oliver- tardà
aproximadament 1 hora. Aquestes
condicions meteorològiques
afavoriren més als velers grans i
pesats, ja que els més petits i lleugers
necessitaven massa pes a la banda i
també reduir les veles (fer un ris)
per tal d’evitar una escorada massa
gran.

Cal dir que, de moment, aquest hivern ha estat
molt complicat per als regatistes de la nostra
badia, ja que –a part de fred- han hagut de
suportar unes ventades molt irregulars pel que
fa a direcció i intensitat. S’han suspès algunes
proves per manca de vent i algunes altres per
excés de vent, per tant, no hi ha hagut terme mig
gairebé en cap ocasió. A part d’això, la mar de
fons (i el temporal) s’han fet presents a la nostra
zona d’una manera incansable. De tota manera,
aquestes inclemències meteorològiques no han
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de la Colònia

restat emoció a la lliga, ja que
pel Club Nàutic es respira un
ambient mot competitiu. Es
nota que de cada vegada la gent
va més preparada, el nivell ha
pujat, i la majoria dels armadors
cerquen contínuament
estratègies per fer córrer més el
seu veler sense que això suposi
pujar el ràting. El RÀTING és
un coeficient que té cada
embarcació, en funció de les
seves característiques (pes,
antiguitat, llargària, tipus i

grandària de les veles, etc.) i
això fa que alguns vaixells hagin
de donar temps a altres.

D’ altra banda, els nins de
l’equip de vela lleugera varen
anar al campionat de Balears
de classe l’Equipe, que es
celebrà els dies 5 i 6, 12 i 13 de
març a s’Arenal. Cal donar-los
l’enhorabona pel seu bon paper
i animar-los a seguir navegant.

Per acabar, és important

recordar que la pròxima regata
de creuers tindrà lloc dissabte
dia 19 de març a les 15’00 h, i
que si algú té ganes de conèixer
de prop aquest món de les
regates de vela, només cal que
s’abrigui bé i que comparegui
pel moll dissabte al matí. Per
més informació, posau-vos en
contacte amb l’oficina del Club:
971 589118.

M.R.C.E.

OFERTA SETMANA SANTA

Hotel Pamplona – Platja de Palma ***
Entrada el dia 24 amb sopar
Sortida el 28 després de dinar

Preu: 130 Eur, pensió completa amb vi i aigua inclosos a les
menjades

Animació, gimnàs i piscina climatitzada
Regal d’una sauna, hamman o jacuzzi

Nins de 0 a 2 anys:   gratuït
Nins de 3 a 12 anys: 50 %

Dies solts – mínim 2 dies, 38 Eur per persona i dia

Reserves: Tel: 971 26 49 00 – Fax: 971 26 44 57
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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

EL CONSELL INFANTIL

A articles recents publicats en
aquesta revista, ja s’ha donat a
conèixer que a Artà s’ha iniciat
un Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC). Una de les actuacions
que s’emmarquen dins aquest
projecte, i que es dirigeix més
directament als més joves, és el
Consell Infantil, un espai on
els nins i nines poden discutir
aspectes que els interessen a
ells com a ciutadans i, també,
on poden decidir les propostes
de futur del nostre poble.

Cal dir que moltes ciutats i
pobles d’Itàlia, Argentina i
Catalunya duen endavant el
Consell Infantil i el seu resultat
ha tengut molt d’èxit.
L’experiència té com a eix
central arreplegar les opinions
dels infants sobre com volen
que sigui el poble i tenir-les en
compte des de l’Ajuntament.
En definitiva, l’objectiu és
millorar el poble i adequar-lo a
les necessitats dels infants, la
qual cosa implica, al mateix
temps, una millor qualitat de
vida per a tots, perquè una
ciutat adaptada als infants
és una ciutat on tothom hi
viu bé. Aquesta és la idea que
defensa aquest tipus de
projecte, inspirat en la filosofia

PEC
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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

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

del pedagog italià F. Tonucci.

Aquest projecte es va aprovar
per Ple, per unanimitat de tots
els partits polítics, a la sessió de
26 de febrer de 2004. Per tant,
el projecte té tot el suport
necessari de l’Ajuntament i està
dotat d’una partida
pressupostària perquè es pugui
dur endavant de la millor
manera.

La gestió del Consell Infantil
es farà directament des dels
Serveis Educatius Municipals,
amb la col·laboració dels tres
centres d’educació primària del
poble, amb qui ja s’ha treballat
i elaborat la dinàmica i
l’organització. El passat dimarts
dia 8 de març es va realitzar una
visita a les escoles per presentar
el projecte. Es va facilitar un
cartell informatiu als nins i nines
on s’explicava més
concretament què és un Consell
Infantil i com funciona. Com
que les decisions que puguin
prendre els polítics, fruit de les
demandes dels nins i nines,

PEC
també afectaran la resta de
ciutadans, us donam a conèixer
els aspectes més importants de
què és el Consell Infantil.

Què és el Consell Infantil?

El Consell Infantil és un espai
on els infants poden
reflexionar, dialogar i elaborar
propostes sobre aspectes que
formen part de la seva vida
quotidiana al poble.

És una eina perquè els infants
es puguin fer escoltar pels adults
i l’Administració.

Composició.

El Consell estarà format per 12
nins i nines de 4t i 5è d’educació
primària: 4 de cada escola. Seran
els representants de tots els
nins i nines del poble.

Constitució del Consell
Infantil

Dia 22 de març, a les 17 hores,

a la sala de plens de
l’Ajuntament, es farà l’acte de
constitució del Consell Infantil,
amb l’assistència del batle i dels
representants de tots els partits
polítics. Tots els ciutadans del
poble estau convidats a aquesta
sessió per conèixer quins seran
els representants que duran la
veu de tots els  nins i nines a
l’Ajuntament.

Com funciona?

Els membres del Consell
Infantil han de fer reunions
una o dues vegades cada mes
amb un/a tècnic/a dels Serveis
Educatius, i han de discutir
sobre el tema Quin poble
volem?. Els aspectes tractats i
les propostes que es facin en
aquestes reunions es donaran a
conèixer a la resta dels nins i
nines perquè aquests també hi
diguin la seva.
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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

Viatge a la neu del Col·legi Sant Salvador

noticiari

Del 27 de febrer al 5 de març, 37 alumnes
de secundària i 2 professors del col·legi
Sant Salvador gaudiren d’una setmana
‘esquí a la l’estació lleidatana de Boí-
Taüll. Tot i que les previsions
meteorològiques no eren
esperançadores, vàrem tenir la millor
setmana de l’any, amb sol cada dia i sols
un capvespre va nevar i no es va poder
esquiar tot el dia. Després de les jornades
d’esquí, a la tarda, es realitzaren altres
activitats, com una  passejada fins a
l’ermita de Sant Quirze, la visita a les
esglésies romàniques de Sant Climent i
Santa Maria de Taüll i, el dia de la
nevada, es va aprofitar per fer una petita
«guerra de neu». L’estació de Boí-Taüll
deixà meravellats a tots els alumnes, i
fins i tot vàrem poder pujar a la cota
màxima esquiable dels Pirineus, el Puig
Falcó, a 2751 m., que la majoria de dies
d’aquesta temporada ha estat tancat per
vent.
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CARTA OBERTA A LA UNIÓ D’INDEPENDENTS
D’ARTÀ

Estimats amics i amigues:

Com a Delegat de Batlia a la
Colònia m’ha semblat necessari
fer uns comentaris i reflexions
al vostre escrit publicat a la
revista Bellpuig del passat mes
de febrer.
Mirau, teniu tota la raó. El punt
verd fa oi. La platja està ben
fotuda. Hi ha tamarells morts.
Molts senyals de circulació
cauen perquè estan molt
rovellats. Si vos entreteniu un
poc més, encara trobareu
moltes  coses que no rutllen a la
Colònia. Fins aquí estic d’acord
amb vosaltres.
Ara bé, amb el que ja no estic
d’acord, és en què voleu fer
creure a la gent que totes

aquestes anomalies s’han
produïdes aquests darrers
mesos, amb el nou Equip de
Govern. Si les fotografies que
surten al Bellpuig les haguéssiu
fetes un, dos, tres...anys enrera,
serien exactament les mateixes.
Amics: siguem seriosos i no
facem demagògia barata. Els
coloniers són bons al·lots però
no beneits. Tothom sap el que
heu fet i deixat de fer per a la
Colònia. Creis de veritat que
totes aquestes mancances que
té  el poble han esdevingut
aquest darrer mig any, amb el
nou Equip de Govern i amb
vosaltres a l’oposició? Creis que
en mig any es pot arreglar tot el

que s’ha deixat degradar durant
vint? Miracles no en fa ningú, i
menys encara, veient com heu
deixat les finances de
l’Ajuntament.
Per acabar, estic content que a
la fi - llàstima que des de
l’oposició -, vos n’adoneu de
les mancances que té la Colònia.
Això em fa concebre
esperances que d’ara endavant
donareu el vostre suport o totes
les iniciatives que proposi
l’Equip de Govern per tal de
fer de la Colònia un poble
millor.

Una abraçada.
Jeroni Cantó Servera.

Som venedors del mercat
d’Artà i els supliquem que ens
publiqui aquesta ordenança,
juntament amb les nostres
queixes.
Ja que ens volen pujar un 100%,
sobre el que paguem. I ens
sembla molt injust.
Ens agradaria recordar-los als
que apliquen aquesta pujada que
el mercat és per donar un servei
als ciutadans del poble i no per
enriquir l’Ajuntament.

Esperant ser complaguts
Els saluda molt atentament

Amelia Puerta.

Carta al director

Carta al director
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Nivell Dia de la prova 

A 2 de juliol de 2005 

B 18 de juny de 2005 

C 5 de juny de 2005 

D 2 de juliol de 2005 

E 18 de juny de 2005 
 

noticiari

Servei d’Assessorament Lingüític

Avís

Inscripcions a les proves lliures de Català de
la

Direcció General de Política Lingüística

Convocatòria de Juny de 2005

Termini d’inscripció: del 4 d’abril al 15
d’abril de 2005
Lloc d’inscripció:Servei d’Assessorament
Lingüístic

Ajuntament d’Artà, 1r pis

Convocatòria de juny

Si voleu més informació, contactau amb el
Servei d’Assessorament Lingüístic (Ajuntament
d’Artà, 1r pis, tel 971 82 95 95).

OFERTA DE CURSOS OCUPACIONALS
D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES:

Dels cursos prevists inicialment a l’oferta formativa
del Programa d’Educació de Persones Adultes encara
queden places als següents cursos de l’àrea
ocupacional:

ALEMANY TURÍSTIC (60 HORES)
Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 19 h a 21 h.
Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
Dates: mesos d’abril i maig de 2005.

ALEMANY COMERCIAL PER A
TREBALLADORS DE COMERÇOS II (50
HORES)
Horari: de dilluns a divendres de 20 h a 22 h.
Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
Dates: mesos d’abril i maig de 2005.

ALEMANY TURÍSTIC PER A TREBALLADORS
D’HOTELERIA (212 HORES)
Horari: de dilluns a divendres de 18 h a 21 h.
Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
Dates: mesos d’abril, maig i juny de 2005.

INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ
D’EMPRESES. OFFICE 2000 (212 HORES)
Horari: de dilluns a divendres de 18 h a 21 h.
Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
Dates: mesos d’abril, maig i juny de 2005.

PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS (50 HORES)
Horari: de dilluns a divendres de 19 h a 21 h.
Lloc: Col·legi Públic Na Caragol.
Dates: mes d’abril de 2005.

Informació i inscripcions a l’edifici municipal del
pes, plaça del pes s/nº Artà, tfn 971835238 ò
971835624
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PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4
tel. 971 83 56 88           Fax: 971 56 52 67
       971 836 461

PROGRAMA SETMANA SANTA

DIVENDRES 18 DE MARÇ 
Celebració de la penitència                         Colònia  20.00 
 
 
DIUMENGE DEL RAM, 20 DE MARÇ 
Benedicció de rams, processó                           Colònia  10.00 
i missa.                                                              Convent  11.00 
                                      Residència de persones majors  12.00 
 
Actuació de l’orfeó artanenc i 
pregó de Setmana Santa a càrreg                St. Salvador  17.00 
de Mn Antoni Pérez. 
 
 
DILLUNS SANT, 21 DE MARÇ 
Via Crucis                                                          Colònia  20.30 
 
 
DIMARTS SANT, 22 DE MARÇ 
Celebració de la penitència                               Església  20.30 
i Via Crucis 
 
 
DIMECRES SANT, 23 DE MARÇ 
Missa Crismal (es suspenen                                La Seu  19.30 
les misses del poble) 
 
“La passió” concert amb paraules                         Teatre 
21.00 
(Miquel Mestre i Rafel Nadal) 
 
 
 
 
 
 
 

programa d'actes
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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

PROGRAMA SETMANA SANTA
DIJOUS SANT, 24 DE MARÇ 
Missa del Sant Sopar                                        Convent  18.00 
                                                                          Església  18.00 
                                                                          Colònia   20.00 
 
Auto Sacramental del Sant Sopar                     Convent  21.30 
Processó                                                Convent a continuació 
Recorregut: Calvari, Botavant, Major, plaça de’s Marxando, Rafel Blanes, Pou 
Nou, Figueretes. 
 
DIVENDRES SANT, 25 DE MARÇ 
Celebració de la Mort del Senyor                     Convent  15.30 
                                                                         Església   18.00 
                                                                         Colònia    20.00 
 
Endavallament de la Creu                            St Salvador  
21.30 
Processó del Sant Enterrament        St. Salvador a 
continuació 
Recorregut: Costa de St Salvador, Figueretes, Pou Nou, Mn Josep Sancho de La 
Jordana, costa de’n Torreta, Figueretes. 
 
DISSABTE SANT, 26 DE MARÇ 
Vigília Pasqual                                                 Convent  20.30 
                                                                           Colònia  20.30 
                                                                          Església  22.00 
 
DIUMENGE DE PASQUA, 27 DE MARÇ 
Processó de l’Encontrada i missa                       Artà         
9.00 
de Pasqua amb actuació de l’Orfeó                   Colònia  11.00 
Artanenc. 
 
Misses                                                               Convent  12.00 
Al capvespre com tots els diumenges. 

programa d'actes
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Visites escolars a l’Ajuntament.

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

noticiari
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L’ARTESANA
   Pastisseria i

Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,

   Noces i Comunions.

 Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703
 07570 Artà - Mallorca

Aclariment d'UIA sobre el forat financer

La comissió executiva dels
Independents d’Artà vol fer
saber a l’opinió pública el que
segueix en relació a la notícia
apareguda als mitjans de
comunicació sobre l’existència
d’un “forat” financer de 550.000
EUR a la comptabilitat de
l’Ajuntament a l’any 2001.

1. El grup UIA rebutja
qualsevol implicació i
responsabilitat política en
aquest assumpte. Es tracta
d’un error en la introducció
de dades en el sistema
comptable de l’ajuntament i
és, per tant, únicament
imputable als serveis
d’intervenció.

2. A la Comissió Informativa,
celebrada el passat 16 de
febrer de 2005, en què es
donà compte d’aquest fet, la
Secretària com a Interventora
de l’Ajuntament va explicar
a tots els assistents, entre els
quals el batle Sr. Rafael Gili,
que es tractava efectivament
d’un error  comptable.

3. El passat 23 de febrer de
2005 la portaveu del grup
municipal d’UIA va
presentar al registre de

l’Ajuntament un escrit en el
qual se sol·licita que es dugui
a terme una investigació
sobre aquest assumpte  i que
se n’elabori un informe. La
intenció del grup és
demostrar que mai no hi va
haver cap tipus d’instrucció
política ni cap ordre de
l’equip de govern de la
legislatura passada, en el
sentit de manipular la
comptabilitat municipal.

Així mateix, volem denunciar la
irresponsabilitat del batle, Sr.
Gili, i la d’altres membres de
l’actual  govern municipal, per
les declaracions que han fet en
referència a aquest tema ja que
són tendencioses i
tergiversadores de la realitat.
Aquesta actitud de culpabilitzar
els Independents de tot el que no
va bé a l’Ajuntament, instal·lada
des del principi en el si del
“tripartit”, no fa més que
demostrar la seva incompetència
i la manca de projecte polític del
tres partits que formen l’actual
govern municipal.

Per això els Independents d’Artà
exigim al batle:

1. Que s’elabori, de manera
immediata, l’informe que
hem sol·licitat en referència
a l’error comptable detectat.

2. Que es dugui a terme
l’auditoria comptable per
poder demostrar, d’una
vegada per totes, que no es
va produir cap irregularitat
econòmica durant els
anteriors mandats d’UIA.
D’aquesta manera potser es
deixarà d’utilitzar
l’argument de la difícil
situació econòmica
municipal com a cortina de
fum per maquillar la
incapacitat política del
“tripartit”.

3. Finalment, exigim al Sr.
Rafael Gili que rectifiqui
públicament les seves
d e c l a r a c i o n s
malintencionades i
provocadores  que han pogut
crear ombres de dubte sobre
l’acció de govern d’UIA i
l’honorabilitat dels seus
membres.

EXECUTIVA D’UIA -Artà,
març de 2005-
w w w . m a l l o r c a w e b . n e t /
independents

carta al director



18 març 2005
Número 723

30
 238

Educació viària per als alumnes d’ESO

noticiari

Els Serveis Educatius i la Policia
Local han organitzat una
activitat d’educació viària per
als nins i nines d’ESO en relació
a la utilització del ciclomotor.
El curs passat l’activitat es va
realitzar com a experiència pilot
amb els alumnes de Sant
Salvador i, conscients de la
importància de treballar aquest
tema amb tots els joves del
municipi, aquest any han
participat del taller tots els
alumnes de tercer d’ESO de
l’Institut i els alumnes de tercer
i quart d’ESO de Sant
Bonaventura.

En una primera sessió de
l’activitat, amb els tutors, els
alumnes contesten una
enquesta anònima. Se’ls
presenten qüestions en relació
a la utilització del casc, sobre
quines són les seves reaccions
en situacions en què es troben
quan condueixen, se’ls demana
què en pensen de qui és
responsabilitat la seguretat
viària… en definitiva, es vol
conèixer quines són les
conductes que presenten els

al·lots d’aquestes edats. Així,
quan els tècnics dels Serveis
Educatius i la policia local
visiten les aules, es poden posar
en comú les respostes de les
enquestes, discutir-les entre
tots, i realitzar aclariments sobre
els aspectes que els alumnes
desconeixen i que millorarien
la seva seguretat. Una vegada
realitzades aquestes activitats,
reben la visita de tècnics de la

Direcció General de Trànsit i
d’un jove que va patir un
accident de ciclomotor quan
tenia l’edat dels alumnes.
Aquest jove explica la seva
vivència i intenta que amb la
seva experiència els joves siguin
més conscients dels perills que
corren quan van amb
ciclomotor i així prevenir-los.
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* JOIERIA - RELLOTGERIA - PLATERIA.

* OBJECTES DE REGAL Y TROFEUS.

* TALLER PROPI - REPARACIONS EN GENERAL
I GRAVATS

A R T Á
C/. Ciutat nº 2

CALA MILLOR - CALA BONA - SON SERVERA - SA COMA - CENTRO COMERCIAL CAPRABO SA COMA

Dissabte dia 2 d’abril un grup de joves d’Artà i la comarca han
organitzat un Concert Solidari per a recollir fons per al Projecte
d’Intercanvi amb joves de dues cooperatives de desmobilitzats de
guerra, a Guatemala. Els beneficis d’aquest concert, juntament
amb els que es van obtenir del concert que es va fer el 27 de març
de 2004, es destinaran a petits projectes de desenvolupament
relacionats amb l’educació, la creació de llocs de feina i
l’associacionisme per als joves d’aquestes dues cooperatives, la
majoria dels quals han patit directament a les seves famílies els
efectes de l’enfrontament armat i la repressió que s’ha viscut a
Guatemala els darrers trenta anys. Un grup de joves de la comarca
vinculats a Artà Solidari tenen previst viatjar a Guatemala el
proper mes de juliol per posar en marxa aquests projectes i
conèixer de prop la realitat que es viu a països empobrits i
castigats pels conflictes armats, com és el cas de Guatemala.

CONCERT SOLIDARI 
 

Dissabte 2 d’abril – Plaça del Mercat a les 22:00 h. 
 

Actuaran: 
 

Myothragüs           Unnamed        
Guadaña 

 
 

Ma d el fu n k  
 

Foc d’Am bien t  (grup de malabars) 
 

Entrada amb refresc, cervesa o entrepà: 5 Eu 
 
Organitzen: Grup de Joves i Artà Solidari 

CONCERT SOLIDARI

noticiari

Miquel Alzamora
guanya la Challenge
“Un invierno en
Mallorca”

El passat diumenge, dia 13,
Miquel Alzamora es va alçar
amb el triomf a la general de la
challenge de puntuació “Un
invierno en Mallorca”. La
veritat és que el triomf d’en
Miquel ja estava cantat fins i
tot abans que es disputàs
aquesta darrera prova ja que la
seva actuació a les etapes
anteriors havia estat esplèndida
i s’ha mostrat com un líder
sòlid i fortíssim. De fet, Miquel
Alzamora ha demostrat una
gran regularitat ja que va
aconseguir dues victòries en la
challenge que, sumades al quart
lloc aconseguit aquest
diumenge, han servit per pujar
el ciclista artanenc fins a la part
més alta del pòdium.

Foto: Diario de Mallorca
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RESTAURANT CA NOSTRA
Cuina Mediterrània
Carrer des Tren, 1 – Artà

Cada segon dissabte de cada mes:
Sopar BUFFET i ball de saló amb música en directe.
Horari orquestra: de les 22,15 a les 01, 15.
Preu: 20 Euros per persona. Places limitades. Horari Buffet: de 21 a 22,15 hores.
Només entrada, consumició i ball: 5 Euros.

El restaurant CA NOSTRA està obert de les 7,00 a les 24 hores. Dimecres tancat.
Saló privat per a celebracions de Bodes i Comunions.
Reserves: 971 83 58 96.

El Consell de Joventut estudia gestionar el casal de
joves d’Artà

El nou Consell Local de
Joventut debatrà gestionar el
casal de joves de Ca’n Menut
que fins ara era gestionat per
l’Associació Joves d’Artà. A
més demanarà a la regidoria de
joventut que als pressupostos
s’inclogui la despesa per fer
l’estudi d’un Pla municipal de
joventut.
Un dels punts més importants
de la primera reunió del CLJ va
ser el de veure quines
possibilitats hi havia perquè el
nou CLJ gestionàs a partir
d’enguany el casal de Ca’n
Menut que fins ara gestionava
l’Associació de Joves. A més el
nou Consell de joves tenen
pensat demanar a l’Ajuntament
d’Artà que el casal de joves
tingui un punt d’informació
juvenil. Fa més de cinc anys
que a Artà no comptem amb
aquest servei, cosa que el casal
pot acollir si l’Ajuntament dóna
el vistiplau i seria un bon ús, ja
que als joves molts de pics els
manca informació. També
demanarà que es faci el Pla
municipal de joventut, ja que
ara fa cinc anys l’UIB va
elaborar un estudi dels joves
del nostre municipi però no se

n’ha tornat a fer ressò i això és
preocupant.

El Consell de Joventut informa
de les següents reunions.

1- Dilluns dia 21:
pressupostos de l’àrea
de Joventut.

2- Divendres dia 1: gestió i
finançament del Casal
de Ca’n Menut.

3- Dijous dia 7: creació
d’àrees de treball del
Consell.

4- Dijous dia 14: promoció
de la participació en

activitats per als joves.
5- Diumenge dia 27:

excursió visita a les
instal·lacions d’IB3
Televisió i Ràdio.

El Consell informa que
aquestes reunions estan obertes
a tots els joves majors de 14
anys que vulguin debatre i
aportar idees noves, a més totes
les reunions es fan els dijous de
cada setmana al casal de joves
a partir de les 20 h del vespre.

Joves d’Artà

noticiari
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de la parroquia
Pensaments.

Carta del Sant Pare
Mane Nobiscum Domine III

De l’any del Rosari a l’Any de
l’Eucaristia
10. Justament al cor de l’Any del
Rosari vaig promulgar la carta
encíclica Ecclesia de Eucharistia,
amb la qual vaig voler il·lustrar el
misteri de l’Eucaristia en la seva
relació inescindible i vital amb
l’Església. Demanava a tots de
celebrar el sacrifici eucarístic amb
el compromís que es mereix,
prestant a Jesús present a
l’Eucaristia, també fora de la Missa,
un culte d’adoració digne d’un
misteri tan gran. Vaig proposar
novament, sobretot, l’exigència
d’una espiritualitat eucarística,
prenent Maria com a model de
“dona eucarística”.
L’any de l’Eucaristia se situa, doncs,
sobre un fons que s’ha anat
enriquint any rere any, però que
s’ha mantingut sempre ben centrat
en el tema de Crist i de la
contemplació del seu rostre. En
cert sentit, aquest es proposa com
un any de síntesi, com un vèrtex de
tot el camí recorregut. Es podrien
dir moltes coses per viure bé aquest
Any. Jo em limitaré a indicar algunes
prospectives que poden ajudar a
tots a convergir en uns
comportaments il·luminats i
fecunds.

II. L’Eucaristia, misteri de llum
“Els va explicar tots els passatges
de les Escriptures que es refereixen
a ell.”
11. El relat de l’aparició de Jesús
ressuscitat als dos deixebles
d’Emaús ens ajuda a puntualitzar
un primer aspecte del misteri
eucarístic, que ha d’estar sempre
present en la devoció del poble de
Déu: l’Eucaristia, misteri de llum!

En quin sentit es pot dir això, i
quines són les implicacions que
se’n deriven per a l’espiritualitat i
per la vida cristiana?
Jesús es qualifica a si mateix com a
“llum del món”, i aquesta propietat
seva s’evidencia ben bé en aquells
moments de la seva vida, com la
Transfiguració i la Resurrecció, en
els quals la seva glòria divina
resplendeix clarament. A
l’Eucaristia, en canvi, la glòria de
Crist queda velada. El sagrament
eucarístic és “mysterium fidei” per
excel·lència. Tanmateix, justament
a través del misteri del seu
amagament total, Crist es fa misteri
de llum, gràcies al qual el creient és
introduït en les profunditats de la
vida divina. És per una feliç intuïció
que la cèlebre icona de la Trinitat
de Rublëv col·loca, de manera
significativa, l’Eucaristia al centre
de la vida trinitària.
12. L’Eucaristia és llum sobretot
perquè en cada Missa la litúrgia de
la Paraula de Déu precedeix la
litúrgia eucarística, en la unitat de
les dues “menges”, la de la Paraula
i la del Pa. Aquesta continuïtat
apareix en el discurs eucarístic de
l’Evangeli de Joan, on l’anunci de
Jesús passa de la presentació
fonamental del seu misteri a la
il·lustració de la dimensió
pròpiament eucarística: “la meva
carn és veritable menjar i la meva
sang és veritable beguda”. Sabem
que això va posar en una situació
difícil gran part dels qui l’escoltaven,
cosa que va portar Pere a fer-se
portaveu de la fe dels altres apòstols
i de l’Església de tots els temps:
“Senyor, a qui aniríem? Tu tens
paraules de vida eterna”. En el relat
dels deixebles d’Emmaús Crist

mateix intervé per mostrar,
“començant pels llibres de Moisès
i continuant pels de tots els
profetes”, com “tots els passatges
de les escriptures” portaven al
misteri de la seva persona. Les seves
paraules fan “abrusar” els cors dels
deixebles, els sacsegen en la foscor
de la tristesa i de la desesperació,
susciten en ells el desig de restar
amb Ell: “Queda’t amb nosaltres,
Senyor”.
13 Els pares del Concili Vaticà II, a
la constitució Sacrosanctum
Concilium, van voler que la “menja
de la Paraula” obrís abundosament
als fidels els tresors de l’Escriptura.
Per això van consentir que, en la
celebració litúrgica, especialment
les lectures bíbliques s’oferissin en
la llengua que tots entenguessin. És
Crist mateix qui parla quan a
l’Església es llegeix la Sagrada
Escriptura. Al mateix temps,
recomanaven al celebrant l’homilia
com a part de la mateixa litúrgia
destinada a il·lustrar la Paraula de
Déu i a actualitzar-la per la vida
cristiana. Quaranta anys després
del Concili, l’Any de l’Eucaristia
pot constituir una ocasió important
perquè les comunitats cristianes
verifiquin aquest punt. No basta,
doncs, que els fragments bíblics
siguin proclamats en una llengua
comprensible, si la proclamació no
es fa amb la cura, la preparació
prèvia, l’escolta devota i el silenci
meditatiu que són necessaris perquè
la Paraula de Déu toqui la vida i la
il·lumini.
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esports
Volei
Final Four de Volei
Amb motiu de la celebració d’un
fet històric com va ser la
celebració de la «Final Four» de
la Copa CEV, nombrosos
jugadors i aficionats del Club
Volei Artà, des de l’Escola fins
als veterans,  es desplaçaren tant
el dissabte dia 5, com diumenge
dia 6 de març al pavelló de «Son
Moix» per animar i gaudir del
volei de més alt nivell. Va faltar
poc perquè la festa fos completa,
ja que el Son Amar va perdre la
final per 3 a 2, però així i tot
pogueren gaudir del volei i
prendre mostra dels jugadors que
hi participaren.

Escola de Volei
El passat dissabte 12 de març va
tenir lloc una altre diada de volei
de la Comarca de Llevant. En
aquesta ocasió el lloc va ser Son
Servera i els nostres i participaren
amb 3 equips de 2 x 2 i 3 equips
de 4 x4.

Infantil Femení
26-02-05
Sóller B 2
BAR POLIESPORTIU ARTÀ
3
8-25 / 13-25 / 25-22 / 27-25 /
10-15
Bar Poliesportiu Artà: J. Galván,
X. Puigserver, A. Riera, P. García,
M. M. Artigues, A. Rocha, F.
Jaume, A. Bernat, C. Sansó, A.
Ferragut, R. Llaneras i N.
Ferragut.
Va haver de patir molt l’equip
infantil per guanyar un partit que
tenia pràcticament sentenciat al
tercer set i que al final es complicà
molt. Els dos primers sets les
jugà tal i com ens té acostumats
i les guanyà amb total autoritat,
amb un joc seriós i un servei
molt efectiu. El tercer començà
igual que els altres dos i quan
semblava que tan sols faltava
sentenciar, ja que l’avantatge era
important, començaren a regalar
punts i posar-se nervioses, cosa

que aprofità molt bé el Sóller per
guanyar el set. El quart començà
com els altres tres, i pareixia que
havia passat l’ensurt i que acabaria
1 a 3, però tornaren es confiaren
i tornaren les errades, perdent el
set ajustadament. El Sóller
arribava amb molta més moral al
cinquè, però les nostres s’hi
posaren de valent i guanyaren un
partit que se’ls havia posat molt
costa amunt.

11-03-05
Cide 3
BAR POLIESPORTIU ARTÀ
2
Bar Poliesportiu Artà: J. Galván,
X. Puigserver, M. M. Artigues,
P. García, A. Rocha, F. Jaume,
C. Sansó, R. Llaneras i N.
Ferragut.
Primera derrota de l’equip infantil
per un ajustat 3 a 2 en un partit
que tenia pràcticament guanyat
tant al quart set com en el cinquè.
Després de 12 partits arribà la
primera derrota de l’equip
artanenc, fet que el situa empatat
en la primera posició amb l’equip
del Cide. Les nostres començaren
perdent el primer set però
reaccionaren molt bé i guanyaren
els dos següents, amb un servei
potent que els donava molts
punts i amb un joc seriós. El
quart set també era favorable, i
més quan es col·locaren 19 a 24,
i pràcticament es donava per
guanyat l’encontre, però les locals
no es donaren per vençudes i
capgiraren el marcador guanyant
un set impossible. El cinquè
també començà molt bé per a les
nostres que es posaren 2 a 9,
però una altre sèrie de serveis
consequtius de l’equip col·legial
deixà el set en 15 a 10.

Infantil Masculí
26-02-05
Pòrtol A 1
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 3
16-25 / 21-25 / 25-20 / 14-25
Fusteria Alzina Artà: T.

Massanet, M.A. Tous, R. Gili, S.
Franco, M. Pastor,  T. X. García
i T. Llabrés.
Partit marcat més per les accions
extra-esportives de l’equip i
públic local que pel joc en sí. En
joc hi havia el primer lloc de la
categoria infantil i sembla que els
locals no pogueren aguantar
aquesta pressió i des del primer
moment es dedicaren a increpar
a l’àrbitre i fins i tot un pare de
l’equip local entrar al camp en
vàries ocasions, una d’elles per
agredir a l’àrbitre essent aturat
pel nostre entrenador i un jugador
local. El comportament dels
nostres va ser exemplar i es
dedicaren a jugar, tot i que en
alguns moments patiren la
pressió excessiva i anti-esportiva
del públic. El resultat no deixa
cap dubte de qui va ser el millor
i sols en el tercer set, més pels
nervis acumulats davant el
comportament local, que per res
més, cediren el set. Al final del
partit, hi va haver també un intent
d’agressió amb pedres per part
dels jugadors locals, impotents
davant el resultat, però que no
passà a majors. Tot aquests fets
ja han estat posats en
coneixament de la federació i de
tots els clubs de Mallorca per
part del Club Volei Artà, amb la
intenció que no es tornin a repetir
i per demostrar que en aquestes
categories el més important és
educar als jugadors i no el resultat.
Com hem comentat abans el joc
dels nostres va ser impresionant
en tots els aspectes del joc i amb
aquesta victòria recuperen el
liderat de la categoria infantil.

Campionat de mallorca
cadet femení
12-03-05
Cide 3
DUPLICAT ARTÀ 2
13-25 / 25-11 / 25-15 / 25-27 /
15-13
Duplicat Artà: A. Servera,
C. Sancho, M.C. Carrió, M.
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Llull, C. Ferrer, G. Salort,
V. Piñol, S. Saavedra i X.
Puigserver.
Primer partit del Campionat de
Mallorca per l’equip cadet femení
i primera derrota de la temporada.
Després d’una primera fase
impecable, amb tots els partits
guanyats, començava el passat
dissabte el Campionat de
Mallorca, que enfrontarà els
quatre millors equips
mallorquins, Algaida, Petra, Cide
i Duplicat Artà. El partit va ser,
tal i com ho demostra el
marcador, igualadíssim i quasevol
dels dos conjunts s’hagués pogut
fer amb la victòria en el cinquè
set. L’equip artanenc li tenia molt
respecte al Cide i a la inversa i en
el primer set les nostres oferiren
un recital, sobretot de serveis,
amb molt poques errades i
guanyaren el set davant la
sorpresa local. En el segon, les
col·legials reaccionaren i varen
ser elles les que marcaren el ritme
de joc i s’imposaren amb claretat,
al igual que en el tercer set. Les
del Cide havien fet el més difícil,
sobreposar-se a la pallissa del
primer set i capgirar el marcador.
El quart començà bastant igualat
però del 10 a 11 per a les nostres
es passà al 18 a 12 i semblava que
el partit estava a punt d’acabar.
De nou el marcador reflexava 20
a 17, però les d’Artà en volien
més i també demostrar el perquè
de la primera fase i capgiraren el
set col·locant-se 21 a 24. De nou
empataren i es posaren per davant
les locals, 25 a 24 però havia de
ser un partit de cinc sets i
guanyaren 25 a 27. El cinquè set
va ser com el final del quart, és a
dir igualat. Al final les del Cide

obriren un forat en el marcador
14 a 11; les nostres no es
resignaven a perdre i es
col·locaren 14 a 13 però no va
poder ser. Al final 15 a 13 en un
gran partit.

Cadet Masculí
12-03-05
Pòrtol B 0
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 3
Fusteria Alzina Artà: T.
Massanet, M.A. Tous, R. Gili, S.
Franco, M. Pastor,  T. X. García
i T. Llabrés.
Victòria sense complicacions de
l’equip cadet que segueix amb
pas ferm cap a la consequció del
campionat de Mallorca

Juvenil Femení
26-02-05
Sant Josep-Pòrtol 3
TOLDOS ARTA 0
Toldos Artà: C. Maria, M. C.
Carrió, Mar Danús, M. Riera,
Mar Zafra, I. Cantó i C. Valero.
Lliure, Mar Fernández
25-14 / 25-20 / 25-12
Partit accidentat de l’equip
artanenc que va patir la lesió de
dues jugadores i acabaren amb la
visita a un centre mèdic, Mar
Zafra que li enguixaren un dit i
Margalida Riera que pateix una
distensió de lligaments del genoll.
A part de tot això, davant tenien
el segon classificat i tot i que hi
posaren moltes ganes, les locals
varen ser superiors, sobretot en
atac on complicaren molt la
defensa i posterior construcció
de l ‘atac artanenc.

13-03-05
Cide 3
TOLDOS ARTA 0

Toldos Artà: C. Maria, M. C.
Carrió, Mar Danús, Mar Zafra, I.
Cantó i C. Valero. Lliure, Mar
Fernández
Darrera jornada de lliga, tot i que
l’equip artanenc té un partit
aplaçat amb motiu de la Final
Four. Amb la classificació final
ja decidida i amb les posicions
finals clares, l’equip artanenc es
va dedicar a gaudir del partit
davant un equip que ha quedat
un lloc més amunt que les nostres.
El partit va tenir poca història,
amb bastants problemes en
recepció per part de les
artanenques i poc encert atacant.

Sènior Masculí
12-03-05
Porreres 1
C.V. ARTÀ 3
17-25 / 17-25 / 25-20 / 25-22
C.V. Artà: P. Cabrer, J. Mercant,
P. Piris, J. Moyà, E. Piñeiro, T.
Massanet i X. Rigo. Lliure, LL.
Alcover.
Després d’unes quantes derrotes
consequtives arribà una victòria
important, i a més contra un rival
directe. En els dos primers sets
els nostres jugaren un joc seriós,
sense complicacions i les bastà
per anotar-se els dos sets. En el
tercer comemçaren a complicar-
se i a posar-se nerviosos, fet que
aprofitaren molt bé els locals per
«cobrar vida» i ficar-se de ple
dins el partit, guanyant el tercer
set. En el quart les coses tampoc
pintaven massa bé ja que es perdia
22 a 18, però un estona
d’inspiració dels nostres bastà
per capgirar el marcador i guanyar
un partit que s’havia complicat
molt.

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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* INSTAL·LACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES

* IL·LUMINACIÓ

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

ARTÀ
c/ Ciutat, 46

Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270

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

CONCESIONARIO OFICIAL PARA BALEARES

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

esports
Bàsquet

Escola de bàsquet

Els resultats de la darrera diada
de dia 26-2-05 de Capdepera
foren:

Iniciació
Info@rtà  18 - Capdepera  9

Benjamí
Info@rtà A  56 - Capdepera  8
Info@rtà C  14 - Capdepera
33

Aleví
Info@rtà  28 - Capdepera 20

La propera diada serà el dia 19-
3-05 a Manacor al poliesportiu
Miquel Angel Nadal.

Pel que fa als equips federats
del CE Sant Salvador, cal dir
que els dos equips de primera
autonòmica, tant masculina
com femenina, ja han acabat la
fase regular, amb diferent sort
per a cada un.
Així, l’equip masculí de
l’Hormigones Farrutx haurà de
lluitar per mantenir la categoria
jugant la fase de descens, de la
qual ja es duen dos partits, amb
una victòria i una derrota per
part dels artanencs.
D’altra banda, l’equip femení
del Gasóleos Mallorca
aconseguí l’objectiu inicial de
la temporada i, com a l’anterior,

jugarà la fase final del
campionat de Mallorca, la qual
dóna dues places per a anar al
campionat de Balears per pujar
a la categoria de 1ª divisió
nacional.
També cal destacar la gran
victòria que aconseguí l’equip
infantil masculí de l’Electro
Hidráulica, que va guanyar per
50 punts al Pollença.

Els resultats de la darrera
setmana de competició foren:
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SA PISCINA I ES JARDÍ

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

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

esports

Infantil Masculí

ELECTRO HIDRÁULICA
61
Pollença  11

Cadet Femení

RESTAURANT CA’N
BALAGUER
Montuïri

Cadet Masculí

Alcúdia  79
NA CARAGOL  39

Sènior Provincial
Femení

Campos, 67
HNOS. PALLICER PONS, 72

A u t o n ò m i c a
Femenina

GASÓLEOS MALLORCA
41
Sa Pobla  51

Autonòmica masculina

Zoocachi, 67
Hormigones Farrutx, 50
Partit disputat el diumenge dia
6 de març al pavelló de Son
Cotoner de Palma.
Primer partit d’aquesta fase de
descens i partit per no recordar.
L’equip artanenc tan sols va
poder comptar amb el suport
de 6 homes per poder anar a
jugar aquest partit, ja que el
gran nombre de lesionats i
motius personals varen impedir
la seva assistència. Del partit
podem dir que l’equip local va
aprofitar molt bé tots els
avantatges que li varen donar
els nostres representants, ja que
des dels primers minuts va
imprimir un ritme molt ràpid al
partit.
Els parcials de cada quart varen
ser: 15-8, 23-17, 8-11 i 21-14.
L’estadística del partit va ser:
Muñoz, A. (11 punts i 8 rebots),
Dalmau, T. (9, 8), Carrió, S. (5,
2), Domenge, J. (2, 2) i Juan A.
(4, 4) – cinc inicial – Gaya, A.
(19, 4).
Eliminats: Juan A.

Hormigones Farrutx, 68
Llucmajor, 58
Partit disputat el diumenge dia
13 de març al pavelló de na
Caragol d’Artà.
Primera victòria i una petita
tranquil·litat per als nostres
representants. Aquesta vegada
sí, i amb l’equip quasi al
complet.
L’equip artanenc va tenir
controlat el partit i aconseguí la
victòria, encara que fins als
darrers minuts no la va tenir
assegurada.
Els parcials de cada quart varen
ser: 16-18, 19-15, 11-10, 22-15.
L’estadística del partit va ser:
Riera, M.A. (21 punts i 13
rebots), Carrió, S. (14, 3), Gayà,
A. (19, 2), Muñoz, A. (3, 4) i
Dalmau, T. (4, 1) – cinc inicial
– Sancho, J. (3, -), Gili, X. (2, 1),
Juan A. (1, -) i Domenge, J. (1,
2).
Eliminats: Dalmau, T, Gaya A.
i Riera, M.A.

Més informació a www.arta-
web.com/basquet
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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

Perruqueria J O S É   L U I S

Telèfon 971 835 936

Comunica a la seva clientela i
públic en general, l’obertura del
nou local situat al carrer Pare
Cerdà número 5 d’Artà.

Natació

«III Copa Balear de Clubs»

El Club Aigua Esport Artà
tendrà, per primera vegada en
la seva curta història,
representació en un Campionat
d’Espanya
Aquesta va ser la notícia més
destacada de la tercera edició de
la  «Copa Balear de Clubs»
celebrada a Inca, els dies  26 i 27
de febrer en jornada de matí i
tarda el dissabte i matí el
diumenge, on els nedadors del
Club Aigua Esport Artà
tengueren una excel·lent actuació
i que a més s’aconseguiren dues
mínimes pel Campionat
d’Espanya de la Joventut, que
es celebrarà a Valladolid al mes
de juny per part de Javi Muñoz
(92), en 100 esquena, amb un
temps de 1’09"09 i 200 esquena,
amb un temps de 2’30"09 i una
millor marca de Balears de tots
els temps de 13 anys als 50
esquena amb un temps de 32"32.
A destacar també l’actuació
dels nostres dos fondistes,
Guillermo Gavilla (400 i 1500
lliures) i Xisca Tous (400 i 800
lliures). Al matí nedaren els 400
lliures i els dos rebaixaren les
seves millors marques, cosa que
repetiren a la tarda amb els 1500
i 800, on es quedaren aprop de la
mínima pels Campionats
d’Espanya.
Hi participaren tots els clubs de
les Illes Balears (a excepció del

Santa Eulàlia d’Eivissa), C.N.
Palma, Voltor Balear, La Salle,
Sport Inca, Calvià, Maó,
Eivissa, Jamma (Menorca) i
Club Aigua Esport Artà. Tot i
que el nostre club hi participà
amb pocs nedadors aconseguí la
setena posició en la classificació
general i la majoria dels nedadors
aconseguiren millorar les seves
marques personals, i també
alguna mínima pel Campionat
de Balears d’Estiu Absolut. Els
temps varen ser els següents:
- 50 papallona: Rafel Cruz (85),

29"91 i M. Angels Ribot (92),
37"06

- 50 esquena: Daniel De La
Fuente (90), 32"78, millorant
2 segons la seva marca
personal; Javi Muñoz (92),
32"32; Rafel Nadal (88),
33"06; Feriel Rabai (88),
38"18 i Glòria Líria (91),
47"62, millorant 5 segons la
seva marca personal.

- 400 lliures: Guillermo Gavilla
(92), 5’05"81, millorant 3
segons la seva marca personal
i Xisca Tous (92), 5’06"03,
millorant 4 segons la seva
marca personal.

- 100 braça: Glòria Líria (91),
1’48"11, millorant 3 segons
la seva marca personal.

- 200 estils: Rafel Nadal (88),
2’45"55.

- 100 lliures: Javier De La
Fuente (90), 1’01"23,
rebaixant 2 segons la seva
marca personal; Marc Bisbal
(89), 1’02"24; Rafel Cruz (85),
59"43; Raquel Sánchez (88),
1’23"91; M. Angels Ribot
(92), 1’10"47 i Feriel Rabai
(88), 1’12"41.

- 200 esquena: Daniel De La
Fuente (90), 2’35"47 i Javi
Muñoz (92), 2’30"09,
millorant 4 segons la seva
marca personal

- 800 lliures: Xisca Tous (92),
10’21"89, millorant 25 segons
la seva marca personal

- 1500 lliures: Guillermo
Gavilla (92), 19’45"96,
millorant 1 minut i 13 segons
la seva marca personal.

- 50 lliures: M. Angels Ribot
(92), 33"75; Raquel Sánchez
(88), 35"61; Marc Bisbal (89),
28"56; Rafel Cruz (85), 27"45
i Javier De La Fuente (90),
28"07.

- 100 papallona: M. Angels
Ribot (92), 1’22"86, millorant
3 segons la seva marca
personal i Rafel Cruz (85),
1’08"70.

- 100 esquena: Raquel Sánchez
(88), 1’38"07; Javi Muñoz
(92), 1’09"09 i Daniel De La
Fuente (90), 1’11"69

- 200 lliures: Marc Bisbal (89),
2’18"25 i Javier De La Fuente
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CRISTALERIA
ARTÀ

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

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

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

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

(90), 2’18"47, millorant 2 segons la seva
marca personal.

- 4x 50 estils masculí: Javi Muñoz, Marc Bisbal,
Rafel Cruz i Javier De La Fuente, 2’09"40

«Trofeu Voltor Balear»
El Club Aigua Esport aconsegueix 3 medalles
en el trofeu «Nedador complet» del Voltor
Balear

Tan sols 6 nedadors varen prendre part en
aquest trofeu a causa dels nombrosos viatges
escolars programats per aquestes dates. Així i tot
3 d’ells aconseguiren pujar al pòdium, Javi Muñoz
3r de l’any 92, Daniel De La Fuente, 4t de l’any
90 i Rafel Cruz, 3r de la categoria absoluta.
Aquest trofeu, celebrat el dissabte 5 de març en
jornada de matí i tarda, es molt atractiu pels
nedadors ja que es neden els 4 estils en les
distàncies de 50 metres. Per a la classificació final
es sumen els 4 temps i el guanyador és el que
inverteix menys temps. Els temps dels nostres
nedadors varen ser els següetns:
- M. Angels Ribot (92): 50 papallona, 35"78;

50 esquena, 36"46; 50 braça, 45"23 i 50
lliures, 32"00

- Javi Muñoz (92): 50  papallona, 34"54; 50
esquena, 32"40; 50 braça, 42"46 i 50  lliures,
28"16

- Rafel Cruz (85): 50 papallona, 29"44; 50
esquena, 31"26; 50 braça, 37"07 i 50 lliures,
26"76.

- Daniel De La Fuente (90): 50 papallona,
33"20; 50 esquena, 32"43; 50 braça, 39"43 i
50 lliures, 27"77

- Javier De La Fuente (90), 50 papallona,
34"53; 50 esquena, 33"44; 50 braça, 37"92 i
50 lliures, 27"82

- Glòria Líria (91): 50 papallona, desqualificada;
50 esquena, 50"18; 50 braça, 51"34 i 50
lliures, 38"32

Lliga de natació G 0, G 1 i G2

El dissabte dia 22 va tenir lloc a Inca la 4a jornada
de lliga G0 i 5a G1 i a Son Hugo (Palma) la 5a
jornada G 2 on hi va haver representació del Club
Aigua Esport Artà. Com a fet més destacat, la
mínima pels Campionats de Balears de la Joventut
de Jaume Roser en els 100 m. lliures.
Els resultats dels nostres nedadors varen ser els
següents:
- 50 papalllona, G 0, Carlos Miguel Gómez (97),

1’00"16
- 100 lliures, G 1, Maria Cursach (95), 1’41"76,

millorant 7 segons la seva marca personal i Irene
Pocoví (96), 1’47"57

- 100 lliures, G2, Gori Gil (93), 1’34"24, millorant
8 segons la seva marca personal; Jaume Roser
(93), 1’17"80, millorant 4 segons la seva marca
personal; Jaume Fullana (94), 1’38"67 i Jeroni
Tello (94), 1’28"03, millorant 6 segons la seva
marca personal.

- 200 estils, G 2, Jeroni Tello (94), 4’03"20.
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Preferent
P. Arrabal 2 – Artà 1
Gol: Ferrer
Alineació: Nofre, García,
Sirera, B. Cursach (Ferrera),
Víctor, J. Tous, Oliver, Ramon
(A. Tous), Nieto, Jordi (Reyes),
Brunet (Ferrer)

Artà 2 – Paguera 2
Gols: Reyes, Jordi
A: Amer, García, A. Tous,
Sirera, Víctor, Oliver, Ramon,
Ferrer, Brunet, Reyes (Ferrera),
Jordi

Alcúdia 2 – Artà 2
Gols: Víctor, J. Caldentey
A: Amer, García, J. Caldentey,
Sirera, B. Cursach, Víctor,
Oliver, Ferrer (Ferrera), Brunet,
Reyes (A. Tous), Jordi
Cap victòria ha aconseguit
l’Artà en aquests tres partits,
encara que en dos d’ells hi va
estar a punt, contra el Paguera
i Alcúdia en concret, la qual
se’ls va escapar en els darrers
minuts del partit. Els tres foren
ben jugats i disputats i s’ha de
dir també que molt igualats
com mostren els resultats. Amb
un poc d’ajuda de la deessa
Fortuna, que aquesta
temporada sembla d’esquena
als colors artanencs, tot el
contrari de l’any passat, podrien
molt bé tenir alguns punts més
que els donarien més calma de
cara als darrers compassos de
la lliga.
El partit contra el P. Arrabal va
ser el manco brillant per part
de l’Artà, però en els altres dos
on es trobava amb el líder
Alcúdia i el Paguera, tercer o
quart, sí que feren un molt bon
partit tenint per dos pics
avantatge en el marcador i, com
he dit al principi, s’esfumava el

goig del triomf en els minuts 85
i 87 de partit. Però per la qualitat
i posició dels adversaris, em
sembla que foren bons resultats
i crec que si segueixen en la
mateixa línia en els propers
partits no s’han de passar massa
penes per seguir en la màxima
categoria del fubol regional.

III Regional
Artà 3 – Llubí 0
Gols: Ferrer (2), Riera
A: Pedro, Pascual (Cabrer), R.
Mayal, Ferrer, Ginard,
Mascaró, Bernat, Rufo (López),
Raul, Riera (Moll), Juanlu

Bunyola 2 – Artà 1
Gol: Cabrer
A: Pedro, R. Mayal, Bernat
(Gamaza), Riera, Juanlu, Raul,
López, Ferragut (Cecilio),
Femenias, Cabrer (Gil),
Enrique (Ferrer)

Esporles 4 – Artà 1
Gol: Bernat
A: Pedro, R. Mayal (Cecilio),
Bernat, Riera, Juanlu (Gamaza),
Raul, López. Ferragut,
Femenias, Cabrer (Gil), Ferrer
(Enrique)
Contra el Llubí aconseguiren
la tercera victòria consecutiva
davant un rival que en el partit
d’anada es va mostrar com un
equip dur i marruller i que els va
infligir la major derrota de la
lliga (6-1). Però a Ses Pesqueres
es ca comportar molt diferent,
correcte i esportiu a pesar de la
derrota. Per part local es va fer
un bon partit i amb gols de
gran execució principalment el
que va fer Riera. Els altres dos
resultats, pel que donaren de sí,
entren en la normalitat, potser
un poc massa ample el
d’Esporles, però res adir a cap

dels dos.

Juvenils
Artà 2 – Sta. Catalina 0
Gols: Borja (2)
A: Cantó, Massanet, Bernad,
Sureda, Carrió, Endika, Ruz,
Rocha (J. Caldentey), Alfredo,
Borja (Antoñito), Grillo
(Obrador)

Sta. Maria 2 – Artà 3
Gol: Aitor (2), J.Caldentey
A: Pere Miquel, Massanet
(Font), Grillo, Antoñito
(Aitor), Carrió, Endika, Ruz, J.
Caldentey, Rocha (Cantó),
Alfredo, Nieto

Artà 2 – Felanitx 0
Gols: Alfredo, Ruz
A: Pere Miquel, Grillo
(Terrassa), Carrió (Borja),
Endika, Ruz, Massanet, Rocha
(Antoñito), Alfredo, Nieto,
Sureda, Bernad
Segueixen els juvenils enratxats
en joc i resultats des de fa vàries
jornades, cosa que els ha duit a
posar-se en una envejable
segona posició en la taula
classificatòria. Els quatre
darrers partits on han guanyat
han estat segur els que millor
han realitzat, aparcant les males
maneres i la marrulleria i treient
el bon futbol que tenen en les
seves botes i premi a això són
els triomfs, dos d’ells contra els
primers classificats i en el seu
propi camp, Porto Cristo i
Santa Maria, desbancant
aquests del segon lloc i
presionant el líder Porto Cristo.
S’ha de ser objectiu i no caure
en el risc de les males maneres
o la indisciplina o voler-se
prendre la justícia pel seu
compte, que és una cosa que
no du a res bo i s’ha de seguir
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en aquesta línia, repetesc, de
les darreres jornades i
demostrar que no és casualitat
els resultats que han fet i pot
significar haver fet la millor
campanya de les darreres
temporades. Avui toca felicitar-
los perquè s’ho mereixen, que
quan se’ls hagi de cridar
l’atenció també ho farem.

Cadets
Artà 9 – Manacorins 1
Gols: Aitor (4), Nadal (2),
Juanma, Coll, Felip
A: Christian, Serra, Dani,
Juanfran, Ismael, Aitor, Coll,
Felip, Carabante (Bajo), Nadal,
Molina (Valle)
Un sol partit han jugat els cadets
en les darreres tres setmanes
aconseguint una ampla victòria
contra el Manacorins, equip
bastant feble i que va posar
molt poca oposició als
artanencs. Sols en la primera
part aguantaren un poc el tipus,
però a la segona s’esbucaren i
va ser quan encaixaren la
golejada. Segueixen primers de
la classificació i sols una
vertadera desfeta els pot privar
de ser campions.

Infantils
Artà 4 – Son Oliva 0
Gols: Torreblanca, Riera,
Gualda, Valle

A: Ignasi, Gil, Coll, Prol,
Torreblanca, Riera, Gualda,
Alzamora, Font, Valle,
Cantallops. Reynés, Abdon,
Dani, Jeroni

Artà 4 – Algaida 1
Gols: Gualda (2), Riera, Font
A: Ignasi, Gil, Coll, Prol,
Torreblanca, Riera, Gualda,
Alzamora, Flaquer, Valle, Jordi.
Reynés, Franco, Font, Dani

Porto Cristo 2 – Artà 2
Gols: Abdon (2)
A: Ignasi, Flaquer, Gil, Coll,
Abdon, Valle, Molina,
Torreblanca, Riera, Gualda,
Alzamora. Jeroni, Reynés, Font
Tres jornades consecutives, el
millor cicle en la present
temporada, sense perdre per
part dels infantils, amb dues
victòries i un empat que molt
bé hagués pogut ser triomf ja
que el Porto Cristo va empatar
en el darrer minut gràcies a un
penal i com és natural sense
temps de tornar desfer el
resultat. Per tant, molt bé pels
infantils, les dues victòries a
Ses Pesqueres clares i sense
passar pena, essent els
artanencs bastant superiors als
seus rivals.

Alevins
Artà 6 – Rtvo. Arenal 0

Gols: Sergi (3), Alzamora,
Carrió, Arto
A: Jon (Massanet), Cassellas,
Llull (Garau), Sem, Zafra, Sergi,
Alzamora, Carrió, Arto, Adrian
(Fiol), X. Darder

Es Pla 4 – Artà 3
Gols: X. Cursach, Sergi, Adrian
A: Jon, Llull, Zafra, X. Cursach,
Sergi, A. Cursach, Alzamora,
Arto, Carrió, Adrian, X.
Darder. Cassellas, Sem,
Massanet

Artà 0 – Cide 1
A: Jon, Llull, Sem, Zafra, X.
Cursach, Alzamora, Carrió,
Arto, Adrian, X. Darder.
Cassellas, Massanet, Palim
Pas enrera pels alevins en les
dues darreres jornades on
encaixaren dues derrotes. Partit
còmode contra l’Arenal, essent
molt superiors els artanencs
com bé reflexa el resultat el que
va ser el partit. A Vilafranca,
derrota mínima, això va ser el
de menys. La cosa trista i de
lamentar va ser la greu lesió
sofrida per Antoni Cursach
“Sirera”, que es va rompre el
peroné de la cama dreta amb la
qual cosa ha dit adéu a la
temporada. Trista i
mereixedora d’una forta sanció
per part de qui correspongui a
l’entrenador local Pedro Llull
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amb una actuació bravucona,
amenaçant i insultant a tot
artanenc que se li va posar per
davant. De veritat, lamentable
en un partit de l’edat d’aquests
nins. Contra el Cide,.primera
derrota a Ses Pesqueres de la
temporada. L’equip col·legial
va demostrar ser fort i
compacte i crec que és el millor
que ha vengut a Artà enguany.
Jon va tenir una magnífica
actuació i va evitar una derrota
més ampla. Sergi va tenir
l’ocasió més clara d’empatar el
partit en el darrer minut però
va creuar la pilota un poc massa
i aixì i tot va fregar el pal i no es
va poder evitar la derrota. Ben
cert que es va poder presenciar
un molt bon partit.

Alevins F-7
Artà 8 – Barracar 2
Gols: Palim (2), Fiol,
Merenciano, Garau, Arto, X.
Darder
A: Sevillano, Fiol, Bonnin,
Merenciano, Christian, Palim,
Garau. Arto, Darder, Oca,
López

Cardassar 9 – Artà 1
Gol: Christian
A: Sevillano, Oca, Fiol, Bonnin,
Palim, Merenciano, Christian.
López
Cara i creu en aquests partits
com molt bé indiquen els seus

resultats i on es donaren uns
marcadors ben eloqüents, tant
en el triomf contra el Barracar
com a la derrota a Sant Llorenç
i es demostra també la
superioritat dels equips que
juguen com a locals. Molt poc
més que comentar dels dos
partits, sols que pels artanencs
ha estat la victòria més ampla
durant la temporada.

Benjamins F-7
Artà 4 – Manacor 7
Gols: Danús (2), Riera, Seguí
A: Quintanilla, Artigues, Riera,
Seguí, Alzina, Danús, Ferragut.
Girart, Amer, Navarro,
Carmona, Riutort

Porreres 1 – Artà 0
A: Riutort, Llinàs, Artigues,
Tous, Riera, Seguí, Ferragut.
Quintanilla, Girart, Navarro,
Carmona, Carrió

Artà 0 – Son Servera 4
A: Riutort, Llinàs, Tous, Riera,
Ferragut, Girart, Carmona.
Carrió, Danús, Artigues, Alzina
Signe negatiu en aquests tres
partits pels benjamins malgrat
que han seguit una línia més o
manco acceptable, dins de les
seves possibilitats. Millor contra
el Manacor, on mai entregaren
la cullera, i en bastantes fases
apuraren els manacorins, prova
d’això són els quatre gols fets

però el rival era un equip més
fet amb millors individualitats i
res a dir al seu triomf.

Pre-Benjamins F-8
Manacor 9 – Artà 2
Gols: Moll, Sansó
A: Jonathan, Ojeda, Massanet,
Moll, Tous, Sansó, Pascual,
Ginard. Alex, Vega

Artà 2 – Barracar 0
Gols: Massanet, Vega
A: Jonathan, Ojeda, Massanet,
Moll, Tous, Pascual, Vega,
Bisbal. Alex, Ginard, Sansó

Escolar 8 – Artà 3
Gols: Vega, Pascual, Tous
A: Jonathan, Ojeda, Massanet,
Vega, Pascual, Tous, Bisbal,
Sansó. Alex, Ginard
Normalitat pel que fa als
resultats d’aquests tres partits,
guanyant el que es podia
guanyar i en els altres dos poc
es podia fer ja que el Manacor
és molt superior i l’Escolar
potser va guanyar amb massa
amplitud, però és cert que més
va cercar i merèixer, amb la
qual cosa, poc comentari més
es pot fer. Sí s’ha de dir que els
artanencs, malgrat les derrotes,
no deixen de córrer i lluitar i no
cauen en el desànim per molt
que els marcador siguin amples
en contra.
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Servicio transporte
de tierra para jardin.

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

 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel

TENNIS

Pilar Garcia, subcampiona de Mallorca aleví, i Joan Marc Piris,
classificats pel campionat de Balears aleví.

El passat diumenge 6 de febrer
va finalitzar el campionat de
Mallorca aleví 2005 al Club
Tennis Manacor amb les
actuacions destacades de Pilar
García i Joan Marc Piris. Com
hem dit al titular, na Pilar García
va arribar fins a la final on es
podia haver proclamat
campiona de Mallorca en la
seva categoria. Diem es podia
haver proclamat, perquè va
perdre jugant   el seu pitjor
partit del campionat davant una
rival, Carme Esquinas
(C.T.Manacor), a la qual havia
derrotat en els tres darrers
enfrontaments que havien
jugat. Els partits previs havien
estat molt fàcils ja que no havia
perdut en cap set més de dos
jocs.  Na Pilar, emperò, va
jugar molt nerviosa
probablement a causa de la
responsabilitat que implicava
jugar una final d’un campionat
de Mallorca, però hem de dir al
seu favor que fa només un any
que juga torneigs federats i la
seva progressió ha estat
immillorable i només els nervis
li varen impedir desenvolupar
tot el seu joc.
En la categoria masculina, en
Joan Marc Piris  va fer un dels
millors torneigs que se li
recorden. Després de guanyar
dos partits, li tocava jugar en
vuitens de final contra el cap de
sèrie número dos, Toni Lluis

Gutiérrez (Club Tennis Muro)
i probablement el segon
jugador més fort del torneig.
En Joan Marc va jugar un partit
d’aproximadament tres hores
on va arribar a disposar de fins
a quatre punts de partit en el
tie-break del segon set però no
els va aprofitar i després de
perdre el segon parcial, en el
tercer set el seu contrincant va
aconseguir la victòria per 6-4
en una discutida bolla de partit
(6-3, 6-7, 4-6). Fou una llàstima
ja que els 8 jugadors que
arribaven a quarts de final, es
classificaven directament pel
Campionat de Balears aleví, que
es disputarà a Ciutadella el mes
de març. Les dues places
vacants corresponien als dos

millors jugadors dels vuit que
havien perdut el seu partit de
quarts de final. En Joan Marc
en la fase de repesca va guanyar
el seu primer partit, davant d’un
jugador molt fort , Christopher
Sebastián (C.T. Pollentia) en
tres disputats sets. En la ronda
final de la repesca, li va tocar
jugar contra Miquel Rosselló
(C.T. Manacor), la seva bèstia
negra ja que li havia guanyat en
els quatre darrers
enfrontaments i cap de sèrie
número tres del quadre
principal. En Joan Marc va
culminar el seu gran torneig
guanyant en tres sets (6-4,1-6
,6-3) per aconseguir una plaça
directa al campionat de Balears
aleví. Des d’aquí, encoratjam
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tant a na Pilar i a Joan Marc
perquè arribin el més lluny
possible a Menorca.
La resta de participants
artanencs en el campionat de
Mallorca aleví, foren els
benjamins Albert  Piris i Miquel
Sebastià Rosselló i Degan
Maria. Tots tres aconseguiren
guanyar el seu primer partit
abans de perdre a la segona
ronda.

Parlant de Campionats insulars,
aquest cap de setmana
comencen  també els
Campionats de Mallorca
Benjamins i Infantils. Els
participants d’Artà en la prova
benjamí que es disputarà a
S’Arenal  són Albert Piris, Toni
Femenies, Miquel Sebastià
Rosselló, Irene Pocoví i MªBel
Artigues.
En la prova infantil que es
disputarà a Costa de Calvià,
jugaran Margalida Bonnin, Pilar
Garcia, Pep Lluis Bernat,
Miquel Pastor, Ignasi Bosch,
Joan Marc Piris i Miquel
Hernández.

Per altra banda, en el
Campionat de Mallorca per
equips, l’equip infantil no va
poder classificar-se per a la
següent fase en perdre la
primera eliminatòria davant un

Noticia d’última hora.

L’equip cadet del Club Tennis
Artà ha pasat a la següent fase
del campionat de Mallorca per
equips en derrotar al Club
Tennis Costa de Calvià per 3-1
en una eliminatòria que jugà
com a visitant:
Resultats:
Club Tennis Costa Calvià (1) –
Club Tennis Artà (3)
(1) A.Gomez – Rafel Gili.
Rafel Gili guanyà per 6-2 6-3.
(2) P. Carreras – Toni
Xavier Garcia Nebot. T.X.
Garcia guanyà per 6-0 6-2.
(3) M. Orellana – Marc
Obrador. Orellana guanyà per
7-5 6-4.
(Fèmines) Maria Morey guanyà
per incompareixença de l’altra
jugadora.

D’aquesta manera, el Club
Tennis Artà ha conseguit
classificar a tres dels seus quatre
equips entre els vuits millors de
Mallorca que es jugaran el passe
a la fase final. L’equip Benjamí
ja estava classificat prèviament
en ser cap de sèrie; l’equip aleví
en quedar líder del seu grup i el
cadet en quedar en  segon lloc.
Només l’equip infantil no ha
pogut passar ja que va perdre
una única eliminatòria davant
La Salle que li va impedir passar
la següent ronda.

dels equips més forts de
Mallorca, el Club Tennis La
Salle, per 4-0 (només es
classificava el millor equip de la
lligueta). Fou una llàstima, ja
que en les següents
eliminatòries el Club Tennis
Artà no va perdre ni un partit
en les seves eliminatòries
davant el Club Tennis SITC-
Arenal, (Victòria per 4 punts a
0) i el Club Tennis Llucmajor
(4-0). Els jugadors participants
foren:
(eliminatòria contra La Salle:
Núm.1. Miquel Pastor, 2. Ignasi
Bosch, 3. Pep Lluís Bernat,
Femina: Margalida Bonnin).
(Derrota per 0-4)
(eliminatòria contra SITC-
Arenal : Núm.1 Ignasi Bosch,
2. Pep Lluís Bernat, 3. Miquel
Genovart.  Femina: Margalida
Bonnin) (Victoria per 4-0)
(eliminatòria contra C.T.
Llucmajor : Núm.1 Miquel
Pastor, 2 Ignasi Bosch, 3. Pep
Lluís Bernat, Femina:
Margalida Bonnin).  (Victoria
per 4-0)

Per acabar, indicar que aquest
cap de setmana també comença
la participació dels equips
cadets i alevins del Club Tennis
Artà en el campionat de
Mallorca per equips 2005.

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
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Llevant

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



18 març 2005
Número 723

46
 254

Ara fa 77 anys
Resum del mes de març, any
1928, del periòdic local Llevant
(Recopilat per G. Bisquerra)

Edició del 10 de març
de 1928
Croquis artanencs, La Torre
de n’Anyana
Això era el títol i subtítol de la
portada de la primera edició del
mes de març, en què l’articulista
Fèlix parlava sobre la visita que va
fer a Artà D. Jaume de Banyuls de
Bellissen, cavaller de l’Orde de
Sant Joan de Jerusalem
comanador de Terme, que vengué
a Artà expatriat a principis del
segle denou i s’establí al carrer de
la Puresa a una casa que feia
cantonada amb el carrer de Palma,
avui anomenat carrer Major.
Aquest home era molt ben vist, ja
que sempre feia almoina a la gent
pobra del poble i sobretot als
malalts i altres necessitats.
Segon curset de la Casa Singer
Novament la vila d’Artà tengué
l’honor de veure organitzat per la
Casa Singer un altre curset de
brodats mecànics que tant de bé
feia al desenvolupament de la
indústria femenina local. El local
destinat a aquest curset va ser
ubicat als baixos del convent de la
Caritat, el qual quedà ple de
màquines i alumnes disposades a
treballar.
De Ca Nostra
Centre educatiu.- Diumenge
passat es constituí una nova
societat amb el nom que encapçala
la notícia i que té per fi la reunió
del jovent per procurar recreament
i instrucció. Fou elegit president
en Joan Alzamora, a) Leu, i com a
secretari Martí Gili, a) Colom.
Desitjam a la novella entitat llarga
vida.
Desgràcia.- La tengué el nostre
amic D. Bartomeu Suñer Sureda,

el qual treballant a la finca de Na
Vergunya caigué d’uns penyals i
quedà sense sentits. El dugueren
amb un carro a la Vila i, reconegut
pel metge D. Rafel Q. Blanes,
qualificà les ferides de pronòstic
reservat, encara que dins pocs dies
havia millorat.
Pel Museu d’Artà.- El Museu
Regional d’Artà, establert a la
Caixa Rural, comença a fer goig
en veure que són moltes les
persones que han anat a visitar-lo.
Les seccions d’Història Natural i
Arqueologia estan molt plenes
d’objectes de gran valor i també
d’una col·lecció de monedes
romanes i altres coses interessants.
D. Lluís Amorós està fent
excavacions dins sa Cova, on ha
trobat objectes de bronze i els ha
cedit al Museu. D. Llorenç Garcias
ha cedit la seva col·lecció de fauna
baleàrica, una de les més completes
de Mallorca. La Comissió
Provincial de la Diputació ha
acordat una subvenció de 500
pessetes per al nostre Museu.
De Son Servera
Diumenge dia 4 els assistents al
Teatre La Unión, pogueren
admirar la projecció de la pel·lícula
en 5 parts Buen Testigo, interpretada
pel famós ca Rin-tin-tin.
Defunció: ha mort l’esposa de
l’amo en Jaume Ceba i la de mestre
Antoni Bauçà, a) Lloarim. També
na Catalina Tous, a) Capblanca.

Registre
Naixements: Dia 10 de febrer,
Benet Capó Lliteres, fill d’Arturo
i Joana Aina. Dia 11, Margalida
Ginard Alzamora, filla de Jaume i

Margalida. Dia 9, Jaume Tous
Flaquer, fill de Miquel i Margalida.
Dia 11, Maria Mestre Esteva, filla
de Miquel i Margalida. Dia 17,
Andreu Tous Esteva, fill de Pere
Josep i Isabel Mª. Dia 24, Jaume
Servera Ginard, fill de Joan i
Margalida. Dia 25, Climent Sunyer
Garau, fill d’Antoni i Maria. Dia
27, Antònia Pastor Riera, filla de
Josep i Joana-Aina. Dia 28,
Sebastià Maimó Riera, fill de Rafel
i Catalina.
Matrimonis: Dia 11, Jaume Riera
Lliteras amb Joana Aina Garau
Garau. Dia 14, Bartomeu Quetglas
Mascaró amb Antònia Carrió
Ferrer. Dia 17, Bartomeu Rosselló
Cursach amb Magdalena Amorós
Artigues. Dia 18, Joan Vives Riera
amb Catalina Alzamora Sureda.
Defuncions: Dia 2 de març,
Bartomeu Esteva Ginard, a) de sa
Cova, de 78 anys.

Artà, 31 de març de 1928
En els Dies Sants era el títol de
la darrera portada del mes de març,
que parlava de l’Oració de l’Hort
de Getsemaní i posava per subtítol
“Parlen les oliveres”.
A la resta d’aquesta edició, tal
volta per les poques notícies
ocorregudes durant la Setmana
Santa, només hi havia el final del
curset que la Casa Singer havia
impartit al nostre poble i que havia
tengut una excel·lent acceptació,
ja que els treballs que feren les
alumnes al convent de les monges
de la Caritat tengueren una
màxima expectació i aprovació
dels visitants.

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

Sopa de lletres

ENDEVINALLA
de Pere Xim
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Guillemots

Autonumèric

És ella molt delicada
aprop hi fa bon estar,
no se sap qui la inventada
però segur l’encertà.

Sempre és molt apreciada
i bon servici mos fa
a la terra i a la mar
millor quedi destapada.

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

=7 =2 =3

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2               

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9            

10           

HORITZONTALS: 1. Arbusts parescuts als joncs. 2.
Relativa als relleus de la terra. 3. Aquest és finès, i aquell?
Carabassotada, cop amb el cap. 4. Apuntats en una
llibreta. No necessita anar al metge aquest. 5. Ofenem els
sentiments de qualcú. Àtom re-carregat. Consonant. 6.
Consonant. Qualitat d’un element químic de tenir àtoms
amb diferent nombre d’electrons (uf!). 7. Produir un so
i deixar-lo anar. Símptoma de constipat. 8. El que fa fer
quan beus una tònica. Estic distret i no veig el que passa.
9. Còlera. Digueu ou! a la somera. 10. Espant, sobresalt.
VERTICAL: 1. Qualitat de qui només pensa en menjar.
2. Amb aquest nom a Artà n’hi ha un parell de ben
rumboses. Acabes els alens. 3. Qualitat del que és
públicament sabut. 4. Aquest té la mania de només parlar
de sí mateix, afirmant la seva personalitat. Vocal. 5.
Senyor. El que s’ha de fer quan vols beure d’un tassó. 6.
Prenc un poquet d’aquest menjar per apreciar-ne el gust.

En lloc de cafè, això. La teva mare. 7. Acció
d’escampar-se un líquid o gas, o sentiments d’afecte.
No deu ser una bomba aquest renou! 8. Es pot ser
això de doblers o de virtuts; tu tries. Ara sí, triaré.
9. Qui és aquest que contesta amb les meves
pròpies paraules? (pl). Impregnen amb cert element
químic. 10. El príncep dels dimonis. Antiga nota
musical, derrotada per do.

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

Cercau el llinatge dels següents escriptors mallorquins:
Llull, Porcel, Galmés, Melià, Villalonga, Riera, Bezares, Alzamora,
Mestre, Serra.

entreteniments
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Solucions a la pàgina d'entreteniment

Sopa de lletres Autonumèric

Solució a l'endevineta publicada:  La camilla

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

=7 =2 =3

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 G I N E S T E R E S 
2 O R O G R A F I C A 

3 L E T O  S U C O T 
4 A N O T A T S  S A 
5 F E R I M  I O  N 
6 R  I S O T O P I A 

7 E M E T R E  T O S 
8 R O T A R  B A D  

9 I R A  A T U R E U 
10 A S T O R A M E N T 

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

entreteniments

Fa 40 anys
Març del 65

Cuando parecía que estaba a punto
de convertirse en realidad el sueño
anhelado de la electrificación de la
Colonia, la última noticia es
negativa: la cantidad necesaria
presupuestada no ha sido
concedida.
Otro año más tendremos que
resignarnos a soportar la oscuridad
y a vivir, en este aspecto, en la
consabida inferioridad de
condiciones con respecto a todos
los demás pueblos de la isla.

Fa 25 anys
Març del 80

La gasolina se está acabando y
sólo un medio de transporte
comunitario que por un solo rail
puede trasladar la misma gente
que diez viales de autopista a un
costo de energía cien veces
inferior, cómodo y barato puede
garantizarnos un porvenir
medianamente pasable. Somos un
pueblo sin escuelas públicas y sin
medio de transporte comunitario
decente. ¿Qué ma´s necesitamos
para sentirnos desasistidos?.

Fa 10 anys
Març del 95

¿Qué deu passar a la Administració
Central de Correus de Madrid
perquè es torbin tant a decidir-se
a fer el trasllat de la seva oficina
actual al local on hi havia el Banc
Central?. Es diu que el projecte té
el vist-i-plau de l’administració
provincial, però es veu que les
coses de “palacio van despacio”, i
mentres tant els empleats i la
empleats i la correspondència es
van podrint dins l’actual oficina.

Cisterna de l'estació
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El cicle “Tapa i Trui” ens apropa “Jazz & Tango Quartet”
Josep F. Palou (flauta), J. Ginard (percusió), A. Cuenca (contrabaix), M. A. Pericàs (piano) proposen
una manera original d’interpretar la música.

Des del mes de febrer d’enguany,
cada diumenge se celebra a la
cafeteria del teatre d’Artà el cicle
“Tapa i Trui”. Aquest cicle és una
aposta per la música de qualitat.
Una de les propostes que es podrà
veure dins aquest més de març és la
que ens duran Josep F. Palou, Jaume
Ginard, Antoni Cuenca i Miquel
Àngel Pericàs. La vàlua i
l’experiència de cada un d’aquests
músics està sobradament
demostrada ja que estam parlant
d’uns autèntics virtuosos amb cada
un dels seus instruments. El proper
dia 27 de març, a partir de les 17
hores, tendrem l’oportunitat
d’escoltar la seva nova proposta
“Jazz & Tango Quartet”.

Què és Jazz &Tango Quartet?
Partim de la idea de fer una espècie
de fusió entre la música clàssica i el
jazz. Realment aquesta experiència
no és nova ja que hi ha diversos
músics que ja ho han fet. El que sí
és més novedós és la inclusió d’una
flauta en aquest tipus de formació.

Quin tipus de repertori oferireu a
la gent que vengui a veure el
recital?
El repertori serà divers ja que
inclourà peces del barroc i del tango.

No és una mescla una mica
estranya?
Potser sí. En diverses ocasions ja
havíem parlat de la possibilitat de
fer alguna cosa així i el cicle “Tapa
i Trui” haurà estat l’excusa perfecta
per posar-ho en marxa. Per una
banda interpretarem peces de Bach,
que és un compositor barroc que
va viure entre els segles XVII i
XVIII, però donant-lis un aire de
jazz. Per l’altra banda interpretarem
uns tangos que pertanyen a “La
historia del tango” d’Astor Piazolla.

Aquest és un autor que va mesclar
el jazz, el tango i la música clàssica
aconseguint uns resultats molt
interessants. Finalment
interpretarem algunes peces més
estàndards en versió de conjunt de
flautes i trio de jazz on hi
participaran flautistes d’Artà com
Maria del Mar Cladera i Manuela
Mestre i altres flautistes com Toni
Moragues i Francisca Rosselló.

A més d’aquests músics que heu
anomenat s’ha de destacar la
participació de Toni Cuenca i
Miquel Àngel Pericàs, dos
referents dins el panorama
musical balear.
La feina que suposa aquest projecte
que presentarem és difícil i
necessitàvem músics amb prou
experiència per poder-ho dur a
terme. És un experiment seriós que
demana professionalitat. Hem de
pensar que, per exemple, les peces
que interpretaram de Piazzolla estan
extretes d’un acompanyament per
a flauta i guitarra. La resta de
partitures s’han hagut de transcriure

ja que no existeixen. Això significa
que la feina que s’ha hagut de fer ha
estat molt grossa.
Aquesta manera de treballar us
haurà donat llibertat a l’hora
d’interpretar cada una de les
cançons.
Així és. Aquest és un estil molt
obert que dóna llibertat als músics.
La nostra intenció és sortir del
rigor acadèmic i interpretar la
música a la nostra manera. Aquesta
manera de fer feina demana un alt
nivell de creativitat. Això requereix
uns músics especials que siguin
capaços de viure la música, de
sentir-la. Som conscients que sortir
dels cànons establerts és arriscat i
és susceptible de rebre més
crítiques, però creim que la
proposta és prou interessant per
intentar-ho.

Segur que així serà. Per la nostra
part us volem desitjar sort i us
emplaçam per diumenge dia 27,
a les 17 hores a la cafeteria del
Teatre.
Allà serem.

entrevista
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FESTIVAL D’ARTS ESCÈNIQUES
COOL DAYS FESTIVAL
DE L’11 AL 20
Divendres, 18 de març
a les 22 h.
MUSICA
QUIMI PORTET EN
CONCERT
 “La terra és plana”
Espectacle recomenat per a
majors de 16 anys

Dissabte, 19 de març a
les 22 h.
MUSICA
PASTORA EN
CONCERT
Caïm,Pauet i Dolo Beltran
Espectacle recomenat per a
majors de 16 anys

Diumenge, 20 de març
a les 17 h.
MUSICA
MUSICA EN VIU
A la cafeteria del teatre “Tapa i
Trui” amb
“GINA CALPIN
acompanyada per 3 músics
excel·lents”

Diumenge, 20 de març
a les 20.30 h.
DANSA
LA CASA DE L’EST
Dansa-Teatre. Cia Mar Gómez
coproducció del Teatre
Nacional de Catalunya.
Espectacle recomenat per a
majors de 16 anys.

DESPRÉS DE LES
REPRESENTACIONS,
L ’ E S P E C T A C L E
CONTINUARÀ A LA
CARPA “COOL”.

Dilluns 21 i dimarts 22 de març

XVI ENCONTRE DE TEATRE
EN CATALÀ A
L’ENSENYAMENT SECUNDARI

Dimecres, 23 de març a les 21 h.
MUSICA
CONCERT DE SETMANA SANTA
 “LA PASSIÓ” “Concert amb
paraules”
Narració: Miquel Mestre
Dirigeix: Rafel Nadal

Diumenge 27 de març a les 17 h.
MUSICA EN VIU
A la cafeteria del teatre”Tapa i Trui” amb
“JAZZ &TANGO QUARTET”, Josep
F.Palou (flauta), J.Ginard (Percussió),
A.Cuenca (contrabaix), M.A. Pericàs
(piano)

Diumenge, 27 de març a les 19.30 h.
Cinema:
LOS CHICOS DEL CORO
Per a tots els públics. Duració 100 minuts.

Dijous, 31 de març a les 18.30 h.
Cinema:
EL NEN QUE
VOLIA SER UN
ÓS

Dijous, 31 de
març a les 21 h.
Cinema club:
LOS CHICOS
DEL CORO
Per a tots els
públics. Duració 100 minuts.

oferta cultural
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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

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

De les 17 a 22 hores
Diumenges tancat

¡¡Nedar és salut!!

NATACIÓ D’HIVERN 04/05

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

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

Des de l’1 de setembre 2004.
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TORNAREM EL DIA 8/IV

cloenda

La fotografia que avui
presentam als nostres lectors
data segons ens han informat
dos dels retratats, de fa 55 anys
o sigui que seria l’any 1950, any
envant any enrera, quan aquesta
pandilla d’artanencs posaren
per a la posteritat.
El lloc de la fotografia és el pati
del convent de la Porciúncula i
el motiu una assemblea de
Seràfics de Mallorca que
celebraren al santuari de Cura i
on hi assistiren a més dels
d’Artà, els d’Inca, Llucmajor i
com és natural els de Sant
Francesc de Palma. Acabada
dita assemblea tots es
traslladaren a la Porciúncula
on hi varen berenar i feren
tetúlia  plegats.
Era una altra època i com molt
bé diu el refrany “cada cosa al
seu temps”. Així que la joventut
d’aleshores poques
oportunitats tenien de
desplaçar-se fora del seu poble
i es tenien que aprofitar les

ocasions que moltes vegades
els oferien les distintes
associacions religioses per sortir
de casa seva.
El trajecte el feren en autocar i
el xófer era en Joan Terres
(encara és ben viu, avui no el
matam, com férem en una altra
ocasió, sense voler, és clar), i
que per cert abans de berenar
els va fer la següent broma:
Com tots havien portat viandes
de casa seva, el temps en què
estaven reunits, en Joan va
posar mà a les senalletes i va
canviar el pa taleca de cada qual
i a l’hora del berenar tothom
s’esclamava dient: això no és el
que mumare m’ha posat.
L’anècdota està servida i es
d’esperar que tots els que es
veuran a la foto encara
recordaran la diada i també la
broma d’en Joan Terres.
Dels que surten a la present
fotografia ja n’hi uns quants
que són a l’altre món. Els que
encara són vius qusi tots són

pares de família i molts dues
vegades pares, o sia que padrins,
això vol dir ben jubilats i de
més de 70 anys a l’esquena.
Però la vida ha de seguir i pitjor
estan els que no ho poden
contar.
Ara anomenarem a tots els que
sortiren a la foto com tenim
per a costum d’esquerra a dreta
i començant per darrera.
Primera filera: Pep Pomar,
Colau de Ses Eres, Tòfol de
Xiclati, Pedro Canet, Jaume
Escrivà, Biel Ciutadà, Joan de
Son Boiet, Joan Arrom, Joan
Cama, Francesc Cristo i Joan
Campins.
Segona filera: Joan Jaumí,
Toni Butler, Andreu Corona,
Tomeu Toro, el Pare Mòjer,
Miquel Revull, Jordi de
s’Asserradora i en Joan Terres.
Tercera filera: Guillem de
Son Puça, Andreu de Sa Caixa,
Joan Leu, Tomeu Cama, el qual
ens ha cedit la foto, i tanca la
llista en Pep Pantalí.

Racó
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